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Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Melamo B.V. (KvK 17140970, gevestigd te (5705 DE) 

Helmond aan Grasbeemd 19 
  
Faillissementsnummer F 01/16/117 
Datum uitspraak 8 maart 2016 
  
Curator Mr. R. van de Pas (als opvolger van Mr. L.A.E. 

Gloudemans (Taylor Wessing)) en mr. G. te Biesebeek (Aben 

& Slag Advocaten)  
Rechter-commissaris Mr. C.A.M. de Bruijn 

 

Voorheen Mr. I. Boekhorst en Mr. P.P.M. van der Burgt 
  
Activiteiten onderneming Melamo was specialist in fijnmetaal. Melamo hield zich bezig 

met lassen, frezen, draaien en montage. Er werden 

klantspecifieke oplossingen geleverd. De onderneming kon 

alle soorten ferro en non-ferro materiaal bewerken, maar 

was gespecialiseerd in roestvaststaal, aluminium, kunststof 

en speciale materialen zoals duplex, titanium en hastelloy. 

Klanten van Melamo waren afkomstig uit verschillende 

branches, waaronder machinebouw, voedingsmiddelen- en 

verpakkingsindustrie, en tabaks-, electronica- en 

semiconductorindustrie.  
Omzetgegevens 2013 : € 11.312.727,- 

2014 : € 9.051.954,- 

2015 : (nog) onbekend 
Personeel gemiddeld aantal 60 werknemers 
  

Boedelrekening NL 48 RABO 0191 6055 22 
Gerealiseerd actief € 1.513.090,12 

 

Verslag 3: 

€ 1.644.786,39 

 

Verslag 4: 

€ 1.779.284,99 

 

Verslag 5: 

€ 1.779.630,87 

 

Verslag 6 

€ 1.780.651,93 
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Verslag 7: 

€ 1.824.105,45 

Actief per verslagdatum € 473.231,33 

 

Verslag 3: 

€ 478.257,36 

 

Verslag 4: 

€ 596.622,07 

 

Verslag 5: 

€ 596.967 

 

Verslag 6: 

€ 591.565,22 

 

Verslag 7: 

€ 619.247,66 

Verslagperiode 1 oktober 2016 – 30 april 2017 

 

Verslag 4: 

1 mei 2017 – 30 september 2017 

 

Verslag 5: 

1 oktober 2017 – 28 februari 2018 

 

Verslag 6: 

1 maart 2018 – 25 oktober 2018 

 

Verslag 7: 

26 oktober 2018 – 28 april 2019 

Bestede uren in verslagperiode 120,2 uur  

 

Verslag 3: 

69,55 Uren 

 

Verslag 4: 

9,93 uur mr. te Biesebeek 

5,3   uur mr. Gloudemans 

15,23 uur totaal 

 

Verslag 5: 

11,01 uur mr. te Biesebeek 

4,8  uur mr. Gloudemans 

15,81  uur totaal 

 

Verslag 6: 

4,50 uur mr. te Biesebeek 



 
 
 

3 
Gegevens onderneming: Melamo B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/16/117 

32,6 uur mr. Gloudemans 

37,10 uur totaal  

 

Verslag 7: 

3,24 uur: mr. te Biesebeek 

2,90 uur: mr. Gloudemans en mr. Van der Pas 

6,14 uur totaal  
Bestede uren Totaal 390,43 uur 

 

Verslag 3: 

459,98 uren 

 

Verslag 4: 

475,21 uur 

 

Verslag 5: 

491,02 uur 

 

Verslag 6: 

528,12 uur 

 

Verslag 7: 

534,26 uur 
  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Bestuurder van Melamo B.V. is Regout Group B.V. Op hun 

beurt zijn Familie van Luyken B.V. en L.J.M. Moonen Beheer 

B.V. gezamenlijk bestuurders van Regout Group B.V. De 

heer J.M.B.J. van Luyken bestuurt Familie van Luyken B.V. 

en de heer L.J.M. Moonen bestuurt L.J.M. Moonen Beheer 

B.V.  

De heer Joost van Aaken heeft de dagelijkse leiding over de 

onderneming. 

 

De aandelen van Melamo B.V. zijn alle in handen van 

Anchor II B.V. 

 

Verslag 2: 

 

Inmiddels verkeert Anchor II B.V ook in staat van 

faillissement. Zij werd op 5 juli 2016 in staat van 

faillissement verklaard (F 03/16/222), eveneens met de 

aanstelling van mrs Te Biesebeek en Gloudemans tot 

curatoren. 
1.2 Winst en verlies 2013 : -/- € 268.793,- 

2014 : € 1.000.934,- 

2015 : (nog) onbekend 
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1.3  Balanstotaal 2013 : € 10.581.507,- 

2014 : € 10.563.761,- 

2015 : (nog) onbekend 
1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 
1.5  Verzekeringen De onderneming was verzekerd bij diverse maatschappijen 

via Cammaert Assuranties. De onderneming was verzekerd 

voor: 

a. Werk- en landbouwmaterieel; 

b. Ongevallen; 

c. Transport goederen; 

d. Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen; 

e. Bedrijfselectronica / computer; 

f. Bedrijfsschade / reconstructie; 

g. WGA Eigen Risico. 

