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Algemene gegevens
Naam onderneming
HTL Tandtechniek B.V.

03-07-2020
1

Gegevens onderneming
HTL Tandtechniek B.V. is bij het Handelsregister geregistreerd onder de SBIcodes Tandtechnische bedrijven en Groothandel in medische en
tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en
laboratoriumbenodigdheden.

03-07-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder is Boinn Dental Solutions B.V., w aarvan
enig aandeelhouder en bestuurder de heer M. Cornelissen is.

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt van de volgende activiteiten: Het uitbesteden van
productie van medische en tandheelkundige apparaten en het kopen,
verkopen, importeren, exporteren en distribueren van tandheelkundige en
toegepaste medische producten; tandheelkundig laboratorium.
De activiteiten zijn medio maart 2020 gestaakt.

Financiële gegevens

03-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 110.365,00

€ -37.264,00

€ 52.880,00

2018

€ 138.733,00

€ 4.532,00

€ 67.442,00

Toelichting financiële gegevens
Het verlies in 2019 bedroeg € 37.264,-- blijkens de jaarstukken 2019. In 2018
w erd een kleine w inst gemaakt. Cijfers over 2020 zijn (nog) niet beschikbaar.

03-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

03-07-2020
1

Toelichting
Er w aren tw ee personeelsleden in dienst. Het personeel is ontslagen en met
het UW V in contact gebracht voor een intakegesprek over de afw ikkeling van
de aanspraken onder de loongarantieregeling.

Boedelsaldo
€ 2.087,34

03-07-2020
1

Toelichting
Het creditsaldo van de bankrekening is door ING op de faillissementsrekening
bijgeschreven.
€ 12.845,44

02-10-2020
2

Toelichting
De ING Bank heeft een betaling, gedaan door een debiteur, ad € 1.708,10
doorgestort naar de boedelrekening. Daarnaast zijn voorafgaande aan het
faillissement door de Belastingdienst meerdere teruggaven toegekend. Deze
teruggaven w aren nimmer uitbetaald. Na tussenkomst van de curator is de
fiscus alsnog overgegaan tot overboeking van een viertal teruggaven ad in
totaal € 9.050,€ 14.483,44
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog een aanvullende restitutie ad € 1.638,- gestort
op de faillissementsrekening.

Verslagperiode

05-01-2021
3

Verslagperiode
van
4-6-2020

03-07-2020
1

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

02-10-2020
2

t/m
2-10-2020
van
2-10-2020

05-01-2021
3

t/m
5-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 42 min

2

7 uur 36 min

3

3 uur 54 min

totaal

25 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van gefailleerde w erd gevoerd door de heer Mike Cornelissen. De
heer Cornelissen is enig middellijk aandeelhouder en bestuurder, via zijn
holdingmaatschappij Boinn Dental Solutions B.V.

03-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

03-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn inmiddels beëindigd. De curator heeft verzocht
om een eventuele premierestitutie op de faillissementsrekening te voldoen.

03-07-2020
1

1.4 Huur
Er zou geen sprake zijn van een huurovereenkomst. HTL Tandtechniek w as
gevestigd aan het adres Lepelaar 2-M in Hoorn. De huurovereenkomst voor
het pand zou op naam staan van zustermaatschappij Ocura Dental B.V. HTL
Tandtechniek B.V. heeft geen onderhuurovereenkomst met Ocura Dental B.V.
en betaalde haar ook geen vergoeding voor het (mede)gebruik van het
bedrijfspand.

03-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Cornelissen heeft aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt
doordat gefailleerde het heeft verloren van de concurrentie op de markt. Er
w aren te w einig opdrachten om de kosten te dekken, w aardoor schulden zijn
ontstaan. Om het tij te keren zouden volgens de heer Cornelissen aanzienlijke
investeringen nodig zijn, w aarvan hij voorzag dat deze niet zouden kunnen
w orden terugverdiend.

03-07-2020
1

De heer Cornelissen heeft aangegeven dat een kosten-batenanalyse hem tot
de beslissing heeft gebracht om eigen aangifte van het faillissement te doen.
De directe aanleiding voor het moment w aarop het faillissement is
aangevraagd, w as het feit dat de salarissen van het personeel niet meer
konden w orden betaald.
De oorzaak van het faillissement is nog in onderzoek.

02-10-2020
2

Het onderzoek van de curator heeft geen andere oorzaken van het
faillissement aan het licht gebracht.

