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FAILLISSEMENTSVERSLAG (gecombineerd verslag inzake Matam B.V., Nemabo 

B.V. en Nemabo Holding B.V.)  

 

 

Nummer: 7, tevens tekstueel eindverslag   

Datum: 7 februari 2020  

 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden.  
De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

 
Gegevens onderneming Matam B.V., statutair gevestigd te Bladel en 

kantoorhoudende te (5571 MZ) Bergeijk aan het adres De 

Waterlaat no. 6, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54002966. 

 

Nemabo B.V., statutair gevestigd te Bladel en 

kantoorhoudende te (5571 MZ) Bergeijk aan het adres De 

Waterlaat no. 6, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54002524. 

 

Nemabo Holding B.V., statutair gevestigd te Bladel en 

kantoorhoudende te (5571 MZ) Bergeijk aan het adres De 

Waterlaat no. 6, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17159462. 

  

Faillissementsnummer Respectievelijk:  

C/01/17/216F, C/01/17/217F, C/01/17/215F 

Datum uitspraak 6 juni 2017 

  

Curator mr. C.W.M. Slegers 

Rechter-commissaris mr. C.A.M. de Bruijn   

  

Activiteiten onderneming Blijkens de inschrijving in het handelsregister: 

Machinebouw in alle mogelijke facetten.  

Omzetgegevens Matam B.V.  

2015: € 1.241.046,00 (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend  

2017: (nog) geen cijfers bekend 
 

Nemabo B.V.  

2015: € 1.061.776,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend 

2017: (nog) geen cijfers bekend  
 

Nemabo Holding B.V.  

2015: € 1.355.810,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend 

2017: (nog) geen cijfers bekend  
 

Personeel gemiddeld aantal Variërend tussen de 8 en 11 werknemers binnen het gehele 
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concern.    

Boedelrekening Matam B.V.  

NL 25 RABO 0319 7794 08  

 

Nemabo B.V.  

NL 78 RABO 0319 7795 21 
 

Nemabo Holding B.V.  

NL 54 RABO 0319 7789 83  
Gerealiseerd actief Matam B.V.  

€ 44.368,37 

 

Nemabo B.V.  

€ 994,66 
 

Nemabo Holding B.V.  

€ 14,09  
 

Actief per verslagdatum Matam B.V.  

€ 262,17 

 

Nemabo B.V.  

€ 994,66  
 

Nemabo Holding B.V.  

€ 14,09  

  

Verslagperiode 1 augustus 2019 t/m 31 januari 2020  

Bestede uren in verslagperiode Matam B.V.  

4 uur en 25 minuten  

 

Nemabo B.V.  

40 minuten 

 

Nemabo Holding B.V.  

30 minuten 
 

Bestede uren Totaal Matam B.V.  

190 uur en 55 minuten  

 

Nemabo B.V.  

10 uur en 50 minuten 

 

Nemabo Holding B.V.  

8 uur en 50 minuten   
 

 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Nemabo Holding B.V. is enig aandeelhouder en 

alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Matam B.V. en 

Nemabo B.V. 
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Bestuurder en enig aandeelhouder van Nemabo Holding 

B.V. is AIVB Beheer B.V.   

 

Bestuurder en enig aandeelhouder van AIVB Beheer B.V. is 

de heer L.H.M. van der Hamsvoort.  

1.2 Winst en verlies Matam B.V.  

2015: € 20.915,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend  

2017: (nog) geen cijfers bekend 
 

Nemabo B.V.  

2015: -/- € 18.355,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend  

2017: (nog) geen cijfers bekend 
 

Nemabo Holding B.V.  

2015: -/- € 31.096,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend 

2017: (nog) geen cijfers bekend  
 

1.3  Balanstotaal Matam B.V.  

2015: € 865.230,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend  

2017: (nog) geen cijfers bekend 
 

Nemabo B.V.  

2015: € 786.504,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend  

2017: (nog) geen cijfers bekend 
 

Nemabo Holding B.V.  

