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DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

ARCHIFILES B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

ARCHIFILES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, thans 

kantoorhoudende te (14845) Horseheads NY aan de Kennedy 

Drive 244, voorheen kantoorhoudende te (1017 BS) Amsterdam 

aan de Herengracht 479, ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 56369034. 

Faillissementsnummer : C/13/16/59 F 

Datum uitspraak : 2 februari 2016 

Uitgesproken op : op verzoek van een oud-werknemer  

Curator  : mr. F. Kemp (voorheen: mr. W. Janssen-van Kesteren 

   (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, 

telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: kemp@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. M.J.E. Geradts 
 
Activiteiten onderneming : Archifiles maakt digitale plattegronden van gebouwen. 

Omzetgegevens : 2014: EUR 147.646 

   2013: EUR 133.465 

Personeel gemiddeld aantal : 1 

 

Datum verslag : 27 september 2016 

Verslagperiode : 17 juni 2016 - 27 september 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 5,0 uren 

Bestede uren totaal : 24,3 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : nihil 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

Archifiles is op 31 oktober 2012 opgericht. Het bestuur werd gevoerd door de heer 

B.M. Sauzade en de heer O.M. Guermeur (bestuurders A) en Van Doorn CFS B.V. (een 

trustkantoor, bestuurder B). Van Doorn CFS heeft zich op 5 oktober 2015 uitgeschreven als 

bestuurder in verband met betalingsachterstand. 

 

Archifiles had als doel om digitale plattegronden te produceren ten behoeve van applicaties van 

Google, Apple, etc. Zij heeft een groot aantal tekeningen laten maken door mensen in Pakistan. 

Onduidelijk is welke rechtsrelatie hieraan ten grondslag ligt. Duidelijk is wel dat Archifiles 

eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de digitale tekeningen. 

 

1.2 Huur 
Er is niet gebleken van een huurovereenkomst. 

 

1.3 Oorzaak faillissement 
De heer Guermeur heeft verklaard dat het onvoldoende is gelukt om opdrachtgevers aan te 
trekken en plattegronden te verkopen. De beperkte opdrachten die zijn geworven, waren 
onvoldoende om de kosten te dekken. Er zou zijn getracht investeerders aan te trekken. 
Daartoe is in oktober 2015 een overeenkomst gesloten met twee externe adviseurs. Dit heeft 
echter niet tot investeringen geleid. Van Doorn CFS heeft vergelijkbaar verklaard. 
 
Uit onderzoek van de curator blijkt dat de verklaringen van Guermeur en Van Doorn CFS 
grotendeels juist zijn. Hoewel de curator de inspanningen van het bestuur om opdrachten en 
investeringen te verwerven niet heeft kunnen verifiëren, is duidelijk dat het nimmer tot een 
opdracht of investering is gekomen. De enige overeenkomst die ooit is gesloten, heeft geleid tot 
betaling van een voorschot van EUR 150.000. Dit bedrag is binnen drie dagen volledig besteed 
aan (deels achterstallige) betalingen aan ingeschakelde specialisten en gelieerde partijen. Uit 
de administratie komt een beeld naar voren van een vennootschap die geld heeft uitgegeven op 
een manier die niet overeenstemde met haar omvang en financiële toestand. De grote financiële 
verplichtingen die zijn aangegaan, konden niet worden voldaan vanwege het ontbreken van 
stabiele inkomsten, zodat een faillissement feitelijk onafwendbaar was.  
 

 Voor het overige wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

 Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

 

3. ACTIVA 

 

 Bedrijfsmiddelen 

Op de balans 2014 staat een bedrag van EUR 881.021 aan vaste activa genoemd. Volgens het 

bestuur is er evenwel thans geen actief meer. De curator heeft hierover vragen gesteld, die niet 

door het bestuur zijn beantwoord. 
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 Andere activa 

Archifiles is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de getekende plattegronden. De 

vraag is in hoeverre deze rechten van waarde zijn. Volgens de heer Guermeur zijn de 

tekeningen waardeloos omdat ze niet actueel zijn. De curator is niet anders gebleken. 

 

 Voor het overige wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

Niet van toepassing. 

 

  

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1 Beschrijving zekerheden 
Niet van toepassing. 

  

 Voor het overige wordt verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

 Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De curator beschikt niet over alle administratie die aanwezig zou moeten zijn, maar hetgeen is 

overgelegd, lijkt juist te zijn bijgehouden. 

 

7.2 Stortingsverplichting aandelen 
 Aan de stortingsplicht is voldaan. 

 

7.3 Onbehoorlijk bestuur 

De curator heeft een rechtmatighedenonderzoek uitgevoerd. Zij heeft haar bevindingen met 

voorlopige conclusies voorgelegd aan (een deel van) het bestuur en de gelegenheid geboden 

om daarop te reageren. Inmiddels is door de curator een reactie ontvangen. De curator zal de 

standpunten van (een deel van) het bestuur beoordelen en op basis van die beoordeling een 

reactie formuleren.  

 

7.4 Paulianeus handelen 

 Van paulianeus handelen lijkt geen sprake te zijn. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 
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en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 13.414 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Niet van toepassing. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

De ex-werknemers van gefailleerde hebben vorderingen ex artikel 3:288 sub e BW van 

EUR 46.951 respectievelijk EUR 70.077,01. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 4 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 In totaal EUR 201.370,65. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Onbekend. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

Niet van toepassing. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Onbekend. 

 

10.2 Plan van aanpak 

De reactie van het bestuur op de bevindingen van de curator uit het rechtmatighedenonderzoek 

zal worden beoordeeld. De verdere aanpak hangt af van de inhoud van die beoordeling. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

27 september 2016. 

 

 

 

mr. F. Kemp, 

curator 


