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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Mooy Logistics B.V. (KvK 27217264) 17-09-2018
 1

Mooy Logistics B.V. 
tevens handelend onder de namen: 
-           Fransen Transport Nederland
-           Internationaal Transport M. Mooy 
-           Mooy Logicool Hazeldonk
-           Mooy Logistics Hazeldonk
-           Mooy Logicool
-           Transportgroep M. Mooy

Mooy Logistics B.V. (KvK 27217264), statutair gevestigd te Waddinxveen en 
kantoorhoudende te 2742 RH Waddinxveen aan de Transportweg 15; 
correspondentieadres: 2740 AK Waddinxveen, Postbus 407.
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Mooy Logistics is opgericht in 1952 en is een logistiek dienstverlener, 
gespecialiseerd in geconditioneerd groupagevervoer en geconditioneerde 
opslag van voornamelijk fruit en groenten. Mooy Logistics hield zich 
hoofdzakelijk bezig met groupagevervoer tussen Nederland, België, Duitsland 
en Frankrijk. Dit deed Mooy Logistics voor een belangrijk deel vanuit de 
vestigingen in Waddinxveen en Hazeldonk, Breda. Mooy Logistics beschikte 
daarnaast over een eigen douaneafdeling en douane-entrepot, van waaruit 
zij voor haar klanten de douaneafhandeling verzorgde. Mooy Logistics had 
per faillissementsdatum 214 werknemers in dienst. Op beide vestigingen 
konden goederen geconditioneerd worden opgeslagen, zowel voor korte als 
langere tijd, en behoorde crossdocking (overslag) tot de mogelijkheden. 
Verder konden (met inzet van gelieerde entiteiten) alle gewenste VAL-
activiteiten worden verricht. Hieronder zijn onder meer te verstaan het 
ompakken van verpakkingen, toevoegen van labels en orderpicking. Alles 
naar wens van de klant. 

In het logistieke centrum in Waddinxveen, tevens de hoofdvestiging, had 
Mooy Logistics circa 7500 geconditioneerde palletplaatsen voor de opslag van 
producten gedurende korte of langere tijd. De focus van deze vestiging lag 
op Duitsland en de Benelux. De omzet van de warehousing van dit logistieke 
centrum bedroeg van januari t/m juli 2018 € 3,25 mln. en over 2017 bedroeg 
de omzet € 5,99 mln. In het logistieke centrum in Waddinxveen waren tevens 
de afdeling planning, douane en de supportafdelingen gehuisvest. 

Op het bedrijventerrein Hazeldonk-Meer in Breda was het logistieke centrum 
gevestigd dat voornamelijk was gericht op Frankrijk maar ook op andere 
landen in Zuid-Europa. Hazeldonk was net als Waddinxveen volledig 
uitgerust voor het uitvoeren van het hele logistieke proces en beschikte over 
6400 geconditioneerde palletplaatsen. De omzet van het logistieke centrum 
in Hazeldonk bedroeg van januari t/m juli 2018 € 3,45 mln. en over 2017 
bedroeg de omzet € 5,27 mln.

De douane activiteiten maakten onderdeel uit van de omzet warehousing. De 
totale omzet douane activiteiten bedroeg van januari t/m juli 2018 € 1,11 
mln. en over 2017 bedroeg deze omzet € 1,70 mln.

De vloot omvatte circa 79 trekkers en motorwagens en 124 opleggers. De top 
7 van de klanten van de transportactiviteiten vertegenwoordigden een omzet 
van 35%. De top 7 van de warehouse klanten vertegenwoordigden een 
omzet van 47%. De omzet van de transportdivisie bedroeg van januari t/m 
juli 2018 € 28,57 mln. En over 2017 € 56,82 mln.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 72.533.122,00 € -564.309,00 € 24.169.455,00

2017 € 69.874.944,00 € -1.541.599,00 € 20.579.374,00

2018 € 32.935.837,00 € -2.569.926,00 € 20.201.227,00



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Bovengenoemde financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van 
gefailleerde.
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250