2015: € 892.355,- (gepubliceerde gegevens) 

2016: (nog) geen cijfers bekend 

2017: (nog) geen cijfers bekend   
1.4 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen gerechtelijke procedures 

aanhangig.   

1.5  Verzekeringen Per datum faillissement beschikte gefailleerden over de 

gebruikelijke verzekeringen.   

1.6 Huur De bedrijfslocatie werd gehuurd door Matam B.V. De 

huurovereenkomst is reeds door de verhuurder opgezegd.  

 

Verslag 2: 

De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden tegen 

7 augustus 2017 beëindigd.  

        

1.7  Oorzaak faillissement Het intakegesprek met de directeur heeft het navolgende 

geleerd wat betreft oorzaak en achtergrond van het 

faillissement.  

 

Er was geen duidelijke splitsing aangebracht ter zake van 
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de bedrijfsactiviteiten van Matam B.V. en Nemabo B.V. In 

beide entiteiten werden dezelfde bedrijfsactiviteiten 

ontplooid, waarbij de laatste jaren met name vanuit Matam 

B.V. werd gehandeld. 

 

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerden zijn in de loop der 

jaren steeds meer verschoven van mede onderhoud- en 

servicewerkzaamheden naar hoofdzakelijk de ontwikkeling 

en bouw van voornamelijk afvulmachines voor de 

melkpoederindustrie.  

 

De laatste jaren zijn de ontwikkelingskosten (inclusief 

personeelslasten) voor de machines echter (substantieel) 

hoger gebleken dan de gerealiseerde omzet en bleven 

voldoende opdrachten uit. Daarbij was er ook een 

schommeling in omzet. Lange tijd is het gelukt om 

operationeel te blijven, vanwege afschalen en het nog 

kunnen binnenhalen van orders. Toen nieuwe orders 

uitbleven is een onoverbrugbaar tekort ontstaan en heeft de 

bank, na een onderhoud met de directie, het krediet 

bevroren. Het faillissement was toen reeds onafwendbaar. 

 

Naar de oorzaak en achtergrond van de faillissementen zal, 

mede in het kader van het onderzoek naar de zogenaamde 

rechtmatigheidaspecten, nader regulier onderzoek worden 

gedaan.  
 Werkzaamheden Besprekingen met de bestuurder op de bedrijfslocatie; 

inventarisatie en quick scan verstrekte administratie; 

correspondentie en afstemming met de betrokken bank; 

afstemming met diverse (dwang)crediteuren.   
 

Verslag 2:  

Correspondentie en telefonisch contact met de  verhuurder 

en zijn advocaat.   
 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Ten tijde van het faillissement waren er binnen het concern 

7 werknemers met een actief dienstverband.    

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
9 werknemers  

2.3 Datum ontslagaanzegging 7 juni 2017  

 Werkzaamheden Ontslagaanzegging; correspondentie en telefonisch contact  

met het UW; bespreking met het personeel en het UWV op 

de bedrijfslocatie.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving De bedrijfslocatie werd gehuurd van een derde.  

3.2  Verkoopopbrengst - 



Portal faillissement 

Gegevens ondernemingen: Matam B.V., Nemabo B.V., Nemabo Holding B.V.   5 
Faillissementsnummers: C/01/17/216F, C/01/17/217F, C/01/17/215F 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Werkplaats- / kantoorinrichting en rollend materieel  

Binnen de bedrijfslocatie van gefailleerden bevindt zich een 

beperkt aantal bedrijfsmiddelen, bestaande uit een 

(verouderde) werkplaatsinrichting, een (verouderde) 

kantoorinrichting, alsmede een tweetal bedrijfswagens en 

een aanhanger. Vanwege geuite interesse voor een 

mogelijke doorstart / algehele overname van deze activa 

zijn de bedrijfsmiddelen in overleg met de pandhouder 

getaxeerd. Uiteindelijk heeft er geen doorstart / algehele 

overname van de bedrijfsmiddelen plaatsgevonden. De 

bedrijfsmiddelen zullen de komende verslagperiode middels 

een internetveiling worden verkocht.  

