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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Slagerij Schiedam B.V. 07-02-2019 
 1

Slagerij Schiedam B.V., statutair gevestigd te Schiedam en (voorheen) 
kantoorhoudende aan de Sint Liduinastraat 77B te (3117 CR) Schiedam (KvK-
nummer: 61238244) 

07-02-2019 
 1

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "W inkel in vlees en vleeswaren. De 
exploitatie van een slagerij".

07-02-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 473.791,00 € -93.499,00 € 95.238,00

2016 € 372.789,00 € -59.729,00 € 70.194,00

2017 € 372.329,00 € -31.585,00 € 55.333,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 06-02-2020
Insolventienummer F.10/19/9
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000088775:F001
Datum uitspraak 08-01-2019

R-C mr. C. de Jong
Curator mr J.O. Bijloo

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=d0f0da77-5313-e911-80d0-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=81741272-980e-e911-80cf-005056807f2a


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Volgens opgaaf administratie Slagerij Schiedam B.V. 07-05-2019 
 2

3 07-02-2019 
 1

€ 24.200,00 07-02-2019 
 1

€ 25.764,50 07-05-2019 
 2

€ 25.764,50 07-08-2019 
 3

€ 26.408,37 07-11-2019 
 4

€ 5.110,81 06-02-2020
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
7-1-2019

t/m 
6-2-2019

07-02-2019 
 1

van 
7-2-2019

t/m 
4-5-2019

07-05-2019 
 2

van 
5-5-2019

t/m 
6-8-2019

07-08-2019 
 3

van 
7-8-2019

t/m 
6-11-2019

07-11-2019 
 4

van 
7-11-2019

t/m 
6-2-2020

06-02-2020
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 65 uur 0 min

2 10 uur 54 min

3 6 uur 18 min

4 9 uur 36 min

5 6 uur 24 min

totaal 98 uur 12 min

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Slagerij Schiedam B.V. is C. van 
Trigt Holding B.V. De heer C. (Cornelis) van Trigt is enig bestuurder en enig 
aandeelhouder van C. van Trigt Holding B.V. Middels C. van Trigt Holding B.V. 
houdt de bestuurder van Slagerij Schiedam B.V. nog verschillende andere 
(personele en administratieve) ondernemingen. De bestuurder heeft verklaard 
zelf niet bij de operationele activiteiten van Slagerij Schiedam B.V. betrokken te 
zijn geweest doch slechts als investeerder en administrateur te hebben 
opgetreden. De operationele activiteiten van Slagerij Schiedam B.V. werden 
volgens de bestuurder verricht door twee personeelsleden met ervering in de 
slagerij. 

07-02-2019 
 1

De curator is tot op heden niet bekend met betrokkenheid van Slagerij 
Schiedam B.V. bij lopende procedures. Het bestuur heeft verklaard dat geen 
sprake is van lopende procedures.  

07-02-2019 
 1

De Curator is vooralsnog niet bekend met lopende verzekeringen. Voor zover 
daarvan alsnog blijkt, zal de curator deze opzeggen.

07-02-2019 
 1

Slagerij Schiedam B.V. huurde ten tijde van haar faillietverklaring van C. 
Groeneveld Modelslagerij B.V. een bedrijfspand aan de Sint Liduinastraat 77B 
te (3117 CR) Schiedam. De curator heeft de huurovereenkomst bij brief van 11 
januari 2019 opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum. De Curator 
is met C. Groeneveld Modelslagerij B.V. in het kader van een finale 
kw ijtingsregeling (zie ook hierna 3.3, 4.1 en 5.5) overeengekomen de 
huurovereenkomst in faillissement vroegtijdig te doen eindigen, een en ander 
onder meer tegen kw ijtschelding van de voor en na datum faillissement 
vervallen huurtermijnen. Het gehuurde is op 6 februari 2019 aan C. Groeneveld 
Modelslagerij opgeleverd. 

07-02-2019 
 1

De onderneming van Slagerij Schiedam B.V. is in september 2014 gekocht van 
C. Groeneveld Modelslagerij B.V. Sinds haar oprichting ten behoeve van deze 
koop is Slagerij Schiedam B.V. verlieslatend geweest. Het bestuur en personeel 
heeft als verklaring genoemd dat de buurt waarin de bedrijfslocatie van 
Slagerij Schiedam B.V. was gelegen in de loop der jaren significant zou zijn 
gewijzigd met als gevolg dat veel vaste klanten blijvend verloren zouden zijn 
gegaan. Het zou volgens het bestuur ten tijde van de eigen aangifte 
onverantwoord zijn geweest om verdere verliezen te blijven financieren. De 
curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek. 

