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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bon Vivant Vlees B.V. 06-10-2021 
 1

Nijverheidsweg 9
7021 BX Zelhem
KvK: 09081913

Op 25 februari 2020 is de rechtsvorm van Bon Vivant Vlees B.V. gewijzigd van
coöperatie naar een besloten vennootschap. Het bestaan van de
rechtspersoon wordt door de omzetting niet beëindigd, waardoor in het
vermogen van de rechtspersoon geen verandering plaatsvindt.

06-10-2021 
 1

groothandel in levend vee;
vleesverwerking.

06-10-2021 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 29-06-2022
Insolventienummer F.05/21/190
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000200234:F001
Datum uitspraak 09-09-2021

R-C mr. S. Boot
Curator mr V.F.M. Jongerius
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 2.987.014,00 € -135.652,00 € 416.410,00

2021 € 1.556.109,00 € -79.402,00

2018 € 3.490.383,00 € -9.697,00 € 414.050,00

2020 € 2.960.554,33 € 94.101,78 € 525.797,26

De cijfers over het jaar 2020 betreffen conceptcijfers. De cijfers 2021 zien op
de periode 1 januari 2021 t/m 31 juli 2021.

06-10-2021 
 1

7 06-10-2021 
 1

€ 154.407,44 06-10-2021 
 1

€ 270.423,36 04-01-2022 
 2

€ 273.375,12 04-04-2022 
 3

€ 274.667,56 29-06-2022
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 
9-9-2021

t/m 
5-10-2021

06-10-2021 
 1

van 
6-10-2021

t/m 
3-1-2022

04-01-2022 
 2

van 
4-1-2022

t/m 
3-4-2022

04-04-2022 
 3

van 
4-4-2022

t/m 
28-6-2022

29-06-2022
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 61 uur 39 min

2 35 uur 42 min

3 7 uur 48 min

4 4 uur 24 min

totaal 109 uur 33 min

1. Inventarisatie

De bestuurders tevens enig aandeelhouders van Bon Vivant Vlees B.V. zijn
HenRyk B.V. en Scelkinus B.V. Van HenRyk B.V. is de heer H.J.M. Schellekens
enig aandeelhouder en bestuurder. Enig aandeelhouder en bestuurder van
Scelkinus B.V. is de heer B.J.M. Schellekens.

06-10-2021 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Voor zover de curator bekend waren er ten tijde van het faillissement geen
lopende procedures.

06-10-2021 
 1

Curanda had de navolgende verzekeringen bij Interpolis afgesloten:

MKB verzuimplan;
Ongevallencollectief;
WGA Hiaat;
Bedrijfscompact (voorraad, inventaris, bedrijfsstagnatie, verkeer en
aansprakelijkheid).

De curator heeft de verzekeringen opgezegd. Het is nog onduidelijk of er een
premierestitutie volgt.

06-10-2021 
 1

Er heeft een premierestitutie plaatsgevonden van € 71,16. 04-01-2022 
 2

Tussen curanda en Heinen Vleesbewerking V.O.F. bestond er ten tijde van het
faillissement een huurovereenkomst (die deel uitmaakt van een
samenwerkingsovereenkomst) met betrekking tot het pand aan de
Nijverheidsweg 9 te Zelhem. De curator heeft de betreffende huur-
/samenwerkingsovereenkomst opgezegd.

Tussen curanda en Koel- en Vrieshuis Lintelo B.V. is een (mondelinge)
huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een koelcel te Lichtenvoorde.
De curator heeft, voor zover noodzakelijk, de huurovereenkomst opgezegd en
deze is inmiddels beëindigd.

06-10-2021 
 1

Het gehuurde aan de Nijverheidsweg 9 te Zelhem is inmiddels opgeleverd. 04-01-2022 
 2

Volgens de bestuurders van curanda is de oorzaak van het faillissement
gelegen in het feit dat de vennootschap al enige tijd verlies lijdt. Medio juli
2020 is besloten om de coöperatie om te zetten in een besloten
vennootschap, waarbij er aan enkele leden -die tevens leverancier waren-
gedeeltelijke kw ijtschelding van de schulden is verleend. Doel van deze
omzetting was te komen tot een w instgevender exploitatie. In de
daaropvolgende maanden werden er w isselende resultaten geboekt, maar
werd er per saldo verlies geleden. Door het bestuur is medio juli 2021 gezocht
naar een overnamekandidaat hetgeen niet is gelukt. Doordat er onvoldoende
positieve cijfers werden gerealiseerd, er slechte vooruitzichten waren voor
resultaatverbetering, heeft het bestuur besloten het faillissement aan te
vragen.

