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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Matra Trading B.V. 13-12-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matra Trading B.V., 
statutair gevestigd te Waalw ijk en kantoorhoudende te (5145 RM) Waalw ijk 
aan de Gompenstraat 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 18127976.

13-12-2019 
 1

Groothandel in (elektrische) fietsen en bromfietsen, import en export van 
rijw ielen, onderdelen en ongeregelde goederen, aldus de omschrijving in het 
uittreksel van de Kamer van Koophandel. Per datum faillissement was er 
defacto alleen nog maar sprake van een personeelsvennootschap. 

13-12-2019 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 02-03-2021
Insolventienummer F.02/19/324
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000118817:F001
Datum uitspraak 29-10-2019

R-C mr. I.C. Prenger- De Kwant
Curator mr H.L.J.M. van Grinsven
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 13.000,00

2015 € 7.000,00

2016 € -57.000,00

2017 € -483.000,00 € 2.132.044,00

2018 € -205.000,00 € 1.713.889,00

De genoemde cijfers over 2018 zijn voorlopige cijfers 13-12-2019 
 1

32 13-12-2019 
 1

€ 0,00 13-12-2019 
 1

€ 8.520,31 06-04-2020 
 2

€ 8.520,05 26-07-2020 
 3

€ 8.519,78 23-10-2020 
 4

€ 8.519,39 02-03-2021
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
29-10-2019

t/m 
30-11-2019

13-12-2019 
 1

van 
1-12-2019

t/m 
31-3-2020

06-04-2020 
 2

van 
1-4-2020

t/m 
24-7-2020

26-07-2020 
 3

van 
25-7-2020

t/m 
22-10-2020

23-10-2020 
 4

van 
23-10-2020

t/m 
1-3-2021

02-03-2021
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 35 uur 54 min

2 14 uur 6 min

3 5 uur 24 min

4 3 uur 12 min

5 2 uur 18 min

totaal 60 uur 54 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De aandeelhouder van curanda is Matra Beheer B.V. en de alleen en 
zelfstandig bevoegd bestuurder van curanda is de heer Th.M.J.P. Mank. 

13-12-2019 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 13-12-2019 
 1

De lopende verzekeringen worden in kaart gebracht en daar waar mogelijk 
opgezegd. Er liep bij Centraal Beheer een flexibel renteniersplan. Deze 
verzekering is opgezegd. Curanda had ook een zogenaamde 
bedrijfscompactpolis bij Interpolis, die per datum faillissement wordt 
geadministreerd op naam van Matra Beheer B.V., onder de voorwaarde dat de 
boedel aanspraak kan maken op eventuele premierestitutie en dat er dekking 
blijft voor hetgeen is verzekerd in ieder geval voor de periode tot datum 
faillissement. 

13-12-2019 
 1

Afgewikkeld. 23-10-2020 
 4

Ten tijde van het faillissement waren er nog twee bedrijfslocaties: Waalw ijk en 
Rotterdam. De huur van de locatie in Waalw ijk was reeds opgezegd. De huur 
van de locatie in Rotterdam is - met verkregen toestemming van de rechter-
commissaris - opgezegd/beëindigd en afgewikkeld. 

13-12-2019 
 1

De curator heeft van de heer Mank begrepen dat curanda in zwaar weer is 
komen te verkeren door de hevige concurrentie met online verkopende 
bedrijven. De curator heeft dit in relatie tot de groep nog in onderzoek. 

13-12-2019 
 1

De curator heeft inmiddels contact gehad met de curator van Matrabike Retail 
B.V., een gelieerde vennootschap die op 1 maart 2020 failliet is verklaard. Dit 
contact wordt gecontinueerd en kan mogelijk van invloed zijn op een nadere 
uiteenzetting van de oorzaken van het faillissement.

02-03-2021
 5



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

2. Personeel

Personeelsleden 
32

26-07-2020 
 3

Personeelsleden 
32

13-12-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-5-2024 32 met verkregen toestemming is het gehele personeel ontslag
aangezegd

totaal 32

De centrale intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden. Monitoren 
van de afw ikkeling van de arbeidsovereenkomsten

13-12-2019 
 1

Het UWV heeft inmiddels diens vorderingen ingediend. 26-07-2020 
 3

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 23-10-2020 
 4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

curanda heeft geen onroerend goed in
eigendom

totaal € 0,00 € 0,00



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 13-12-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

twee aanhangwagens € 2.500,00 € 250,00

totaal € 2.500,00 € 250,00

Twee aanhangwagens zijn verkocht en de opbrengst is aan de pandhouder 
afgedragen, onder aftrek van een boedelbijdrage. Afgewikkeld.

26-07-2020 
 3

In onderzoek 13-12-2019 
 1

De twee aanhangwagens (respectievelijk uit 1987 en 1992) zijn met verkregen 
toestemming verkocht en geleverd. 