 

Afvulmachine in verhuur 

Het gefailleerde Matam B.V. heeft voorafgaande aan het 

faillissement een afvulmachine verhuurd aan een niet 

gelieerde derde. Deze machine werd verhuurd voor € 650,- 

per week met een optie tot koop, waarbij de huurpenningen 

in mindering strekten op de koopsom. De verpande 

machine is in opdracht van de curator getaxeerd 

(bureautaxatie) en uiteindelijk is deze machine middels een 

onderhandse executieverkoop aan de huurder verkocht 

tegen een koopsom ad € 15.000,- (BTW verlegd). Daarbij 

zal de koper / voormalig huurder tevens de achterstallige 

huurpenningen tot aan datum verkoop en overdracht ad € 

3.146,- (inclusief BTW) voldoen.  

 

De financiële afwikkeling van de verkoop van de 

afvulmachine vindt buiten het tijdbestek van dit 

aanvangsverslag plaats.        

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen en voorraad welke zich op de 

bedrijfslocatie van gefailleerden bevonden zijn inmiddels via 

een internetveiling verkocht. Deze veiling heeft na aftrek 

veiling- en taxatiekosten in totaal €25.429,58 opgebracht. 

Afrekening met de betrokken pandhouder dient echter nog 

plaats te vinden.       

 

De koopsom en de huurpenningen ter zake van de 

verkochte machine zijn op de faillissementsrekening 

ontvangen. Afrekening met de betrokken pandhouder dient 

echter nog plaats te vinden.       
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Verslag 3: 

Ter zake van de veilingopbrengst niet-bodemzaken en de 

opbrengst onderhandse executieverkoop machine 

(eveneens niet-bodemzaak) heeft de afrekening met de 

pandhouder inmiddels plaatsgevonden.  

 

De veilingopbrengst niet-bodemzaken bedroeg € 13.708,51 

(inclusief BTW). De pandhouder heeft vanwege de 

afwikkeling van deze goederen een boedelbijdrage voldaan 

ad € 1.334,93 (inclusief BTW) en voor een bedrag ad € 

2.676,01 (inclusief BTW) aan doorbelaste taxatie- en 

veilingkosten voldaan. Vanwege deze veilingverkoop heeft 

de pandhouder een bedrag ad € 9.697,57 ontvangen.  

 

De opbrengst onderhandse executieverkoop ter zake van de 

machine bedroeg € 15.000,- (BTW verlegd). De pandhouder 

heeft vanwege de afwikkeling van deze machine een 

boedelbijdrage voldaan ad € 1.620,10 (inclusief BTW) en 

voor een bedrag ad € 1.616,07 (inclusief BTW) aan 

doorbelaste verkoopkosten voldaan. Vanwege deze 

onderhandse executieverkoop heeft de pandhouder een 

bedrag ad € 11.763,83 ontvangen. Daarnaast heeft de 

pandhouder een bedrag ad € 650,- ontvangen uit hoofde 

van de huurvergoeding ter zake van de machine over de 

periode voor datum faillissement.   
      

3.6 Verkoopopbrengst Zie onder 3.5 

3.7 Boedelbijdrage Werkplaats- / kantoorinrichting en rollend materieel  

Met de betrokken pandhouder is een boedelvergoeding van 

10% te vermeerderen met BTW overeengekomen ter zake 

van de netto verkoopopbrengst van de niet-bodemzaken. 

De opbrengst van de bodemzaken zal op grond van artikel 

57 lid 3 Fw via de boedel lopen.  

 

Verslag 2: 

De faillissementsboedel is in afwachting van terugkoppeling 

van de pandhouder ter zake van de voorgelegde (concept) 

afrekening van de opbrengst liquidatieveiling.  

 

Verslag 3: 

Afwikkelen afrekening pandhouder. 