06-10-2021 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 
7

06-10-2021 
 1

Personeelsleden 
6

06-10-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

10-9-2021 7

totaal 7

Door het UWV is voor het personeel een bijeenkomst georganiseerd voor in
het vullen van de formulieren in het kader van de loongarantieregeling. Het
UWV zal naar alle waarschijnlijkheid over enige maanden haar vordering bij de
curator indienen.

06-10-2021 
 1

Het UWV heeft haar boedel, preferente en concurrente vordering ingediend.
De curator verw ijst naar het financieel verslag en paragraaf 8 van dit verslag.

29-06-2022
 4

3. Activa

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

Geen. 06-10-2021 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris + voorraad € 16.940,00

totaal € 16.940,00 € 0,00

Door de curator is een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris, attributen
slagerij, machines e.d. aangetroffen. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten
taxeren en is met de verhuurder van het bedrijfspand in onderhandeling over
overname van de bedrijfsmiddelen.

06-10-2021 
 1

Alle bedrijfsmiddelen (inventaris) zijn verkocht. De curator verw ijst naar het
financieel verslag.

04-01-2022 
 2

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

verkoop bedrijfsmiddelen.
06-10-2021 

 1

Zie 3.3, afgewikkeld. 04-01-2022 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad vlees € 1.362,50

totaal € 1.362,50 € 0,00

De curator heeft in de korte periode van voortzetting van de activiteiten de
aangetroffen voorraad grotendeels verkocht aan vaste afnemers. Thans is er
nog een restpartij vlees.

06-10-2021 
 1

verkoop restantvoorraad.
06-10-2021 

 1

De restpartij vlees is verkocht. De curator verw ijst naar het financieel verslag. 04-01-2022 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Klantenbestand € 1.500,00

Teruggave Belastingdienst € 806,00

Teruggave Aegon ziektewetuitkering € 2.721,91

Kasgeld € 184,42

Schadeuitkering (van voor faillissement) € 655,37

Premierestitutie Interpolis € 71,16

totaal € 5.938,86 € 0,00

De curator heeft het klantenbestand van curanda, met toestemming van de
rechter-commissaris, verkocht voor een bedrag ad € 1.500,00 excl. btw.

06-10-2021 
 1

Afgewikkeld. 06-10-2021 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Boedeldebiteuren € 121.397,49 € 112.414,96

Prae-faillissement € 156.351,61 € 137.917,05

totaal € 277.749,10 € 250.332,01 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteurenstand per datum faillissement bedroeg € 156.351,61. Van
voornoemd bedrag is inmiddels € 95.597,94 ontvangen op de
faillissementsrekening van curanda.

Na datum faillissement is er een bedrag ad € 121.117,80 gefactureerd. Van dit
bedrag is inmiddels € 53.882,21 ontvangen op de faillissementsrekening van
curanda.

Doordat de curator er voor heeft gekozen om de debiteurbetalingen
vooralsnog op de geblokkeerde bankrekeningen van curanda bij de Rabobank
en ING Bank N.V. te laten plaatsvinden, kan het zijn dat er thans meer
betalingen hebben plaatsgevonden, maar nog niet zijn overgeschreven naar
de faillissementsrekening.

06-10-2021 
 1

Met betrekking tot de prae-faillissementsdebiteuren dient er een bedrag ad €
17.578,77 als oninbaar te worden beschouwd onder meer in verband met
verrekening. Met één debiteur is een betalingsregeling getroffen.

Met betrekking tot de boedeldebiteuren dient er een bedrag ad € 1.969,76 als
oninbaar te worden beschouwd. Twee debiteuren van in totaal € 7.266,46
betw isten de vordering. De curator is in overleg met deze debiteuren.