Nagenoeg alle verzekeringen waren bij vooruitbetaling voor 

de duur van 1 jaar aan de verzekeringsmaatschappijen 

voldaan. Met het oog op de beoogde doorstart zijn de 

verzekeringen aanvankelijk gecontinueerd. Nadat de 

verkoop van het machinepark gerealiseerd was, zijn de 

verzekeringen beëindigd en heeft de boedel aanspraak 

gemaakt op premierestitutie. 

 

Verslag 2: 

 

Aan premierestitutie is ontvangen een bedrag van  

€ 24.316,56 
1.6 Huur 1. het bedrijfspand wordt gehuurd van Anchor II B.V.; 

2. een metaalbewerkingsmachine en twee CNC 

Draaibanken worden gehuurd van De Lage Landen 

Financial Services B.V.; 

3. twee auto’s worden gehuurd van Leaseplan 

Nederland N.V.; 

4. een heftruck wordt gehuurd van BNP Paribas Leasing 

Solutions N.V. 
1.7  Oorzaak faillissement De onderneming was voor een substantieel deel van haar 

omzet afhankelijk van één opdrachtgever. De afgelopen 

jaren heeft deze opdrachtgever – naar de directie de 

curatoren mededeelde – het aantal opdrachten substantieel 

verminderd. Reden voor Melamo B.V. om in het verleden al 

twee maal een reorganisatie door te voeren. Uiteindelijk 

heeft dit tot onvoldoende resultaat geleid. Nadat de directie 

en aandeelhouders onvoldoende perspectief zagen, hebben 

zij besloten om het faillissement aan te vragen. 
 Werkzaamheden Intakegesprekken hebben plaatsgevonden. De 

verzekeringsdekking werd geverifieerd en met de directie 

van Anchor II B.V. is o.a. gesproken over het door Melamo 

B.V. gehuurde pand. 

Met betrekking tot het bedrijfspand zijn afspraken gemaakt 

met de koper van de machines. De Rechter-commissaris 
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heeft de curatoren gemachtigd om de huurovereenkomst op 

te zeggen. 

De machines die middels een huurkoopovereenkomst 

gehuurd werden van De Lage Landen zijn gekocht door de 

koper, die ook de machines van curanda gekocht heeft. 

Leaseplan Nederland B.V. en BNP Paribas Leasing Solutions 

N.V. zijn in de gelegenheid gesteld om de van hen 

gehuurde voertuigen op te halen. 

 

Verslag 2: 

 

De huurovereenkomst van het bedrijfspand is door de 

curatoren op 28 april 2016 opgezegd tegen 31 juli 2016. Op 

31 juli 2016 is het pand opgeleverd. In de tussenliggende 

tijd, omstreeks 23 juni 2016, werd het pand ernstig 

beschadigd door noodweer (hagelschade). De afwikkeling 

en reparatie van deze (verzekerde) schade vond plaats 

binnen het faillissement van Anchor II B.V. in 

samenwerking met de Bank als hypotheeknemer. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

56 werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Ongeveer 60 werknemers 

2.3 Datum ontslagaanzegging 10 maart 2016 
 Werkzaamheden Het personeel is tijdens een meeting omtrent het 

faillissement en de gevolgen daarvan voor het personeel 

geïnformeerd. Voorts is er overleg geweest met het UWV, 

die de intake op 16 maart 2016 heeft verzorgd. 

Het faillissement is voorts gemeld bij de FNV vakbond, 

terwijl op 9 maart 2016 curatoren met de leden van de 

Ondernemingsraad gesproken hebben. 

Met ingang van 21 maart 2016 hebben de curatoren het 

personeel vrijgesteld van het verrichten van arbeid. De 

eerste dagen na het faillissement zijn de werknemers 

periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst 
 

3.3 Hoogte hypotheek 
 

3.4 Boedelbijdrage 
 

 Werkzaamheden 
 

 



 
 
 

6 
Gegevens onderneming: Melamo B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/16/117 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Bedrijfsinventaris, gereedschappen, rollend materieel en 

diverse machines. De 22 belangrijkste machines uit het 

machinepark waren voorafgaande aan het faillissement 

getaxeerd door het N.T.A.B. Na het uitspreken van het 

faillissement zijn de overige zaken in opdracht van de 

curatoren getaxeerd. 

3.6 Verkoopopbrengst € 1.015.762,- 
3.7 Boedelbijdrage Over de eerste € 450.000,- is een boedelbijdrage van 5 % 

afgesproken, over het meerdere een boedelbijdrage van  

3 %. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus geniet bodemvoorrecht. Haar vordering bedraagt 

voorshands € 399.753,11. De Ontvanger van de 

Belastingdienst heeft op 14 maart 2016 bodembeslag doen 

leggen op de drie geleasede machines van De Lage Landen. 
  Werkzaamheden De curatoren hebben na het faillissement een bidbook en 

een verkoopmemorandum opgesteld. De partijen die 

daarvoor belangstelling hadden en bereid waren om op 

voorhand een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, 

hebben dit bidbook van de curatoren mogen ontvangen. 

Deze partijen werden uitgenodigd om uiterlijk 14 maart 

2016 een bieding uit te brengen op de activa, waarna de 

curatoren in overleg zijn getreden met de hoogste bieder, 

de uiteindelijke koper VD Leegte Beheer B.V. 