 

Afvulmachine in verhuur 

Met de pandhouder is overeengekomen dat de boedel een 

vergoeding van 10% te vermeerderen met BTW ontvangt 

over de netto koopsom. Daarbij zal de pandhouder de 

kosten welke de curator vanwege de onderhandse 

executieverkoop heeft gemaakt, vergoeden.  
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De te ontvangen achterstallige huurpenningen zien voor 

een bedrag ad € 650,- (exclusief BTW) op een week voor 

datum faillissement en voor een bedrag ad € 1.950,- 

(exclusief BTW) op drie weken na datum faillissement. De 

huurpenningen ter zake van de periode na datum 

faillissement zijn niet verpand en komen aan de 

faillissementsboedel toe. De huurpenningen welke zien op 

de periode voor datum faillissement komen aan de 

pandhouder toe, waarbij wel te gelden heeft dat de 

daarover verschuldigde BTW via de boedel dient te worden 

afgewikkeld, aangezien deze huur na datum faillissement 

door de boedel is uitgefactureerd.      

 

Verslag 2: 

De faillissementsboedel is in afwachting van terugkoppeling 

van de pandhouder ter zake van de voorgelegde (concept) 

afrekening van de verkoop van de machine en de 

huurpenningen.   

 

Verslag 3: 

Afwikkelen afrekening pandhouder. 
 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Gezien de thans bekende fiscale vorderingen (omstreeks € 

20.000,- vanwege achterstallige loonheffing en een 

substantiële naheffing ex artikel 29 lid 7 OB) zal de 

volledige opbrengst bodemzaken op grond van artikel 57 lid 

3 Fw via de faillissementsboedel dienen te worden 

afgewikkeld. 

 

Verslag 2: 

De faillissementsboedel is in afwachting van terugkoppeling 

van de pandhouder ter zake van de voorgelegde (concept) 

afrekening van de opbrengst liquidatieveiling en de daarbij 

inbegrepen bodemzaken.   

 

Verslag 3: 

Afwikkelen afrekening pandhouder. De volledige opbrengst 

bodemzaken zal, vanwege de omvang van de fiscale 

schulden, ex artikel 57 lid 3 Fw worden afgewikkeld.  

  Werkzaamheden Afstemming veilingbedrijf en taxateur; afstemming 

pandhouder; verkoop afvulmachine; correspondentie en 

telefonisch contact verhuurder en haar advocaat vanwege 

vermeende eigendommen verhuurder op de bedrijfslocatie. 

 

Verslag 2: 

Afstemming veilingbedrijf en taxateur; opmaken (concept) 

afrekening t.b.v. de pandhouder; afstemming pandhouder.   

 

Verslag 3: 

Afwikkelen afrekening pandhouder. 
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Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Gefailleerden hielden geen noemenswaardige voorraad aan; 

benodigde goederen werden per project ingekocht. Op de 

bedrijfslocatie bevindt zich daardoor slechts een beperkte 

en verouderde voorraad. Deze voorraad zal eveneens in de 

internetliquidatieveiling worden betrokken.  

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.5 van dit verslag. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage Met de betrokken pandhouder is een boedelvergoeding ad 

10% te vermeerderen met BTW over de netto opbrengst 

overeengekomen.  
 

Verslag 2: 

Zie onder 3.7 van dit verslag. 
 

 Werkzaamheden Afstemming veilingbedrijf en taxateur; afstemming 

pandhouder.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Intellectuele eigendommen 

De Merknaam MATAM en het beeldmerk Nemabo, evenals 

de door gefailleerden gehouden domeinnamen, de door 

gefailleerden gemaakte technische tekeningen en het 

klantenbestand van gefailleerden zijn verkocht en 

overgedragen aan een niet gelieerde derde. Vanwege deze 

verkoop en overdracht is een koopsom gerealiseerd ad  

€ 6.050,- (inclusief BTW). Toerekening van de koopsom aan 

Matam B.V. respectievelijk Nemabo B.V. dient nog plaats te 

vinden.  

