Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
10-09-2021
F.18/20/58
NL:TZ:0000139133:F001
21-04-2020

R-C
Curator

mr. A.L. Goederee
mr C.H.J. van der Maas

Algemene gegevens
Naam onderneming
Heeslingen Beheer B.V.

12-05-2020
1

Gegevens onderneming
Heeslingen Beheer B.V.
KVK: 56691432
Fongersplaats 38
9725 LB Groningen.

12-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Beheersmaatschappij; houder van de aandelen in de besloten vennootschap
Praktijk voor Tandheelkundige Implantologie Groningen B.V. (F 18/19/157).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -5.718,00

€ 75.880,00

2020

€ 0,00

€ -112,00

€ 75.899,00

2018

€ 0,00

€ -192,00

€ 70.170,00

Toelichting financiële gegevens

12-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Heeslingen is een zuivere beheermaatschappij, haar vermogen bestaat in
beginsel alleen uit deelneming in Praktijk v Tandheelkundige Implantologie
Groningen B.V. (F 18/19/157) - hierna PTIG.

21-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

21-08-2020
2

Toelichting
De DGA w as het enige personeelslid.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-05-2020
1

€ 0,00

21-08-2020
2

€ 127,00

11-06-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-4-2020

12-05-2020
1

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

21-08-2020
2

t/m
20-8-2020
van
20-8-2020

23-09-2020
3

t/m
16-9-2020
van
22-7-2021

22-12-2020
4

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020

21-03-2021
5

t/m
18-3-2021
van
19-3-2021

11-06-2021
6

t/m
10-6-2021
van
11-6-2021
t/m
8-9-2021

Bestede uren

10-09-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 0 min

2

1 uur 49 min

3

1 uur 17 min

4

1 uur 0 min

5

1 uur 0 min

6

1 uur 0 min

7

1 uur 0 min

totaal

8 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Er is zoveel samenhang met het faillissement van PTIG dat de uren die
gemaakt w orden voor beide faillissementen w orden geschreven in het
faillissement PTIG.
Vanaf het eerstkomende verslag in het faillissement van PTIG zullen de
verslagen in beide faillissementen op dezelfde dag w orden ingediend.

21-08-2020
2

Dit derde verslag w ordt vervroegd ingediend om te bereiken dat er in dit
faillissement voortaan tegelijk w ordt gerapporteerd met het faillissement van
PTIG.

23-09-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Honderd procent aandeelhouder en bestuurder van Heeslingen Beheer B.V. is:
Johannes Adrianus Neeteson
geb. 28 april 1948
Fongersplaats 38
9725 LB Groningen.

12-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De vennootschap is gevestigd op het w oonadres van de bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

12-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Mogelijk w as alleen de DGA in loondienst.
Hem zal z.s.m. ontslag w orden aangezegd dan w el zal de
managementovereenkomst met hem w orden opgezegd.

Personeelsleden
1

12-05-2020
1

21-08-2020
2

Toelichting
Alleen de DGA, hij blijkt inderdaad in loondienst te zijn gew eest.
Separaat zal toestemming w orden gevraagd om hem te mogen ontslaan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

21-08-2020
2

Toelichting
Alleen de DGA

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-8-2020

1

De DGA is, voor zover nodig, op 24 aug. 2020 met ingang van 22
april 2020 ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

12-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
E zijn geen roerende zaken.

12-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Mogelijk is er een rekening-courant vordering op de DGA, w elke nog zou
moeten w orden gecompenseerd met achterstallig loon / achterstallige
managementvergoeding.

12-05-2020
1

Tussen de DGA, Heeslingen Beheer B.V. en PTIG blijken over en w eer diverse
rekening-courant-verhoudingen te bestaan. Geconsolideerd blijft er een
substantiële vordering op de DGA in persoon over.
Echter, het loon van de DGA (of w as het toch de managementvergoeding?)
w erd steevast, althans bijna nooit, als loon geboekt maar via boekingen in het
MEMORIAAL ten laste van de ene of de andere rekening-courant geboekt. Als
die arbeidsvergoeding imaginair van de vordering op de DGA w ordt
afgetrokken, blijft er een veel behapbaarder bedrag over. Inning van deze
vordering w ordt geïntegreerd in een totaal-aanpak van de DGA (zie verder in
dit verslag).
De fiscus lijdt als gevolg van deze aanpak niet of nauw elijks schade; voor de
eventueel verschuldigde Loonheffing w erden in het verleden voldoende
(ambtshalve) aanslagen opgelegd.