De Belastingdienst heeft het beslag op de bodemzaken 

vrijgegeven onder de verplichting aan de zijde van De Lage 

Landen om de opbrengst bij rechtsgeldigheid van het beslag 

te restitueren. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Een voorraad grondstoffen RVS, Staal, Non-ferro en 

Kunststof en een voorraad halffabricaten, met een totale 

boekwaarde van ongeveer € 450.000,-. 

Volgens de boekhouding bedroeg het onderhanden werk 

eveneens ongeveer € 450.000,-. 
3.10 Verkoopopbrengst € 200.000,- 
3.11 Boedelbijdrage 10 % 
 Werkzaamheden Na het uitspreken van het faillissement is er een back-up 

gemaakt van de administratie en zijn de voorraadlijsten aan 

de curatoren ter hand gesteld om o.a. de rechten van 

derden (leveranciers) te waarborgen. 

Na het faillissement is er enkele dagen voor rekening van 

de curatoren / boedel doorgeproduceerd, zulks met 

machtiging van de Rechter-commissaris. Tijdens dit 

produceren zijn geringe hoeveelheden voorraden verbruikt, 

waarvan de curatoren de inkoopwaarde zullen afrekenen 

met de respectievelijke crediteuren, voor zover hen een 

zgn. eigendomsvoorbehoud met betrekking tot deze 
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voorwaarden toekomt. 

De overige voorraden zijn bij gelegenheid van de verkoop 

ter hand gesteld aan VD Leegte Beheer B.V. onder de 

verplichting om rechten van derden/leveranciers met 

betrekking tot ‘onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

goederen‘ te eerbiedigen en af te wikkelen.  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Immateriële activa, o.a. bestaande uit het klantenbestand, 

de orderportefeuille, handelsnaam e.d. 

Drie machines, in eigendom toebehorende aan De Lage 

Landen, zijn namens laatstgenoemde verkocht aan VD 

Leegte Beheer B.V., waarvoor de boedel een boedelbijdrage 

heeft ontvangen van € 10.315,25 inclusief btw. 
3.13 Verkoopopbrengst € 100.000,- voor de immateriële activa inclusief goodwill. 

€ 170.500,- voor de machines van De Lage Landen. 

 

Verslag 3: 

 

Op 5 april 2016 is aan DLL Financial Services B.V. als 

pandhouder / derde gerechtigde conform haar opgave 

voldaan een bedrag van € 269.609,78, waarvan DLL 

Financial Services BV op 6 februari 2017 aan de boedel 

gerestitueerd heeft een bedrag van € 36.397,78. 
 Werkzaamheden Zie het gestelde bij Bedrijfsmiddelen. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren € 1.163.901,39 
4.2 Opbrengst tot heden Nog onbekend, bij gelegenheid moet Rabobank (hierna: “de 

Bank”) als inningsbevoegde partij rekening en 

verantwoording afleggen. 
4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Na het faillissement is met de Bank als pandhouder 

afgesproken dat de curator de debiteuren niet actief 

benaderd, anders dan in het kader van de afwikkeling van 

het onderhanden werk. 

 

 

Verslag 2: 

 

In totaal is voor een bedrag ad € 1.006.379,75 aan 

debiteurenbetalingen ontvangen. Een gedeelte is ontvangen 

op rekening van de Bank en een gedeelte is ontvangen op 

de spilrekening van curator Te Biesebeek. 

 

Op de faillissementsrekening werd voor een bedrag van in 

totaal € 1.315,87  aan debiteurenbetalingen ontvangen. 
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Melamo B.V. had een rekening-courant vordering ter 

grootte van € 7.041.315,- op Anchor II B.V.. De Rabobank 

heeft deze vordering – nadat de curatoren de Bank een 

termijn ex. artikel 58 Fw hadden gesteld – op 25 april 2016 

in het openbaar verkocht en bij gelegenheid van deze 

executie deze vordering voor  

€ 5.000,- zelf verworven. 

 

Een definitieve afwikkeling en afrekening van de 

debiteurenontvangsten moet nog plaats vinden. 

 

Verslag 3: 

 

Op de spilrekening werd ontvangen een bedrag van € 

98.552,81. Een deel daarvan ad. € 49.879,90 betreft 

betalingen op openstaande (prefaillissements) debiteuren. 

Een groot deel van de debiteuren heeft haar vorderingen 

betaald op de bankrekening van de schuldenaar 

(aangehouden bij de Rabobank). De vordering van de bank 

uit hoofde van een rekening-courant overeenkomst met 

Melamo B.V., nr. NL 42 RABO 0121087.018 werd volledig 

voldaan. Het meerdere heeft de bank verrekend met haar 

vordering op Anchor II B.V. De definitieve afrekening met 

de Bank kan pas plaats vinden zodra het Onroerend Goed 

dat in het bezit is van Anchor II B.V. verkocht en geleverd 

is. 

 

Na bovenvermelde afrekening hebben de curatoren met een 

tweetal crediteuren schikkingen getroffen, aldus dat zij 

respectievelijk € 12.000,- en € 14.902,47 aan de 

schuldenaar hebben voldaan. Deze beide ontvangsten 

dienen in de uiteindelijke afrekening met de Bank nog 

meegenomen te worden. 