07-02-2019 
 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 
3

07-02-2019 
 1

Personeelsleden 
6

07-02-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

10-1-2019 3

totaal 3

Inventarisatie personeelsbestand, ontslagaanzeggingen werknemers, contact 
UWV

07-02-2019 
 1

3. Activa

De Curator is niet gebleken dat Slagerij Schiedam B.V. eigenaar is van 
onroerende zaken. 

07-02-2019 
 1

Geen. 07-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Slagerij-inventaris € 6.500,00

Bestelbus € 750,00

totaal € 7.250,00 € 0,00



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

Toelichting andere activa

De Curator heeft bij eerste bezichtiging van de bedrijfslocatie van Slagerij 
Schiedam B.V. een verouderde inventaris (weegschalen, snijmachines, 
(koel)toonbank etc.) en een bestelbus (Ford Transit) uit 2005 aangetroffen. 
Deze bedrijfsmiddelen zijn blijkens een koopovereenkomst van 1 september 
2014 tussen Slagerij Schiedam B.V. en C. Groeneveld Modelslagerij B.V. bij 
overname van de onderneming van laatste gekocht en onbezwaard aan 
Slagerij Schiedam B.V. overgedragen. De curator en C. Groeneveld 
Modelslagerij B.V. hebben verschil van mening gehad over de vraag naar de (al 
dan niet voorbehouden) eigendom van de bedrijfsmiddelen. Dit geschil is 
beslecht in het kader van een finale kw ijtingsregeling (zie ook hiervoor 1.4 en 
hierna 4.1 en 5.5), die ten aanzien van de bedrijfsmiddelen inhoudt dat C. 
Groeneveld Modelslagerij B.V. aan de boedel een bedrag van EUR 6.500,- heeft 
betaald en de curator haar de bedrijfsinventaris gelijktijdig met oplevering van 
het bedrijfspand (zie hiervoor 1.4) ter beschikking heeft gesteld. De bestelbus 
is wegens (ouderdoms)gebreken en de afwezigheid van een geldige APK-
keuring buiten de afspraken met C. Groeneveld Modelslagerij B.V. gehouden. 
De curator heeft een oud-werknemer van Slagerij Schiedam B.V. bereid 
gevonden de bestelbus voor een koopprijs van EUR 750 exclusief btw te kopen 
en wacht ten tijde van dit verslag op betaling van deze koopprijs. 

07-02-2019 
 1

De koopprijs voor de bestelbus is op de faillissementsrekening ontvangen en 
de bestelbus is tegen vrijwaring overgeschreven op naam van de koper. 

07-05-2019 
 2

Ja. 07-02-2019 
 1

Inventarisatie bedrijfsmiddelen, bestudering koopovereenkomst, contact C. 
Groeneveld Modelslagerij B.V. 

07-02-2019 
 1

Contact oud-werknemer. 07-05-2019 
 2

De curator is bij zijn eerste bezichtiging noch overigens van bedrijfsvoorraden 
of onderhanden werk gebleken. 

07-02-2019 
 1

Geen. 07-02-2019 
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator is gebleken van een bankrekening ten name van Slagerij Schiedam 
B.V. met een saldo per datum faillissement van ongeveer EUR 473,73.

07-02-2019 
 1

Het banksaldo van EUR 473,73 is op de faillissementsrekening bijgeschreven. 07-05-2019 
 2

Contact ABN AMRO Bank N.V. 07-02-2019 
 1

Contact ABN AMRO Bank N.V. 07-05-2019 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren € 16.978,87 € 16.978,87

totaal € 0,00 € 16.978,87 € 16.978,87

Het merendeel van de bekende debiteuren heeft inmiddels betaald dan wel 
bew ijs overgelegd dat reeds was betaald. De curator heeft nog contact met 
een tweetal debiteuren en verwacht de debiteureninning in de aanstaande 
verslagperiode te kunnen afronden. 

07-11-2019 
 4

De debiteureninnig is afgerond. Een van de debiteuren heeft betaald op de 
bankrekening van Slagerij Schiedam B.V. bij de ABN AMRO Bank N.V. De bank 
is verzocht het batige saldo van deze rekening door te storten naar de 
faillissementsrekening. 