06-04-2020 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

in onderzoek

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

In onderzoek

totaal € 0,00 € 0,00



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De curator heeft begrepen van de heer Mank dat voor datum faillissement op 
instigatie van de huisbankier (Rabobank) de voorraad is verkocht tegen de 
inkoopprijzen aan de moedermaatschappij voor een bedrag van €270.000,00, 
welke in de boeken zou staan voor €260.000,00 en zou zijn getaxeerd op 
€200.000,00 marktwaarde en €160.000,00 executiewaarde. De bank en Matra 
Beheer BV, Matra Bike Retail BV en curanda hebben kort voor faillissement een 
overeenkomst tot afw ijkende w ijze van verkoop in de zin van artikel 3:251 lid 2 
BW tevens akte tot vestiging van pandrecht op kasgeld gesloten. De curator 
heeft een en ander terzake in onderzoek. 

13-12-2019 
 1

Het onderzoek heeft vooralsnog niets opgeleverd. 02-03-2021
 5

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

volgens opgave van de bestuurder, heeft
curanda heeft geen debiteurenportefeuille

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderzoek naar (boedel) debiteuren 13-12-2019 
 1

De curator is nog niet gestuit op debiteuren. 02-03-2021
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 4.726.975,89

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank heeft haar (concern)vordering ingediend. Zij heeft de gebruikelijke 
zekerheden bedongen. 

13-12-2019 
 1



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

In onderzoek. 13-12-2019 
 1

De curator is niet op enig leasecontract gestuit. 26-07-2020 
 3

De curator heeft de positie en de zekerheden van de bank in onderzoek. 23-10-2020 
 4

Het onderzoek heeft nog geen bijzonderheden opgeleverd. 02-03-2021
 5

In onderzoek. 13-12-2019 
 1

Er is geen voorraad meer aanwezig zodat een beroep op 
eigendomsvoorbehoud niet (meer) zal slagen. 

13-12-2019 
 1

De curator is niet op enig beroep op retentierecht gestuit. 13-12-2019 
 1

De curator is niet op enig beroep op reclamerecht gestuit. 13-12-2019 
 1

Onderzoek positie bank en overige zekerheidshouders. 13-12-2019 
 1

De positie van de bank en de overige zekerheidshouders is afgerond, doch 
blijft de interesse houden van de curator. Waar nodig, mede naar aanleiding 
van het overleg met de curator van Matrabike Retail B.V. kan hier nader 
onderzoek naar worden gedaan. 

02-03-2021
 5



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Een deel van het personeel heeft enige lopende opdrachten afgemaakt. 13-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-12-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 13-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-12-2019 
 1

Afw ikkelen werkzaamheden personeel voor curator na datum faillissement. 13-12-2019 
 1

Afgewikkeld. 23-10-2020 
 4



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 13-12-2019 
 1

In onderzoek. 13-12-2019 
 1

In onderzoek. 13-12-2019 
 1

In onderzoek. 13-12-2019 
 1

In onderzoek 13-12-2019 
 1

De rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd. 13-12-2019 
 1

De rechtmatigheidsonderzoeken worden gecontinueerd. 02-03-2021
 5

8. Crediteuren

€ 700,08 13-12-2019 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 
salaris curator 
huurvordering locatie Rotterdam

€ 75.984,53

Toelichting 
salaris curator: PM
huurvordering locatie Rotterdam
loonvorderingen enkele personeelsleden
boedelvordering UWV

06-04-2020 
 2

€ 143.048,80

Toelichting 
salaris curator: PM
huurvordering locatie Rotterdam
loonvorderingen enkele personeelsleden: PM
boedelvordering UWV

26-07-2020 
 3

€ 143.048,82

Toelichting 
salaris curator: PM
huurvordering locatie Rotterdam
loonvorderingen enkele personeelsleden: PM
boedelvordering UWV

23-10-2020 
 4

€ 56.237,00 13-12-2019 
 1

€ 85.207,00 06-04-2020 
 2

Toelichting 
Het UWV heeft zijn vordering nog niet ingediend. 

13-12-2019 
 1

€ 163.738,50 06-04-2020 
 2

€ 1.958,00

Toelichting 
aanvraagkosten faillissement

13-12-2019 
 1

€ 6.924,77

Toelichting 
oa aanvraagkosten faillissement

06-04-2020 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

31 13-12-2019 
 1

40 06-04-2020 
 2

42 26-07-2020 
 3

44 23-10-2020 
 4

€ 4.874.006,77 13-12-2019 
 1

€ 4.957.749,32 06-04-2020 
 2

€ 5.087.075,40 26-07-2020 
 3

€ 5.087.166,32 23-10-2020 
 4

Nog onbekend. 13-12-2019 
 1

Inventariseren crediteuren. 13-12-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 13-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 13-12-2019 
 1

Geen werkzaamheden te verrichten. 13-12-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Onderzoek naar oorzaken faillissement, afw ikkelen huurposities, onderzoek 
positie bank en overige zekerheidshouders, onderzoek naar diverse activa, 
onderzoek naar debiteurenportefeuille, onderzoek naar crediteuren, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoek. 

13-12-2019 
 1

Nog onbekend 13-12-2019 
 1

2-9-2021 02-03-2021
 5

Onderzoek naar oorzaken faillissement, afw ikkelen huurposities, onderzoek 
positie bank en overige zekerheidshouders, onderzoek naar diverse activa, 
onderzoek naar debiteurenportefeuille, onderzoek naar crediteuren, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoek.  

13-12-2019 
 1

Nog actueel. 02-03-2021
 5

Bijlagen
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