Uit de jaarrekening van Mooy Logistics over 2016 volgt dat het aantal fte 
begin 2016 346 bedroeg en eind 2016 277. Gefailleerde had per 
faillissementsdatum 267 werknemers in dienst.
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Boedelsaldo
€ 3.811.370,84

Stand per ultimo 12 september 2018. Uit dit saldo dienen nog diverse 
bedragen ad in totaal ca. € 916k te worden afgedragen aan derden.
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van
14-8-2018

t/m
13-9-2018
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Verslagperiode Bestede uren

1 1503,92 uur

totaal 1503,92 uur

Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en 
mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medewerkers en 
betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkte geverifieerd 
is. De curatoren kunnen de juistheid en volledigheid van de ontvangen 
informatie niet garanderen.

Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit 
betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig 
moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de 
belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen 
rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als 
een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.
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1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1. Inventarisatie

Mooy Logistics B.V. heeft sinds 20 december 2016 als enig bestuurder en 
enig aanhouder Mooy Beheer B.V.

De besloten vennootschap H.Z.M. Holding B.V. is sinds 21 december 2016 
bestuurder van Mooy Beheer B.V. en vanaf 2 juni 2017 enig bestuurder. Tot 
die datum was de besloten vennootschap W. Zonnevijlle Holding B.V. 
medebestuurder. 

Op 4 november 2016 heeft HZM Holding B.V. 120 aandelen in Mooy Beheer 
B.V. (60%) gekocht van W. Zonnevijlle Holding B.V. Later heeft HZM Holding 
B.V. nog eens 40 aandelen gekocht van W. Zonnevijlle Holding B.V., waarmee 
zij 80% aandeelhouder werd. Tot 25 januari 2018 hield Maz Beheer B.V. de 
overige 20% van de aandelen in Mooy Beheer B.V. Op die datum heeft H.Z.M. 
Holding B.V. ook deze aandelen verkregen, zodat zij vanaf 25 januari 2018 
enig aandeelhouder is van Mooy Beheer B.V. 

“H.Z.M.” staat voor “H.Z.” en “Mooy” waarmee de aankoop van Mooy door 
(een aan) HZ Logistics B.V. (gelieerde vennootschap) tot uiting wordt 
gebracht. (zie: https://www.logistiek.nl/logistieke-
dienstverlening/nieuws/2016/11/h-z-logistics-neemt-mooy-over-101149334)

H.Z.M. Holding B.V. heeft de vier navolgende bestuurders, die samen tevens 
in de hierna genoemde verhouding de aandeelhouders van H.Z.M. Holding 
B.V. zijn:
- 51% H.Z. Beheer B.V., waarvan de heer J.A.C.M. Zuiderw ijk de enig 
bestuurder en aandeelhouder is;
- 20% B.Z. Beheer B.V., waarvan de heer B.J.C. Zuiderw ijk de enig bestuurder 
en aandeelhouder is;
- 20% S.B. Beheer B.V., waarvan mevrouw A.I.C. Zuiderw ijk de enig 
bestuurder en aandeelhouder is;
- 9% A.Z. Beheer B.V., waarvan mevrouw S. de Hoog-Bekker de enig 
bestuurder en aandeelhouder is.
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Voor zover bekend is geen sprake van lopende procedures. 17-09-2018
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Gefailleerde had de gebruikelijke verzekeringen lopen voor een transport- en 
warehousing onderneming van deze omvang. Onder meer liepen 
verzekeringen voor bedrijfs- en vervoerdersaansprakelijkheid, het 
wagenpark, bestuurdersaansprakelijkheid, brand (inclusief inventaris en 
huurdersbelang) en ongevallen. De curatoren hebben direct na 
faillietverklaring via de assurantietussenpersoon van gefailleerde afspraken 
gemaakt met de verzekeraars over continuering van de lopende 
verzekeringen.
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1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde huurt van Geva Son Vastgoed B.V. diverse percelen aan de 
Transportweg 15 te Waddinxveen met een totale oppervlakte van 46.270 
m2, inclusief bebouwing bestaande uit 3579 m2 kantoorruimte en een 
bedrijfshal van 21.796 m2 met 41 loading docks. De huurprijs bedroeg met 
ingang van 1 juli 2015 € 1.850.000,- excl. BTW per jaar. De huurprijs is 
vervolgens jaarlijks op 1 januari geïndexeerd en bedroeg sinds 1 januari 
2018 € 2.280.000,- per jaar. In de huurovereenkomst is een boete van € 
750.000,- opgenomen voor het geval de huurovereenkomst eerder eindigt 
dan op 30 juni 2023. De verhuurder heeft met een beroep op deze betaling 
en vanwege een huurachterstand van anderhalve maand een beroep 
gedaan op een door gefailleerde verstrekte bankgarantie ad € 529.479,-. 