06-02-2020
 5



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit de ingenomen administratie van Slagerij Schiedam B.V. en de verklaringen 
die daaromtrent door het bestuur en de ex-werknemers zijn afgelegd, lijkt te 
volgen dat Slagerij Schiedam voor een bedrag van EUR 4.323,21 aan 
openstaande (handels)vorderingen op debiteuren heeft. De curator zal het 
bestaan van deze vorderingen onderzoeken, de mogelijkheden tot inning 
inventariseren en eventueel tot inning overgaan. 

Verder is de koopovereenkomst van 1 september 2014 tussen C. Groeneveld 
Modelslagerij B.V. en Slagerij Schiedam B.V. in de loop van de 
onderhandelingen over de bedrijfsinventaris bij brief van 16 januari 2019 
namens C. Groeneveld Modelslagerij B.V. ontbonden. De curator heeft zich 
dientengevolge op het standpunt gesteld dat al hetgeen C. Groeneveld 
Modelslagerij B.V. tot het moment van ontbinding onder de koopovereenkomst 
van Slagerij Schiedam B.V. had ontvangen, ongedaan diende te worden 
gemaakt, waaronder door (terug)betaling aan de boedel van door Slagerij 
Schiedam B.V. verrichte betalingen op de koopprijs. C. Groeneveld 
Modelslagerij B.V. heeft een bedrag van EUR 13.500 aan de boedel betaald in 
het kader van een finale kw ijtingsregeling (zie ook hiervoor 1.4 en 3.3 en 
hierna 5.5), die voor wat betreft de gevolgen van de ontbinding inhoudt dat C. 
Groeneveld Modelslagerij en de curator elkaar over en weer kw ijting hebben 
verleend voor de ongedaanmakingsverbintenissen die door de ontbinding 
waren ontstaan.  

07-02-2019 
 1

De debiteuren zijn geïnventariseerd en zullen in de komende verslagperiode 
worden aangeschreven.

07-05-2019 
 2

De curator zal voortgaan contact te onderhouden met de bekende debiteuren 
om nog openstaande vorderingen zo veel mogelijk te innen. 

07-08-2019 
 3

Bestudering administratie, contact debiteuren, contact (voormalig) werknemer. 07-11-2019 
 4

Contact debiteuren, contact (voormalig) werknemer, contact ABN AMRO Bank 
N.V. 

06-02-2020
 5

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De curator is (vooralsnog) niet gebleken van vorderingen van banken of 
andere financiële instellingen. 

07-02-2019 
 1

De curator is (vooralsnog) niet gebleken van leaseovereenkomsten. 07-02-2019 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

C. Groeneveld Modelslagerij B.V. heeft zich tegenover de curator beroepen op 
een eigendomsvoorbehoud ter zake van de bedrijfsmiddelen die zij bij 
koopovereenkomst van 1 september 2014 aan Slagerij Schiedam B.V. heeft 
verkocht en geleverd. De curator heeft dit beroep op eigendomsvoorbehoud 
betw ist. Partijen hebben hun verschil van inzicht als onderdeel van hun finale 
kw ijtingsregeling minnelijk beëindigd (zie hiervoor 1.4, 3.3 en 4.2). Er hebben 
zich vooralsnog geen andere partijen met een beroep op een 
eigendomsvoorbehoud gemeld. 

07-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

07-02-2019 
 1

Contact C. Groeneveld Modelslagerij B.V., bestuderen documentatie, overleg 
finale regeling.

07-02-2019 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



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

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

Geen. 07-02-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

Niet van toepassing. 07-02-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

07-02-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

07-02-2019 
 1

Geen. 07-02-2019 
 1

7. Rechtmatigheid



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder heeft de aanwezige administratie van Slagerij Schiedam B.V. op 
verzoek aan de curator afgegeven. De curator heeft een en ander in 
onderzoek. 

07-02-2019 
 1

2015: 16 december 2016 (tijdig)
2016: 24 december 2017 (tijdig)
2017: 13 november 2018 (tijdig)

07-02-2019 
 1

Slagerij Schiedam B.V. is gezien haar omvang van de verplichtingen van artikel 
2:393 BW vrijgesteld. 

07-02-2019 
 1

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:307 BW is een eventuele 
vordering ex artikel 2:193 BW gelet op de oprichtingsdatum van Slagerij 
Schiedam B.V. nog niet verjaard. De curator heeft een en ander in onderzoek. 