04-01-2022 
 2

Met betrekking tot de prae-faillissementsdebiteuren is er tot op heden een
bedrag ad € 137.191,88 geïncasseerd. Op dit moment acht de curator nog
maximaal een bedrag ad € 3.751,79 incasseerbaar. Met twee debiteuren loopt
er een betalingsregeling en één debiteur betw ist (vooralsnog) de vordering.

Met betrekking tot de boedeldebiteuren is er tot op heden een bedrag ad €
111.960,29 geïncasseerd. De curator acht nog maximaal een bedrag ad €
7.467,44 incasseerbaar. Met één debiteur is een betalingsregeling
overeengekomen. De andere debiteur betw ist (deels) de vordering. De
standpunten tussen de debiteur en de curator zijn uitgew isseld.

04-04-2022 
 3

Met betrekking tot de prae-faillissementsdebiteuren is er een bedrag ad €
137.917,05 geïncasseerd. Het is de curator gebleken dat de resterende
vorderingen als oninbaar dienen te worden beschouwd dan wel dat de
vorderingen zijn verrekend met de openstaande vordering.

Met betrekking tot de boedeldebiteuren is er een bedrag ad € 112.414,96
geïncasseerd. Gezien de betw istingen door de debiteuren acht de curator
een bedrag ad € 8.982,53 oninbaar.

29-06-2022
 4

incasseren debiteuren.
06-10-2021 

 1

Afgewikkeld. 29-06-2022
 4

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

Toelichting vordering van bank(en) 

Op datum faillissement was er bij de Rabobank een positief saldo aanwezig
van € 22.355,29 en bij de ING Bank N.V. een positief saldo van € 1.047,24.

06-10-2021 
 1

De curator heeft een drietal leaseovereenkomsten aangetroffen met
betrekking tot bedrijfsauto's. De curator heeft de overeenkomsten opgezegd
en de leasemaatschappij verzocht de voertuigen op te komen halen.

Daarnaast bestond er een huur/leaseovereenkomst voor een koffieautomaat.
De leverancier heeft de koffieautomaat inmiddels retour genomen.

06-10-2021 
 1

De voertuigen en de koffieautomaat zijn geretourneerd. 04-01-2022 
 2

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

Tot op heden hebben een tweetal leveranciers een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de geleverde goederen niet
aangetroffen.

06-10-2021 
 1

De verhuurder van de koelcel in Lichtenvoorde heeft een beroep gedaan op
het retentierecht. De curator heeft de openstaande factuur van € 163,42
voldaan, waardoor het recht op retentie is komen te vervallen.

06-10-2021 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 06-10-2021 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Toelichting 

Niet van toepassing.

06-10-2021 
 1

correspondentie Rabobank;
correspondentie ING Bank N.V.

06-10-2021 
 1

Afgewikkeld. 04-04-2022 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de activiteiten
gedurende één week voortgezet. De (inkoop)kosten (dieren, transportkosten,
uitbener, benzinekosten e.d.) gedurende deze periode bedroegen € 20.293,22
excl. btw en het resultaat van deze inkoop is een omzet van € 40.430,00 excl.
btw. Deze omzet is opgenomen in paragraaf 4.1 onder boedeldebiteuren.

Voorts heeft na faillissement facturering plaatsgevonden van reeds geleverd
vlees en is voorraad vlees van voor faillissement verkocht en uitgeleverd aan
vaste afnemers. Deze omzet is eveneens opgenomen in paragraaf 4.1 onder
debiteuren.

06-10-2021 
 1

Zie paragraaf 6.1. 06-10-2021 
 1

Afgewikkeld. 06-10-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Er is geen doorstart gerealiseerd. 06-10-2021 
 1



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

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

06-10-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

06-10-2021 
 1

Geen. 06-10-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

Op basis van de door de bestuurder aangeleverde documentatie (o.a.
grootboekmutaties, kolommenbalans etc.) kan worden vastgesteld dat de
administratie is bijgewerkt tot datum faillissement. Uit de administratie kunnen
de rechten en verplichtingen van de vennootschap van curanda worden
herleid. De curator heeft vastgesteld dat de administratie een overzichtelijk
geheel vormt.