Gefailleerde huurt van Zonnevijlle Exploitatie B.V. een deel van een 
verdieping boven een garagewerkplaats aan de Transportweg 5 te 
Waddinxveen met kantine en sanitaire ruimtes en een oppervlakte van ca. 
200 m2, alsmede een vrachtwagenparkeerterrein met een oppervlakte van 
ca. 8.000 m2. De huurprijs voor de bovenverdieping bedroeg met ingang van 
20 juni 2016 € 60.000,- per jaar excl. BTW. De huurprijs voor het 
parkeerterrein bedroeg met ingang van 20 juni 2016 € 40.000,- per jaar excl. 
BTW.

Gefailleerde huurt van GPE WS 10 (NL) B.V. diverse percelen aan de 
Hazeldonk 6548 te Breda bestaande uit een commerciële bedrijfsruimte met 
een totale oppervlakte van 11.244 m2, waarvan 1.725 m2 kantoorruimte, 
300m2 tussenverdieping en een bedrijfshal van 9.219 m2, alsmede een 
buitenterrein met een oppervlakte van 7.000 m2. De huurprijs bedroeg met 
ingang van 1 oktober 2015 € 950.000,- per jaar. De huur was betaald tot en 
met augustus 2018.

Mooy was op beide locaties naast huurder, ook actief als onderverhuurder, 
waarbij kantoren en delen van het warehouse aan derde partijen werden 
onderverhuurd (zie tevens onder 4). 

De twee doorstartende partijen hebben nieuwe huurovereenkomsten 
gesloten voor voormelde gehuurde ruimtes ingaande per 1 september 2018.
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Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan. 17-09-2018
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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

2. Personeel

Personeelsleden
267
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Personeelsleden
277

Dit aantal is gebasseerd op de jaarrekening van Mooy Logistics over het jaar 
2016.
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Datum Aantal Toelichting

17-8-2018 221 Nederlandse werknemers (vaste dienst)

17-8-2018 20 Nederlandse oproepkrachten

17-8-2018 3 Duitse werknemers

28-8-2018 23 Franse werknemers

totaal 267

Doordat de boedel de werknemers niet kon blijven betalen zijn de 
werknemers van Mooy Logistics na uitspraak van het faillissement door de 
curatoren ontslagen (zie hiervoor bij 2.3). 

Met de ondernemingsraad van Mooy Logistics, het UWV en de vakbonden is 
door de curatoren in een vroeg stadium contact gezocht. Met UWV is 
afgesproken gebruik te maken van de verkorte intake procedure. De 
(Nederlandse) werknemers van Mooy Logistics hebben hierdoor van het UWV 
kort na ontslag een (eerste) voorschot betaling ontvangen op grond van de 
loongarantieregeling. 