05-01-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

03-07-2020
1

Toelichting
Er w aren tw ee tandtechnici in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

03-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-6-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De ontslagen w erknemers zijn in contact gebracht met het UW V, zodat hun
loonaanspraken door het UW V kunnen w orden overgenomen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

03-07-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand van HTL Tandtechniek B.V. heeft de curator diverse
bedrijfsmiddelen aangetroffen, w aaronder bijvoorbeeld een gipsmenger, een
polijstmachine, w erktafels en boortjes.

03-07-2020
1

Volgens de heer Cornelissen zijn alle bedrijfsmiddelen eigendom van Ocura
Dental B.V. en is de inventaris die er is circa 20 jaar oud. HTL Tandtechniek B.V.
betaalde aan Ocura Dental B.V. geen vergoeding voor het gebruik van de
bedrijfsmiddelen.
Uit de jaarstukken 2019 blijkt dat er inventaris op de balans staat voor een
bedrag van € 2.069,--.
De curator zal nader onderzoek doen naar de eigendom van de
bedrijfsmiddelen.
Dit punt is nog in onderzoek.

02-10-2020
2

Mede gezien de ouderdom en de geringe boekw aarde van de aangetroffen
inventaris heeft de curator het onderzoek naar de eigendom van de
bedrijfsmiddelen afgerond. De curator heeft niet kunnen vaststellen dat de
aangetroffen bedrijfsmiddelen aan gefailleerde toebehoren.

05-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover mogelijk en noodzakelijk zal de curator het bodemvoorrecht van de
fiscus uitoefenen.

03-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een kleine voorraad van met name enig gips aangetroffen. De
voorraad staat op de balans van 2019 voor het bedrag van € 100,--. De
curator schat in dat de te maken faillissementskosten voor het te gelde maken
van de voorraad niet opw egen tegen de opbrengst, zodat de curator op dit
punt geen nadere actie zal ondernemen.
Er is geen sprake van onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo bankrekening

€ 2.087,34

totaal

€ 2.087,34

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

03-07-2020
1

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

2 debiteuren

€ 3.106,00

totaal

€ 3.106,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden tw ee debiteuren zijn. Beide debiteuren zijn door de curator op 15
juni 2020 aangeschreven met het verzoek de openstaande facturen uiterlijk 30
juni 2020 te voldoen. Tot op heden (30 juni 2020) hebben beide debiteuren
niet aan het verzoek tot betaling voldaan. Ook is niet op andere w ijze op het
verzoek tot betalen gereageerd.

03-07-2020
1

Een van de debiteuren heeft de openstaande vordering voldaan op de
bankrekening van HTL. Inmiddels is dit bedrag groot € 1.708,10 doorgestort
door de ING Bank N.V. en bijgeschreven op de boedelrekening. De andere
debiteur geeft aan niet tot betaling te zullen overgaan. Er is discussie over de
tenaamstelling van de factuur, w erkzaamheden w orden betw ist en er w ordt
een beroep gedaan op verrekening van facturen. Mede vanw ege de relatief
beperkte hoogte van de hoofdsom acht de curator verdere discussie met de
debiteur niet opportuun.

02-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
HTL Tandtechniek B.V. bankierde bij ING Bank. Het creditsaldo is op de
faillissementsrekening bijgeschreven. Er zou geen vordering zijn.

03-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Geen.

03-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

03-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Geen.

03-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen.

03-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen.

03-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde. De activiteiten van HTL Tandtechniek B.V. zijn beëindigd en
zullen niet w orden voortgezet of doorgestart. De heer Cornelissen heeft
aangegeven zich te w illen richten op de activiteiten van zustermaatschappij
Ocura Dental B.V.

03-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is aan de curator overhandigd. Op het eerste oog lijkt de
boekhouding deugdelijk te zijn gevoerd. De curator zal de boekhouding in de
komende verslagperiode aan een nader onderzoek onderw erpen.

03-07-2020
1

De boekhouding voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW .

02-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 22 mei 2019.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 22 mei 2019.
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 20 mei 2020.

03-07-2020
1

De jaarrekening 2017 is aldus te laat gedeponeerd.
De curator heeft de gevolgen van de late deponering nog in beraad. Dit punt
hangt samen met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

02-10-2020
2

De curator acht de late deponering van de jaarrekening over 2017 geen
belangrijke oorzaak van het faillissement. Een eventuele
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering jegens de heer Cornelissen w egens
de late deponering over 2017 zou naar de inschatting van de curator met
succes kunnen w orden bestreden. Om die reden acht de curator het niet
opportuun om op dit punt nadere actie te ondernemen.