 

Verslag 4: 

 

Het onroerend goed dat in het bezit was van Anchor II B.V. 

is inmiddels voor € 2.000.000 V.O.N. verkocht en geleverd, 

waarmee de Bank haar volledige vordering, ook op Melamo 

B.V., voldaan heeft gekregen. Zij had ten tijde van de 

notariële levering van Anchor II B.V. nog te vorderen een 

bedrag van € 1.673.628,83, te vermeerderen met de 

achterstallige rente ad. € 6.939,17. De netto opbrengst van 

het onroerend goed bedroeg € 1.682.115,35, zodat het 

verschil ad. € 1.547,35 aan de boedel van Anchor II B.V. 

werd voldaan. 

Na de verkoop heeft de Bank de saldi op de respectievelijke 

rekeningen overgemaakt naar de respectievelijke boedels: 

€ 1.615,48 werd overgemaakt op de faillissementsrekening 
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van Anchor II B.V. 

€ 35.043,03 werd overgemaakt op de 

faillissementsrekening van Melamo B.V. 

€ 8.091,86 werd overgemaakt op de faillissementsrekening 

van Melamo Las- en Montagetechniek B.V. 

 

De bank heeft deels ten laste van Melamo B.V. haar 

vordering op Anchor II B.V. uitgewonnen, zodat de 

curatoren van mening zijn dat zij voor het daarmee 

corresponderende deel in de rechten van de Bank zijn 

gesubrogreerd.  

 

Melamo B.V. heeft namelijk een bedrag van meer dan € 

800.000,- boven haar draagplicht aan de Bank voldaan. 

Melamo heeft hiermee voor dat bedrag een regresvordering 

verkregen op Anchor en Melamo Las- en Montagetechniek 

B.V..  

 

Anchor en Melamo Las- en Montagetechniek B.V. zijn op 

grond van art. 6:10 lid 2 BW hoofdelijk verbonden tot 

betaling van de restschuld.  

 

Doordat de vordering voor dat bedrag is overgegaan, heeft 

Melamo tevens de aan die vordering verbonden afhankelijke 

rechten en nevenrechten verkregen (art. 3:82 BW jo. 6:142 

BW). In ieder geval is het hypotheekrecht van de Rabobank 

op het Bedrijfspand als nevenrecht te kwalificeren. Nu de 

vordering van Rabobank gedeeltelijk is overgegaan, gaat 

volgens de heersende leer ook het hypotheekrecht voor een 

evenredig deel mee over.  Zo is een gemeenschappelijk 

hypotheekrecht ontstaan en dient de opbrengst naar de 

mening van de curatoren nog nader tussen partijen 

verdeeld te worden.  

 

De Bank betwist dit standpunt en meent o.a. dat de 

regresvordering is achtergesteld ten opzichte van haar 

vordering op Anchor II B.V.  

 

De curatoren realiseren zich dat hun standpunt mogelijk 

consequenties heeft voor de afwikkeling van de zgn. 

bodemzaken in het faillissement van Melamo B.V. althans 

de daaraan gekoppelde inbrengverplichting van de 

pandhouder. 

 

Zodra de laatste debiteur is geïnd, zullen de curatoren hun 

standpunt uitvoerig en ook getalsmatig onderbouwen en 

nader onder de aandacht brengen van de Rabobank, 

teneinde te bezien of er een minnelijke regeling mogelijk is. 

Mocht dat niet het geval zijn, dan zal een gerechtelijke 

procedure overwogen worden. 
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Eén debiteur blijft weigerachtig om ongeveer € 50.000,- te 

betalen. Deze debiteur zal met machtiging van de Rechter-

commissaris in rechte worden betrokken. 

 

Verslag 5: 

Er is een dagvaarding in voorbereiding jegens de debiteur 

die weigert de vordering van gefailleerde te voldoen. 

 

Verslag 6: 

Inmiddels is met de betrokken debiteur, met goedkeuring 

van de rechter-commissaris, een regeling getroffen aldus 

dat zij in termijnen aan de boedel een bedrag van in totaal 

€ 42.500,- dient te betalen.  

 

Verslag 7: 

Inmiddels heeft de betrokken debiteur € 42.500,- aan 

de boedel voldaan, zodat de curator bezig is met het 

bepalen van een standpunt in het kader van de 

afwikkeling met de Rabobank en in de relatie tot 

Anchor II B.V.. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Rabobank heeft een vordering van in totaal € 3.308.937, 

bestaande uit: 

1. € 2.566.660 + P.M. uit hoofde van een hypothecaire 

geldlening, nr. 1198.930.233, verstrekt aan Anchor 

II B.V.; 

2. € 742.277,- uit hoofde van een rekening-courant 

overeenkomst met Melamo B.V., nr. NL 42 RABO 

0121087.018. 

Rabobank heeft voorts op 24 maart 2011 een borgtocht 

afgegeven ten gunste van De Lage Landen Financial 

Services B.V. 

Voor bovengenoemde vorderingen zijn Melamo B.V., 

Melamo Las- en Montagetechniek B.V. en Anchor II B.V. 

hoofdelijk aansprakelijk. 