Met de doorstart door Gartner (vestiging Waddinxveen) en VDH (vestiging 
Breda) hebben de curato-ren ervoor gezorgd dat een groot deel van de 
werkgelegenheid behouden is gebleven. In een volgend (openbaar) verslag 
zal hierover nader worden bericht.
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3. Activa



Toelichting onroerende zaken

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

Niet van toepassing. 17-09-2018
 1

Onderzoek kadaster. 17-09-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris Waddinxveen € 77.900,00

Rollend materieel € 380.100,00

Inventaris Hazendonk € 335.000,00

totaal € 793.000,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen bestaan kort gezegd uit kantoorinventaris, 
bedrijfsinventaris, vrachtwagens, opleggers, bedrijfsauto’s en 
personenauto’s. Deze zaken zijn nader gespecificeerd in een bijlage bij dit 
verslag.

De bedrijfsmiddelen zijn door Troostw ijk getaxeerd op een liquidatiewaarde 
van:
- rollend materieel € 500.000
- kantoorinventaris in Waddinxveen € 55.000 
- bedrijfsinventaris in Waddinxveen € 47.500 
- kantoorinventaris in Hazeldonk € 17.500 
- bedrijfsinventaris in Hazeldonk € 125.000
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Zowel voor de locaties Waddinxveen als Hazeldonk geldt dat de Ontvanger 
op grond van haar bodemvoorrecht ex artikel 21 Invorderingswet een 
voorrang heeft die boven het pandrecht van de bank gaat voor wat betreft 
de inventaris. De curatoren zullen in dit kader ex artikel 57 lid 3 Fw de 
belangen van de Ontvanger behartigen.
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Inventarisatie, taxatie, verkoop. 17-09-2018
 1



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er was geen (noemenswaardige) voorraad. 

Onderhanden werk is door de curatoren niet verkocht; alle door Gefailleerde 
c.q. de boedel verrichtte, maar nog niet factureerde werkzaamheden t/m 31 
augustus 2018 zijn door de boedel gefactureerd. Met de twee doorstartende 
partijen zijn afspraken gemaakt over de afrekening van werkzaamheden die 
op of omstreeks 31 augustus 2018 door boedel en doorstart zijn verricht.
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Inventarisatie, afrekening onderhanden werk. 17-09-2018
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill Waddinxveen

Goodwill Hazeldonk € 1.965.000,00

Participatiereserve TVM

totaal € 1.965.000,00 € 0,00

Zie voor een toelichting omtrent de verkoopopbrengst van de goodwill 
hoofdstuk 6 hieronder.

De curatoren doen onderzoek naar de waarde en verkoopmogelijkheden van 
de participatiereservce en naar eventuele overige activa en zullen hierover in 
een volgend verslag nader berichten.
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Onderzoek activa, opstellen informatiememorandum, taxatie, verkoop,. Zie 
verder onder 6.8 (werkzaamheden doorstart).

geheimhoudingsovereenkomst en biedingsprocedure, onderhandelingen met 
diverse partijen, realisatie doorstart.
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4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

debiteuren per 13/8 € 8.428.530,00

debiteuren 14/8 – 31/8

saldo betaalrekening ING € 715.752,12

diverse schadevergoedingen n.a.v.
ongevallen

€ 13.401,00

diverse vorderingen op onderhuurders

totaal € 9.157.683,12 € 0,00 € 0,00

Na faillissementsdatum heeft de boedel nog werkzaamheden van voor datum 
faillissement gefactureerd voor een bedrag van € 1.163.951,70.

ING Bank heeft kenbaar gemaakt dat zij een pandrecht heeft op de 
debiteuren. De curatoren, ING Bank en een team van medewerkers van Mooy 
werken nauw samen bij het incasseren van zowel de prefaillissements- als 
de boedeldebiteuren. Met ING Bank zijn voor de werkzaamheden van de 
curatoren in het kader van de debiteurenincasso een boedelbijdrage van € 
100.000 overeengekomen.

Het saldo op de betaalrekening bij ING Bank komt in mindering op de schuld 
van Mooy aan ING Bank (zie 5.1).