05-01-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

03-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat het aandelenkapitaal van € 100,-- is
gestort.

03-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit punt in onderzoek. Met name zal de curator nog onderzoek
doen naar de rekening-courantposities.

Toelichting
Nog in beraad gezien de geconstateerde late deponering van de jaarstukken
over 2017. Er is geen sprake van een rekening-courantpositie tussen de
bestuurder en gefailleerde.
Nee
Toelichting
Afgezien van de late deponering van de jaarstukken over 2017 heeft de
curator geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen

03-07-2020
1

02-10-2020
2

05-01-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-07-2020
1

Toelichting
De curator zal dit punt in de komende verslagperiode onderzoeken.
Nee

02-10-2020
2

Toelichting
Er lijkt geen sprake te zijn van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten zullen als boedelvordering kunnen w orden
aangemerkt.
€ 15.595,84
Toelichting
Het UW V heeft haar vordering aangemeld bij de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-07-2020
1

05-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.016,00

03-07-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een vordering van € 6.016,-- aangemeld. In de
fiscale positie zullen naar verw achting nog w ijzigingen optreden. In elk geval
w as HTL Tandtechniek B.V. ten tijde van het aanvragen van het faillissement
nog in afw achting van teruggaves / verminderingen ter zake de aanslagen Vpb
2019 en 2020.
Voor beide aanslagen zijn inmiddels verminderingen vastgesteld. De curator is
in afw achting van de w ijze w aarop de Belastingdienst deze verminderingen zal
verrekenen dan w el restitueren. Ook loopt nog een bezw aar betreffende
opgelegde aanslagen omzetbelasting in 2018 en 2019.
€ 6.016,00

02-10-2020
2

Toelichting
De belastingdienst is inmiddels overgegaan tot uitbetaling van een aantal
teruggaven. De fiscale vordering is nog niet aangepast omdat de boedel
vooralsnog niet schriftelijk op de hoogte is gesteld van eventuele
verrekeningen/verminderingen. De komende verslagperiode zal bij de fiscus
w orden nagegaan w elke aanslagen er w ellicht als gevolg van verrekening zijn
komen te vervallen.
€ 1.710,00

05-01-2021
3

Toelichting
Uit de ontvangen mededelingen is gebleken dat de aanslagen Loonheffingen
inmiddels zijn verrekend met restituties. Voor zover de curator bekend staat
enkel de aanslag VPB 2020 nog open. De Belastingdienst is verzocht om een
hernieuw de opgave van de openstaande vorderingen, hierop is helaas nog
geen reactie ontvangen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend. De curator verw acht w el een preferente vordering van het
UW V.

Toelichting
Het UW V heeft nog altijd geen vordering aangemeld.
€ 13.308,86

03-07-2020
1

02-10-2020
2

05-01-2021
3

Toelichting
Het UW V is inmiddels overgegaan tot het indienen van haar vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente schuldeisers gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-10-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er zijn 4 crediteuren aangeschreven. Tot op heden heeft geen van de
concurrente crediteuren een vordering aangemeld.
3

03-07-2020
1

02-10-2020
2

Toelichting
Inmiddels hebben 3 van de 6 aangeschreven crediteuren hun vordering
aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 47.631,99

02-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-07-2020
1

Op basis van de te verw achten boedelkosten zal het faillissement w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten, ex artikel 16 Fw .
Aan de preferente en concurrente schuldeisers zal geen uitkering kunnen
w orden gedaan.

05-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De boekhouding zal nader w orden onderzocht, de crediteuren zullen w orden
geïnventariseerd, de rekening-courantpositie zal w orden onderzocht, de
debiteurenincasso zal w orden voortgezet, de fiscale positie zal nader w orden
beoordeeld.

03-07-2020
1

Beraad gevolgen te late deponering, afronden onderzoek oorzaken
faillissement, afronden onderzoek eigendom bedrijfsmiddelen, in kaart brengen
van de fiscale vorderingen en w erkzaamheden inzake de vordering van het
UW V en van de concurrente crediteuren.

02-10-2020
2

Geen. Dit verslag betreft het eindverslag.

05-01-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-07-2020
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten, ex artikel 16 Fw .

05-01-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