 

Verslag 2: 

 

De vordering van de Bank uit hoofde van de rekening-

courant overeenkomst met Melamo B.V. is vanuit de 

verkochte/geïnde zekerheden volledig ingelost. De meer-

opbrengst van de verkochte / geïnde zekerheden laat de 

Rabobank in mindering strekken op de aan Anchor II B.V. 

verstrekte geldlening, zodat de curatoren van Melamo B.V. 

zich op het standpunt stellen dat de boedel van Melamo 

B.V. deels in de rechten (waaronder in het hypotheekrecht 
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op het Onroerend goed dat Anchor II B.V. in eigendom 

heeft) van de Rabobank gesubrogeerd is en dat de 

uiteindelijk netto-verkoopbrengst van dit Onroerend Goed 

naar rato tussen de Rabobank en de boedel van Melamo 

B.V. verdeeld dient te worden. De Bank betwist vooralsnog 

dit standpunt van de curatoren. 

 

Verslag 3: 

 

In afwachting van de verkoop en de opbrengst van het 

Onroerend Goed is bovengenoemde discussie tussen de 

curatoren en de Rabobank “geparkeerd”. Inmiddels is het 

Onroerend Goed voorwaardelijk verkocht. Na de levering 

van dit Onroerend Goed zullen partijen (de curatoren en de 

Bank) nader met elkaar in gesprek gaan om te bezien of 

een minnelijke regeling bereikt kan worden.  

 

Verslag 4: 

 

De vorderingen van de Rabobank zijn volledig aan haar 

voldaan. Zie hetgeen daarover onder alinea 4 is opgemerkt. 
5.2 Leasecontracten Op 17 april 2014 heeft Melamo B.V. een koop- en 

huurovereenkomst gesloten met De Lage Landen Financial 

Services B.V. met betrekking tot een CNC Draaibank. 

Daarnaast heeft Melamo B.V. met De Lage Landen Financial 

Services B.V twee huurkoopovereenkomsten gesloten 

aangaande een metaalbewerkingsmachine en een CNC 

Draaibank. 

De onderliggende machines zijn bij gelegenheid van de 

verkoop van de machines van de boedel eveneens 

verkocht. 

Daarnaast bestond een leaseovereenkomst met Leaseplan 

Nederland B.V. voor de lease van twee personenauto’s en 

een leaseovereenkomst met BNP Paribas Solutions N.V. 

voor de lease van een heftruck. 
5.3 Beschrijving zekerheden 1. Verpanding van inventaris en vorderingen; 

2. Verpanding van voorraden; 

3. Verpanding van machines; 

4. Verpanding van huurpenningen; 

5. Akte beëindiging huurovereenkomst; 

6. Vermogensverklaring, afgegeven door Regout Group 

B.V. 

 

Zekerheden afgegeven door derden: 

1. 1e hypotheekrecht tot een bedrag van € 4.500.000,-  

te vermeerderen met rente en kosten op het 

bedrijfspand gelegen aan de Grasbeemd 19 te 

Helmond (Anchor II B.V.); 

2. Borgtocht van € 750.000,- (Regout Group B.V.). 
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5.4 Separistenpositie Rabobank komt de opbrengst verpande voorraden, 

debiteuren, machines e.d. toe met dien verstande dat de 

Bank de opbrengst van de zogenaamde bodemzaken ten 

behoeve van de fiscus dient “in te brengen”. Vooralsnog 

dient de bank een bedrag van € 399.753,11 in te brengen. 

Op 23 februari 2016 heeft de Bank de financiering 

mondeling opgezegd, welke opzegging zij op 24 februari 

2016 schriftelijk bevestigd heeft.  

Op 25 februari 2016 hebben de Bank als pandhouder en 

Melamo B.V. als pandgever een overeenkomst ex. artikel 

3:251 BW gesloten, waarna Melamo B.V. nog voorraad en 

gereed gemaakte producten krachtens executoriale verkoop 

aan haar opdrachtgevers heeft geleverd.  
5.5 Boedelbijdragen Zoals aangegeven bij de diverse verkochte bestanddelen. 

Voorts hebben de curatoren met de Bank afgesproken dat 

de netto-opbrengst over de korte periode dat voor rekening 

van de boedel/bank is doorgeproduceerd tussen de Bank en 

de boedel 50/50 verdeeld wordt. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud Diverse leveranciers (vooralsnog 49 leveranciers) hebben 

aangegeven in het verleden goederen geleverd te hebben 
onder eigendomsvoorbehoud. Leveranciers met een 
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben reeds de 
mogelijkheid gehad om te controleren of door hen 
geleverde zaken nog aanwezig waren bij gefailleerde. 
Indien dat het geval was, hebben leveranciers tijdens een 
ophaaldag hun eigendommen kunnen ophalen.  

5.7 Reclamerechten Twee crediteuren hebben aanspraak gemaakt op het 
reclamerecht. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Met de Bank heeft overleg plaats gevonden over o.a.: 

1. Haar positie ten opzichte van Melamo B.V.; 

2. Het beschikbaar stellen van een boedelkrediet; 

3. De hoogte van de fiscale schulden; 

4. De te betalen boedelbijdrages. 

De curatoren hebben de Bank kenbaar gemaakt dat zij 

vanaf 25 februari 2016 tot aan datum faillissement – 

vanwege de verkopen/productie ex. artikel 3:251 BW - niet 

alleen aanspraak kan maken op de “lusten”. Naar de 

curatoren menen dient de Bank over die periode ook een 

deel van de “lasten” te dragen. Verder overleg daarover zal 

nog plaats vinden. 