 

Banksaldo  

Gefailleerden hielden een betaalrekening (zonder 

kredietfaciliteit) aan bij de ABN Amro Bank. Op de 

bankrekening van Matam B.V. bij deze bank bestond per 

datum faillissement een creditsaldo aangehouden ad  

€ 12.137,-. 

     

3.13 Verkoopopbrengst Zie onder 3.12 

 werkzaamheden Correspondentie ABN Amro Bank NV; verkoop en 

afwikkeling intellectuele eigendomsrechten.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement bleek van een openstaand 

debiteurenbedrag ad omstreeks € 110.000,-. De komende 

verslagperiode zal de debiteurenincasso plaatsvinden. 

 

Verslag 2: 

De debiteurenincasso van Matam B.V. heeft niet tot 

noemenswaardige betalingen geleid. Nagenoeg alle 
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debiteuren bevinden zich in het buitenland en een tweetal 

substantiële debiteuren heeft zich op verrekening beroepen 

vanwege schade uit hoofde van een zijdens gefailleerde 

verrichte wanprestatie.   

 

De enige debiteur van Nemabo B.V. heeft wel betaald. 

Daarmee is een bedrag ad omstreeks € 4.000,- ontvangen. 

Dit bedrag is op de boedelrekening van Matam B.V. 

ontvangen en dient nog te worden afgewikkeld in relatie tot 

(de boedel van) Nemabo B.V.     
 

Verslag 3: 

De aan Nemabo B.V. toekomende betaling ad  

€ 4.082,50 is inmiddels doorgeboekt aan de betreffende 

boedel. Dit bedrag komt –na inhouding van de 

boedelvergoeding-  aan de pandhouder toe.    

 

Verslag 4: 

Afrekening van de debiteurenopbrengst in relatie tot de 

pandhouder heeft de afgelopen verslagperiode 

plaatsgevonden.   
 

4.2 Opbrengst tot heden -  

4.3 Boedelbijdrage Met de betrokken pandhouder is een boedelvergoeding van 

20% te vermeerderen met BTW overeengekomen ter zake 

van de debiteurenbetalingen welke in het minnelijke traject 

over de periode na datum faillissement worden 

gerealiseerd.   
 

Verslag 2 en 3: 

Afrekening met de betrokken pandhouder dient nog plaats 

te vinden.  
 

Verslag 4: 

Afrekening van de debiteurenopbrengst in relatie tot de 

pandhouder heeft de afgelopen verslagperiode 

plaatsgevonden. In totaal heeft dit tot een boedelbijdrage 

ad € 1.500,-.  
 

 Werkzaamheden Inventariseren debiteurenposities; afstemming pandhouder. 

 

Verslag 2: 

Debiteurenincasso.   
 

Verslag 4: 

Afrekening van de debiteurenopbrengst in relatie tot de 

pandhouder.  

 

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De betrokken huisbank (Rabobank) heeft een hoofdelijke  

financiering verstrekt aan gefailleerden, waarvoor zij als 
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zekerheid een pandrecht heeft verkregen.    

5.2 Leasecontracten Geen leaseovereenkomsten.     

5.3 Beschrijving zekerheden Pandrecht t.b.v. de betrokken financier/bank. 

5.4 Separatistenpositie Tussen de boedel en de bank zijn werkafspraken gemaakt. 

5.5 Boedelbijdragen Zie hiervoor per concreet actief.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn diverse eigendomsvoorbehouden geclaimd. 

Teruggave van goederen heeft niet plaatsgevonden daar 

het of ontbreekt aan een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud, dan wel de goederen niet meer op 

de bedrijfslocatie aanwezig waren per datum faillissement.       

5.7 Reclamerechten Er zijn diverse reclamerechten geclaimd. 

Teruggave van goederen heeft niet plaatsgevonden daar 

het of ontbreekt aan een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud, dan wel de goederen niet meer op 

de bedrijfslocatie aanwezig waren per datum faillissement.  

5.8 Retentierechten n.v.t.  

 Werkzaamheden Bespreking met de betrokken pandhouder; telefonisch 

contact en correspondentie met  diverse crediteuren met 

een (vermeende) eigendomspositie.    