06-10-2021 
 1

De jaarrekening over boekjaar 2019 is op 24 juni 2020 gedeponeerd. 06-10-2021 
 1

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

De aandelen zijn volgestort. 06-10-2021 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

06-10-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Er is (vooralsnog) niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

04-04-2022 
 3

Toelichting 

In onderzoek.

06-10-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Er is (vooralsnog) niet gebleken van paulianeus handelen.

04-04-2022 
 3

De omzetting van coöperatie naar een besloten vennootschap geeft geen
aanleiding om dit nader te onderzoeken. De bestuurders hebben de
omstandigheden en redenen van de omzetting duidelijk kunnen motiveren en
de curator ziet geen aanwijzingen dat door de omzetting schuldeisers zijn
benadeeld.

04-04-2022 
 3

onderzoek administratie en nader onderzoek naar de omzetting van de
coöperatie naar besloten vennootschap met de daaraan verbonden
voorwaarden.

06-10-2021 
 1

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 

Algemene faillissementskosten, huur na datum faillissement en UWV (salaris
over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend.

06-10-2021 
 1

Toelichting 

UWV: € 44.670,48

04-04-2022 
 3

Toelichting 

Huur: € 16.549,32
UWV: € 49.893,56

29-06-2022
 4

Toelichting 

Nog niet bekend.

06-10-2021 
 1

€ 6.865,00 04-01-2022 
 2

€ 29.990,00 29-06-2022
 4

Toelichting 

Nog niet bekend.

06-10-2021 
 1

€ 9.648,93 04-04-2022 
 3



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Toelichting 

(vooralsnog) niet van toepassing.

06-10-2021 
 1

€ 6.819,53

Toelichting 

De vakantieaanspraak en overuren van een aantal werknemers zijn door het
UWV niet gehonoreerd, in verband met de termijn waarop de
loongarantieregeling toeziet. De curator heeft de vorderingen van deze
werknemers voorlopig erkend.

04-04-2022 
 3

€ 9.624,84 29-06-2022
 4

28 06-10-2021 
 1

36 04-01-2022 
 2

39 29-06-2022
 4

€ 234.575,41 06-10-2021 
 1

€ 277.051,38 04-01-2022 
 2

€ 282.432,41 29-06-2022
 4



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op
welke w ijze afw ikkeling zal plaatsvinden. Nadat het actief te gelde is gemaakt
en de hoogte van de boedel en preferente schulden bekend zijn, zal hierover
meer duidelijkheid kunnen worden gegeven.

06-10-2021 
 1

Een voorzichtige verwachting is dat aan de concurrente crediteuren een
uitkering kan plaatsvinden.

04-01-2022 
 2

Aan de concurrente crediteuren zal een gedeeltelijke uitkering kunnen
plaatsvinden. Op basis van de thans ingediende concurrente vorderingen is
de verwachting dat er een uitkering kan plaatsvinden tussen de 40 en 45%.
De curator zal verzoeken een datum te bepalen voor een
verificatievergadering.

29-06-2022
 4

correspondentie crediteuren.
06-10-2021 

 1

9. Procedures

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

Niet van toepassing. 06-10-2021 
 1

Geen. 06-10-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

afw ikkelen huurrelatie;
verkoop bedrijfsmiddelen;
verkoop restpartij vlees;
incasseren debiteuren;
onderzoek administratie;
onderzoek omzetting coöperatie naar bv;
inventariseren crediteuren.

06-10-2021 
 1

incasseren debiteuren;
onderzoek administratie;
onderzoek omzetting coöperatie naar bv;
inventariseren crediteuren.

04-01-2022 
 2

incasseren debiteuren;
inventariseren crediteuren, met name (preferente) vorderingen van
werknemers.

04-04-2022 
 3

Aan de werkzaamheden is nagenoeg een einde gekomen. De curator zal
verzoeken een datum te bepalen voor een verificatievergadering, waarbij het
niet noodzakelijk is dat de crediteuren aanwezig zijn.

29-06-2022
 4

Over de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, kan nog
weinig worden vermeld.

06-10-2021 
 1

29-9-2022 29-06-2022
 4

Bijlagen
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