De pretense eigendomsvoorbehouden van de aangemelde 

crediteuren zijn geïnventariseerd en voor zover mogelijk 

afgewikkeld. Die crediteuren die een beroep op 

eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, konden feitelijk ter 

plekke de pretense eigendommen aanwijzen, waarna zij – 

mits hun aanspraken geldend waren – de door hen 

geleverde goederen geretourneerd hebben gekregen tegen 

ontvangst van een creditnota. 

 

Verslag 2: 
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Nadat de Rabobank op 23 februari 2016 de financiering had 

opgezegd, sloot zij met de directie van Melamo B.V. op 

grond van artikel 3:251 BW een overeenkomst aldus dat zij 

een deel van de voorraad verkocht op een door partijen te 

bepalen wijze. Vervolgens is tot aan de datum van het 

faillissement niet alleen voorraad verkocht maar ook 

geproduceerd. Daar waar de opbrengst van deze verkochte 

/ geproduceerde voorraad bij de Rabobank als pandhouder 

terecht gekomen is, zijn de daarmee belaste crediteuren 

niet voldaan. Op verzoek van de curatoren heeft een 

accountant deze cijfermatige gang van zaken over deze 

periode onderzocht en daarbij ondermeer vastgesteld dat in 

deze periode: 

a. De voorraadwaarde met € 434.826,- afnam. 

b. De (verpande) openstaande debiteuren met € 

260.472,- toenamen 

c. De schuld jegens de Rabobank met € 413.984,- 

afnam; 

d. De vaste loonkosten over deze periode € 

88.971,- bedroegen; 

e. De variabele exploitatiekosten over deze periode 

€ 8.418,- bedroegen; 

f. De variabele verkoopkosten over deze periode € 

3.155,- bedroegen; 

g. De variabele huisvestingskosten over deze 

periode € 2.483,- bedroegen; 

h. Voor zo’n € 102.800,- aan directe 

materiaalkosten is ingekocht en ontvangen, 

zonder dat deze crediteuren betaald zijn; 

i. De fiscale verplichtingen (omzetbelasting, 

loonbelasting en BTER) zijn aangegroeid met € 

63.604,-. 

 

Uit het onderzoek verricht door de accountant blijkt – kort 

gezegd – dat de revenuen uit de periode gelegen tussen 25 

februari 2016 en 8 maart 2016 zijn toegevallen aan de 

Bank, zonder dat de daarmee gepaard gaande kosten door 

de Bank noch door Melamo B.V. aan de daarbij betrokken 

crediteuren zijn voldaan, hetgeen de curatoren als 

onrechtmatig kwalificeren nu partijen – zeker na opzegging 

van de financiering op 23 februari 2016 – op dat moment 

wisten dat het faillissement van Melamo B.V. onvermijdelijk 

was. 

 

De curatoren menen dat onrechtmatig is gehandeld jegens 

de betrokken individuele crediteuren. Of de Bank en het 

bestuur van Melamo B.V. daarmee ook onrechtmatig 

hebben gehandeld jegens de gezamenlijke crediteuren is de 

curatoren op dit moment nog niet duidelijk en vergt nader 
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onderzoek. In dit kader merken curatoren op dat een 

curator geen bevoegdheid toekomt ter behartiging van de 

belangen van een individuele crediteur c.q. een gedeelte 

van de gezamenlijke crediteuren. Een curator kan slechts 

de belangen van de gezamenlijke crediteuren behartigen. 

 

Verslag 3. 

 

De curatoren zijn van mening dat de Bank en het bestuur 

van Melamo weliswaar onrechtmatig jegens bepaalde 

crediteuren hebben gehandeld, doch dat hen geen 

bevoegdheid toekomt om namens deze bepaalde 

crediteuren acties te ondernemen. Dit standpunt hebben de 

curatoren – voor zover vereist – onder de aandacht 

gebracht van de Rechter-commissaris. De curatoren zullen 

die crediteuren die het betreft wel over hun bevindingen 

berichten, bij voorkeur na overleg met de Rabobank. 

 

Verslag 4. 

 

De curatoren hebben mede in verband met de verkoop van 

het onroerend goed enkele malen overleg gehad met de 

Bank. De opstalverzekeraar heeft ter zake de waterschade 

ongeveer € 60.000 aan de Bank voldaan, welk bedrag de 

Bank vervolgens heeft overgemaakt op de 

faillissementsrekening van Anchor II B.V. Ook dit bedrag zal 

worden meegenomen in de nog op te maken berekening 

(zie alinea 4) 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Na het faillissement is de onderneming enkele dagen 

voortgezet, om de waarde van de onderneming voor zoveel 

mogelijk te behouden. 
6.2 Financiële verslaglegging De voorlopige verslaglegging laat zien dat 

a. In deze periode voor € 152.666,75 is geproduceerd 

en gefactureerd.  

b. In deze periode voor € 81.057,72 aan voorraad-

goederen is verbruikt waarvan € 29.066,74 aan half-

fabrikaten. 

c. De netto-opbrengst € 100.675,77 bedraagt waarvan 

de helft aan de boedel en de andere helft aan de 

Bank toekomt. 

 

Gedurende de voortzettingsperiode hebben curatoren 

enkele garanties afgegeven aan bepaalde leveranciers. 

 

Curatoren zijn nog in afwachting van afrekeningen over de 
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voortzettingsperiode. 

 

Verslag 2 

De definitieve financiële verslaglegging over de 

voortzettingsperiode is als volgt. 