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten lagen per datum faillissement reeds 

stil en zijn vanaf datum faillissement niet voortgezet.    

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Een doorstart is onderzocht, echter geen reële mogelijkheid 

gebleken.   

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Een (formele en materiële) beoordeling van de 

boekhoudplicht zal plaatsvinden in het kader van het 

reguliere onderzoek van de rechtmatigheidsaspecten. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarstukken over 2013, 2014 en 2015 zijn tijdig 

gedeponeerd. De jaarstukken over 2016 zijn nog niet 

opgemaakt; ter zake deze jaarstukken was de 

deponeringstermijn per datum faillissement nog niet 

verstreken. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant - 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken  

7.5 Onbehoorlijk bestuur In het kader van het reguliere onderzoek naar de 

rechtmatigheidsaspecten zal hier onderzoek naar worden 
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gedaan. 

7.6 Paulianeus handelen In het kader van het reguliere onderzoek naar de 

rechtmatigheidsaspecten zal hier onderzoek naar worden 

gedaan. 

 Werkzaamheden Inventariseren en verzamelen van (financiële) data in 

verband met het op termijn te verrichten 

rechtmatigheidsonderzoek. Quick scan aangereikte 

(financiële) data. 
 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode heeft het gecombineerde 

rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden. De bevindingen 

daaruit zullen de komende verslagperiode aan de 

bestuurder worden voorgehouden.  
 

Verslag 5: 

De bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn nog 

niet voorgelegd aan de bestuurder van gefailleerden. Dit zal 

de komende verslagperiode alsnog plaatsvinden.    

 

Verslag 6: 

De bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn 

inmiddels voorgelegd aan de bestuurder van gefailleerden. 

De aan de bestuurder gestelde reactietermijn verstrijkt 

eerst buiten het tijdbestek van dit verslag en de reactie is 

voor dit moment ook nog niet ontvangen.      

 

Verslag 7: 

De afgelopen verslagperiode heeft de betrokken 

bestuurder gereageerd op de bevindingen. Deze 

reactie heeft tot een verzoek om aanvullende 

informatie geleid. Op dit laatste verzoek heeft de 

betrokken bestuurder eveneens gereageerd. Naar 

aanleiding van beide reacties heeft de curator 

geconcludeerd dat een verdere voortzetting van het 

rechtmatigheidsonderzoek niet opportuun is.     

  
 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Matam B.V. 

PM 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Matam B.V. 

Thans aangemeld € 97.236,-  

 

Nemabo B.V. 

Thans aangemeld € 10.967,- 

 

Nemabo Holding B.V. 

Thans aangemeld € 6.766,-  
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8.3 Pref. Vord. van het UWV Matam B.V. 

€ 83.220,01 

8.4 Andere pref. Crediteuren Rabobank De Kempen (pandhouder): € 245.511,- 

(hoofdelijk)  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Matam B.V.  

67 

 

Nemabo B.V.  

4 

 

Nemabo Holding B.V.  

1 
 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Matam B.V.  

€ 547.305,- 

 

Nemabo B.V.  

€ 298.708,26  

 

Nemabo Holding B.V.  

€ 994,02 
 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 

Verslag 7: 

Opheffing bij gebrek aan baten.   

(alle drie de faillissement)  

 
 

 Werkzaamheden Aanschrijven van de crediteuren. Beoordelen van de 

ingediende vorderingen en geclaimde eigendomsposities.  

 

Verslag 3: 

Nadere inventarisatie schuldenlast, correspondentie UWV en 

belastingdienst. 

 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Aansluitend aan het 7e tekstuele verslag.  

10.2  Plan van aanpak - Administratieve en financiële afwikkeling.  
10.3 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Verslag 7 betreft het tekstuele 

eindverslag.   
 werkzaamheden Verslag 1/2/3/4/5/6/7: 

Correspondentie met de rechtbank, rechter-

commissaris en Verslaglegging. 
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Weert, 7 februari 2020 

 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator 

 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