Mooy Logistics heeft diverse kleine vorderingen op derden tot vergoeding van 
schade die is aangericht bij (verkeers)ongevallen schade. De afw ikkeling van 
deze vorderingen geschiedt vooralsnog via de betrokken verzekeraars.

Mooy Logistics (onder)verhuurde had op haar beide vestigingen diverse 
ruimtes aan onderhuurders. De onderhuurpenningen tot en met 31 augustus 
2018 komen toe aan de boedel. Tot en met juni 2018 bedroegen de totale 
onderhuur inkomsten per maand € 143k. Als gevolg van twee 
(deel)opzeggingen daalde dit bedrag met ingang van juli 2018 naar in totaal 
€ 102k per maand. Met de doorstarters is overeengekomen dat zij de 
lopende onderhuurovereenkomsten zullen respecteren.
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Onderzoek debiteuren, overleg met ING Bank, betaalafspraken met klanten, 
debiteurenincasso, geschillenafhandeling.
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5. Bank/Zekerheden



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

€ 8.387.754,07

De vordering van € 8.387.754,07 is als volgt opgebouwd:

- ING Bank N.V.:     € 876.859,25
- ING Lease (Nederland) B.V.: € 1.100.295,22
- ING Commercial Finance B.V.: € 6.410.599,60    

ING Bank N.V. heeft op 7 december 2016 een kredietfaciliteit met een limiet 
van EUR 1.250.092 ter beschikking gesteld voor het verstrekken van 
bankgaranties. Er is thans voor een bedrag van € 876.859,25 aan 
bankgaranties getrokken.

ING Lease (Nederland) B.V. heeft met gefailleerde(n) een aantal 
leasecontracten gesloten. Op faillissementsdatum stond in dat kader nog een 
bedrag van € 1.100.295,22 open.

ING Commercial Finance B.V. is met gefailleerden een kredietovereenkomst 
bevoorschotting debiteuren overeengekomen. Onder deze faciliteit stond op 
faillissementsdatum een bedrag van € 6.410.599,60 open.
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Gefailleerden hebben met diverse leasemaatschappijen leasecontracten 
afgesloten, met name met betrekking tot het rollend materieel.

Aan diverse leasemaatschappijen is een bedrag van in totaal € 1.202.000 
afgedragen ter afkoop van de financial leaseovereenkomsten teneinde de 
eigendom van de geleasede voertuigen aan de doorstartende partijen over 
te kunnen dragen.
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ING Bank N.V. stelt de volgende zekerheden te hebben verkregen:

- Verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen (tweede 
pandrecht);
- Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst (afgegeven door 
Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Hoofdelijke Medeschuldenaarovereenkomst voor rentebetalingen, periode- 
en algehele aflossingsverplichtingen afgegeven door H.Z. Holding B.V. tot een 
maximum van € 1.000.000;
- Negative pledge, pari passu en cross default verklaring (afgegeven door 
Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Wederzijds zekerhedenarrangement tussen ING Lease (Nederland) B.V. en 
ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V.;
- Verpanding van de rechten uit de koopovereenkomst door W. Zonnevijlle 
Holding B.V.;
- achterstelling van de door W iMoMa Vastgoed B.V. aan Mooy Beheer B.V. 
verstrekte lening.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Bank N.V. 
gestelde zekerheden in onderzoek.
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5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

ING Commercial Finance B.V. stelt de volgende zekerheden te hebben 
verkregen:

- eerste pandrecht op alle vorderingen;
- verpanding vorderingsrechten uit de lopende kredietverzekering (eerste 
pandrecht);
- compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst (afgegeven door 
Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Wederzijds zekerhedenarrangement tussen ING Lease (Nederland) B.V. en 
ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V.;
- non-onttrekkingsverklaring, waarbij Mooy Logistics B.V. en haar 
aandeelhouder(s) zich verbinden om niet te onttrekken uit het vermogen van 
Mooy Logistics B.V. indien daardoor het (geconsolideerd) eigen vermogen van 
Mooy Beheer B.V. zal dalen beneden 25% van het balanstotaal:
- achterstelling en verpanding van de door W iMoMa Vastgoed B.V. aan Mooy 
Beheer B.V. verstrekte lening.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Commercial 
Finance B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