 

Gedurende de voortzettingsperiode is voor een bedrag ad € 

120.099,35 inclusief btw geproduceerd. Er is voor een 

bedrag ad € 36.011,88 aan voorraadgoederen verbruikt en 

er is voor een bedrag ad € 1.745,08 aan kosten gemaakt. 

De netto-opbrengst ad € 82.342,39 wordt verdeeld tussen 

de bank en de boedel, waarbij de boedel een bedrag ad € 

60.049,68 ontvangt en de bank € 22.292,71 aangezien de 

boedel de kosten en de verbruikte voorraad volledig heeft 

voldaan. 

 

Verslag 3: 

 

Met inbegrip van de afrekening debiteuren is aan de bank 

voldaan een bedrag van € 26.662,12. Een bedrag van € 

98.552,81, onder aftrek van € 26.662,12 is per saldo aan 

de boedel toegevallen. 

De boedel heeft de kosten, en daarmee ook de 

omzetbelasting over de inkoopfacturen betaald. 

De boedel is gehouden de b.t.w. over de door haar 

verzonden facturen af te dragen. Dit betreft voorshands een 

bedrag van € 17.895,61.  

 

Verslag 4: 

 

De curatoren hebben de af te dragen omzetbelasting over 

de door haar verzonden facturen nader berekend en 

constateren dat daarover € 17.835,61 afgedragen dient te 

worden.  
 Werkzaamheden Alle lopende projecten/orders zijn door curanda op verzoek 

van curatoren in beeld gebracht, waarna alleen die orders 

die van belang waren voor de boedel zijn uitgevoerd. Bij 

gelegenheid daarvan zijn met de desbetreffende 

opdrachtgevers ook afspraken gemaakt over de betaling 

van de nog openstaande facturen. 

 

Verslag 2: 

 

Inmiddels zijn alle – na 7 maart 2016 - verbruikte 

voorraden waarop een eigendomsvoorbehoud rustte, met 

de respectievelijke leveranciers afgerekend. In totaal werd 

voor een bedrag van € 37.756,96  inclusief b.t.w. aan deze 

leveranciers (incl. Essent) uitbetaald. 
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Op de spilrekening van de curator werd voor een bedrag 

van € 98.552,81 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Dit 

bedrag bevat betalingen van debiteuren over de 

voortzettingsperiode, maar ook betalingen voor 

prefaillissementsvorderingen. Curatoren zullen in de 

komende verslagperiode afrekenen met de bank. 

 

Verslag 3: 

 

De afrekening met de bank over de zogenaamde 

voortzettingsperiode heeft plaats gevonden.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft geen doorstart plaats gevonden.  

 

Wel heeft de koper van de machines het personeel 

uitgenodigd om bij haar en/of haar groep van 

ondernemingen te solliciteren. 
6.4 Verantwoording Niet van toepassing. 
6.5 Opbrengst  
6.6 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Voorshands lijkt aan de boekhoudverplichting voldaan te 

zijn. 
7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2012, 2013 en 2014 zijn tijdig 

gedeponeerd, derhalve binnen 13 maanden na afloop van 

het betreffende boekjaar gedeponeerd. 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Bij de jaarrekening over 2013 zit een zogenaamde 

“controleverklaring” van de accountant. 
7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Melamo B.V. is opgericht in 2011, zodat een eventueel 

daarmee verband houdende vordering verjaard is. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Voorshands is daar niet van gebleken. 

 

Verslag 2: 

 

Verwezen wordt naar alinea 5, waarin de gang van zaken 

voorafgaand aan het faillissement wordt beschreven. De 

curatoren menen dat de bestuurders van Melamo B.V. – 

door op deze wijze hun medewerking te geven aan een 

verkoop ex. artikel 3:251 BW – onrechtmatig hebben 

gehandeld jegens in ieder geval een deel van de 

crediteuren. 
7.6 Paulianeus handelen Voorshands is daar niet van gebleken. 
 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen. 
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8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Curator / afwikkelingskosten: P.M. 

UWV: P.M. 

Fiscus: P.M. 

Huur: P.M. 

 

Verslag 2: 

 

Curator / afwikkelingskosten: P.M. 

UWV: € 254.115,44 

Fiscus: P.M. 

Huur: P.M. 

 

Verslag 3: 

 

Curator / afwikkelingskosten: P.M. 

UWV: € 286.573,21 

Fiscus: P.M. 

Huur: € P.M. (te betalen aan Anchor II B.V.) 

 

Verslag 4: 

 

Curator / afwikkelingskosten: P.M. 

UWV: € 286.573,21 

Fiscus: P.M. 

Huur: € 90.554,84 (te betalen aan Anchor II B.V.) 

  
8.2 Pref. Vord. van de fiscus De vordering van de fiscus is voorshands begroot op 

ongeveer € 400.000,-. 

Anchor II B.V., Melamo B.V. en Melamo Las- en 

Montagetechniek B.V. vormen samen een fiscale eenheid 

voor de omzetbelasting en een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting. 

 

Verslag 3: 

 

Fiscus : € 394.105,- 

 

Verslag 4: 

Overleg met personeel en fiscus heeft plaats gevonden met 

betrekking tot de aanslag LH over februari 2016 die door de 

fiscus op nihil gesteld is, zodat de totale vordering van de 

fiscus € 336.147,- bedraagt 

  
8.3 Pref. Vord. van het UWV Nog onbekend. 

 

Verslag 2: 
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Fiscus: € 334.869,- (excl. vorderingen in Anchor II B.V. en 

Melamo Las- en Montagetechniek B.V.) 