21-08-2020
2

De DGA biedt buiten zijn huidige looninkomsten geen verhaal. Er w ordt
gew erkt aan een vaststellingsovereenkomst w aarbij de DGA op basis van zijn
huidige persoonlijke en financiële omstandigheden gedurende een nader af te
spreken periode een nader af te spreken deel van zijn loon op de
boedelrekeningen van PTIG en/of Heeslingen Beheer B.V. overmaakt, w aarna
hij zal zijn gekw eten voor de rekening-courantvordering (en de eventuele
aansprakelijkheid voor het boedeltekorten).

23-09-2020
3

Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten. De DGA betaalt door middel van
een betalingsregeling voor 31-12-2022 € 36.000.

21-03-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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 laat te w ensen over en is achteraf gereconstrueerd. Reeds
daarom is er een onw eerlegbaar vermoeden van kennelijk onbehoorlijk
bestuur en een w eerlegbaar vermoeden van causaliteit tussen het bestuur en
het faillissement.

21-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er w erd niet gepubliceerd. Ook hierom is er een onw eerlegbaar vermoeden
van kennelijk onbehoorlijk bestuur en een w eerlegbaar vermoeden van
causaliteit tussen het bestuur en het faillissement.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

21-08-2020
2

Toelichting
Er is een onw eerlegbaar vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Uit gesprekken met de DGA, een personeelslid van PTIG en kennisname van de
nog w el aanw ezige administratieve bescheiden doet het beeld ontstaan van
een DGA die w elisw aar een bekw aam tandarts/kaakchirurg is maar die aan de
andere kant een slechts in staat w as om zijn onderneming op een bijzonder
chaotische manier te besturen. De DGA heeft lange(re) tijd terecht vertrouw d
op een capabel personeelslid maar toen die vertrok heeft hij niet het besef
gehad dat hij moest ingrijpen.
Dat is w elisw aar verw ijtbaar maar er is geen sprake van kw ade trouw , fraude
of zelfverrijking. Het w as/is onkunde.
De DGA biedt buiten zijn huidige looninkomsten onvoldoende verhaal (namelijk
geen) om aansprakelijkstelling voor het boedeltekort te kunnen
verantw oorden. Er w ordt gew erkt aan een regeling w aarbij de DGA op basis
van zijn huidige persoonlijke en financiële omstandigheden gedurende een
nader af te spreken periode een nader af te spreken deel van zijn loon op de
boedelrekeningen van PTIG en/of Heeslingen Beheer B.V. overmaakt, w aarna
hij zal zijn gekw eten voor de rekening-courantvordering en de
aansprakelijkheid voor het boedeltekorten.
Ja

22-12-2020
4

Toelichting
De corona-pandemie heeft gevolgen voor de mogelijkheden om met de
bestuurder over een minnelijke regeling te overleggen. Mogelijk heeft Covid
ook tijdelijke gevolgen voor de "verdiencapaciteit" van de bestuurders. Hoe
dan ook, er w ordt getracht om in de maand januari 2021 koppen met spijkers
te slaan.

Toelichting
Zie verder het verslag in het faillissement van Praktijk v. Tandheelkundige
Implantologie Groningen B.V.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

21-03-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.780,00

12-05-2020
1

€ 18.594,00

22-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

12-05-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.595,75

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

12-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In verband met het Coronavirus heb ik nog geen afspraak kunnen ingeplannen
met de bestuurder. Zodra dit op een verantw oorde manier mogelijk is, zal ik
deze inplannen en de inventarisatie van het faillissement starten.

12-05-2020
1

Zie verslag in het faillissement Praktijk v. Tandheelkundige Implantologie
Groningen B.V. Beide faillissementen w orden samen behandeld.

21-03-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

10-09-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Dit is een openbaar faillissementsverslag w aaraan geen rechten kunnen
w orden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de
voortgang van het faillissement en over die aspecten w aarvan de curator
meent dat die in dit stadium
openbaar kunnen w orden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig
mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan
nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen de gefailleerde en
van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet
beschikbaar is of nog niet openbaar kan w orden gemaakt.

Bijlagen
Bijlagen

12-05-2020
1