07-02-2019 
 1

De curator is gebleken dat het geplaatste aandelenkapitaal is volgestort. 07-05-2019 
 2

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek. 

07-02-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Zie hierna onder 7.7. 

06-02-2020
 5

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek. 

07-02-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Zie hierna onder 7.7. 

06-02-2020
 5



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De curator heeft zijn onderzoek gestart. 07-02-2019 
 1

De curator heeft inmiddels rekeningdocumentatie van ABN AMRO Bank N.V. 
ontvangen en heeft een en ander in onderzoek. 

07-05-2019 
 2

De curator zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek de komende 
verslagperiode voortzetten en verwacht dit bij de huidige stand van zaken in 
die periode te kunnen afronden. 

07-08-2019 
 3

De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zal 
zijn bevindingen de aanstaande verslagperiode met de rechter-commissaris 
bespreken. Bij de huidige stand van informatie is de uitkomst dat geen 
nadere acties zullen zijn vereist. 

06-02-2020
 5

Contact bestuurder, eerste inventarisatie ontvangen administratie. 07-02-2019 
 1

Contact ABN AMRO Bank N.V., bestudering ontvangen administratie. 07-05-2019 
 2

Bestudering ontvangen administratie en bankafschriften. 07-08-2019 
 3

Bestudering administratie, afronding rechtmatigheidsonderzoek. 06-02-2020
 5

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is de curator niet bekend met andere boedelvorderingen dan zijn 
salaris. C. Groeneveld Modelslagerij B.V. heeft de boedel voor haar vorderingen 
ter zake van huur over de opzegtermijn in het kader van de finale regeling met 
de curator kw ijting verleend (zie hiervoor 1.4). Het UWV heeft haar eventuele 
vorderingen over de opzegtermijn vooralsnog niet ingediend. 

07-02-2019 
 1

€ 5.263,40

Toelichting 
Het UWV heeft haar vordering inmiddels ingediend.

07-08-2019 
 3



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.248,00

Toelichting 
-

07-02-2019 
 1

€ 20.952,00 07-05-2019 
 2

€ 21.317,00 07-08-2019 
 3

€ 0,00

Toelichting 
Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend. 

07-02-2019 
 1

€ 20.094,79

Toelichting 
Het UWV heeft haar vordering inmiddels ingediend.

07-08-2019 
 3

Toelichting 
De curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente crediteuren. 

07-02-2019 
 1

8

Toelichting 
-

07-02-2019 
 1

14 07-05-2019 
 2

15 07-08-2019 
 3

16 07-11-2019 
 4

17 06-02-2020
 5



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 71.500,50 07-02-2019 
 1

€ 122.482,82 07-05-2019 
 2

€ 122.628,22 07-08-2019 
 3

€ 122.932,06 07-11-2019 
 4

€ 123.382,06 06-02-2020
 5

De curator kan over de verwachte w ijze van afw ikkeling in dit stadium van het 
faillissement nog geen uitspraken doen.

07-02-2019 
 1

Bij de huidige stand van zaken zal geen uitkering aan concurrente 
crediteuren kunnen worden gedaan. 

06-02-2020
 5

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie schuldpositie. 07-02-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing (zie hiervoor 1.2). 07-02-2019 
 1

Niet van toepassing (zie hiervoor 1.2). 07-02-2019 
 1

Niet van toepassing (zie hiervoor 1.2). 07-02-2019 
 1

Geen. 07-02-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om de schuldpositie 
van Slagerij Schiedam B.V. verder te inventariseren, de mogelijkheden van 
debiteureninning onderzoeken en zal het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 

07-02-2019 
 1

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om de schuldpositie 
van Slagerij Schiedam B.V. nader te inventariseren en de debiteureninning en 
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. 

07-11-2019 
 4

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om de uitkomst van 
het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek met de rechter-commissaris te 
bespreken en het faillissement zo mogelijk richting opheffing te geleiden. 

06-02-2020
 5

De curator kan vooralsnog geen uitspraken doen over de verwachte duur van 
afw ikkeling. 

07-02-2019 
 1

Bij w ijze van schatting verwacht de curator het faillissement op dit moment 
over twaalf maanden te kunnen afw ikkelen, afhankelijk van de uitkomst van 
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 

07-05-2019 
 2

6-5-2020 06-02-2020
 5

Geen. 07-02-2019 
 1

Bijlagen
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