UWV: € 323.778,55 

 

Verslag 3: 

 

UWV : € 332.228,10  
8.4 Andere pref. crediteuren Nog onbekend 

 

Verslag 3: 

 

PME: € 18.958,32 (onder voorbehoud wel/geen betaling 

UWV) 
8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Volgens de boekhouding ongeveer 200 crediteuren. De 

totale vordering van de handelscrediteuren bedraagt 

volgens de boekhouding € 1.222.290,76. 
8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

De totale vordering van de handelscrediteuren volgens de 

boekhouding bedraagt € 1.222.290,76. 

Tot op heden is ter verificatie ingediend: € 2.610.390,67. 

 

Verslag 2: 

 

Tot op heden is ter verificatie ingediend:  

€ 2.648.999,94. Ter zake de geretourneerde zaken is voor 

een bedrag van € 82.781,04 aan creditnota’s ontvangen. 

 

Verslag 3: 

 

Tot op heden is ter verificatie ingediend:  

€ 2.681.782,80. Ter zake de geretourneerde zaken is voor 

een bedrag van € 82.781,04 aan creditnota’s ontvangen. 

 

Verslag 4: 

 

Tot op heden is ter verificatie ingediend:  

€ 2.682.195,59. Ter zake de geretourneerde zaken is voor 

een bedrag van € 82.781,04 aan creditnota’s ontvangen. 

 

Verslag 5: 

 

Tot op heden is ter verificatie ingediend:  

€ 2.687.195,59. Ter zake de geretourneerde zaken is voor 

een bedrag van € 82.781,04 aan creditnota’s ontvangen.  
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog onbekend. 

 Werkzaamheden Aan de crediteuren is na het faillissement een mailing 

gestuurd met het verzoek om de openstaande vorderingen 

en de eventuele rechten bij de curator kenbaar te maken.  

De crediteuren die hebben aangegeven een recht van 

eigendomsvoorbehoud te hebben (ruim 40 crediteuren) zijn 
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uitgenodigd om te bezien of de door hen geleverde 

goederen nog aanwezig waren waarna deze goederen, daar 

waar van toepassing en noodzakelijk, zijn geretourneerd. 

 

Verslag 2: 

 

Over het 1e kwartaal van 2016 hebben de curatoren de 

aangifte Omzetbelasting bij de Belastingdienst ingediend, 

naar aanleiding waarvan de ambtshalve opgelegde 

aanslagen vernietigd zijn. De curatoren zijn nog in 

afwachting van de correcte aanslag Omzetbelasting over 

deze periode, welke mede van invloed is op de 

inbrengverplichting van de stille pandhouders (Bank / Lage 

Landen), te berekenen over de opbrengst van de verkochte 

bodemzaken. 

 

Verslag 7: 

De fiscus heeft de aanslag OB 1e kwartaal 2016 

gewijzigd tot € 59.236,- 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing 

9.2  Aard procedure 
 

9.3 Stand procedure 
 

 werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Onbekend 

10.2  Plan van aanpak - Afwikkelen eigendomsvoorbehouden voor zover nog 

van toepassing; 

- Financiële afwikkeling “voortzettingsperiode”; 

- Onderzoek rechtmatigheidaspecten; 

- Vaststellen juiste fiscale positie al dan niet in overleg 

met Bank/pandhouder; 

- En – uiteraard - de gebruikelijke werkzaamheden. 

-  

Verslag 3: 

 

- Vaststellen juiste fiscale positie al dan niet in overleg 

met Bank/pandhouder; 

- Vaststellen verdeling restant debiteurenontvangsten 

en opbrengst Onroerend Goed (tussen de boedels 

van Melamo B.V. / Anchor II B.V. en anderzijds de 

Rabobank) 

- En – uiteraard - de gebruikelijke werkzaamheden. 
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Verslag 4: 

 

- Vaststellen juiste fiscale positie al dan niet in overleg 

met Bank/pandhouder; 

- Vaststellen verdeling restant debiteurenontvangsten 

en opbrengst Onroerend Goed (tussen de boedels 

van Melamo B.V. / Anchor II B.V. en anderzijds de 

Rabobank) 

- Inning laatste debiteur 

- En – uiteraard - de gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 7: 

- Vaststellen verdeling restant 

debiteurenontvangsten en opbrengst 

Onroerend Goed (tussen de boedels van 

Melamo B.V. / Anchor II B.V. en anderzijds de 

Rabobank) 

- En – uiteraard - de gebruikelijke 

werkzaamheden  
10.3 Indiening volgend verslag Ultimo 29 oktober 2019 zal het volgende verslag worden 

ingediend. 

 werkzaamheden Verslag 2: 

 

Op 28 april 2016 heeft de Rechter-commissaris de 

curatoren gemachtigd om een onderzoek te laten verrichten 

over de periode voorafgaand aan het faillissement. 

 

Verslag 3: 

 

Het onderzoeksverslag als beschreven is onder de aandacht 

van de Rechter-commissaris gebracht. 

 

Helmond, 29 april 2019,    

 

 

mr. G. te Biesebeek, curator 

 

 

 

mr. R. van de Pas, 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. 