Daarnaast stelt W iMoMa Vastgoed B.V. voor de door haar aan Mooy Beheer 
B.V. verstrekte lening pandrechten van Mooy Logistics B.V. op de volgende 
goederen te hebben verkregen:

- bedrijfs- en kantoorinventaris;
- machines en installaties;
- vervoer- en transportmiddelen;
- alle huidige- en toekomstige handelsvoorraden;
- onderhanden werk; en
- alle huidige en toekomstige vorderingen op handelsdebiteuren.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door W iMoMa Vastgoed 
B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

Tot slot stelt MAZ Beheer B.V., een voormalig aandeelhouder van Mooy 
Beheer B.V., een pandrecht te hebben verkregen op de volgende goederen:

- de aandelen van Mooy Beheer B.V. in I.Q. Packing Holding B.V.;
- de aandelen van Mooy Beheer B.V. in HDG Services B.V.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door MAZ Beheer B.V. 
gestelde zekerheden in onderzoek.

Vooralsnog stellen ING Lease (Nederland) B.V. en ING Bank N.V. en ING 
Commercial Finance B.V. zich op als separatist.  

Aan ING Bank N.V. is een bedrag van € 500.000 afgedragen in het kader van 
een oneigenlijke lossing van het wagenpark dat onder haar pandrecht viel.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voor zover bekend hebben een aantal partijen gemeend een beroep te 
kunnen doen op een eigendomsvoorbehoud. De curatoren hebben dit in 
onderzoek. In dat kader is relevant dat de rechter-commissaris op 16 
augustus 2018 een afkoelingsperiode van twee maanden heeft gelast.
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Een partij heeft gemeend een beroep te kunnen doen op het retentierecht 
en heeft in dat kader ca. 19 objecten aan rollend materieel teruggehouden. 
De curatoren hebben een en ander onderzocht en hebben geconcludeerd dat 
de vermeend retentor – met uitzondering van mogelijk één teruggehouden 
zaak ten onrechte zich heeft beroepen op het retentierecht en zelfs ter zake 
onrechtmatig en strafbaar heeft gehandeld. 

De curatoren hebben – mede gelet op hun taak uit hoofde van artikel 68 lid 2 
Fw (Wet Versterking Positie Curator) samen met een aantal betrokken 
leasemaatschappijen van deze feiten aangifte gedaan bij de relevante 
autoriteiten.
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De curatoren hebben dit in onderzoek. In dat kader is relevant dat de 
rechter-commissaris op 16 augustus 2018 een afkoelingsperiode van twee 
maanden heeft gelast.
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Vooralsnog niet van toepassing.
17-09-2018

 1

Overleggen met ING Bank N.V., ING (Lease) Nederland B.V. en ING 
Commercial Finance B.V. (gezamenlijk: ING), onder meer over verschaffen van 
boedelkrediet ten behoeve van de voorlopig tijdelijke voortzetting en over 
vrijgave van haar (gestelde) zekerheden ten behoeve van de verkoop en 
levering van de ondernemingen, overleg met W iMoMa Vastgoed B.V., over 
vrijgave van haar (gestelde) zekerheden ten behoeve van de verkoop en 
levering van de ondernemingen, bestuderen krediet- en 
zekerhedendocumentatie van ING, bestuderen lenings- en 
zekerhedendocumentatie W iMoMa Vastgoed B.V., overleg met de 
leasemaatschappijen over de (voorwaarden van) afkoop en 
eigendomsoverdracht van de lease-objecten, bestuderen van de 
leaseovereenkomsten, bestuderen van overige relevante stukken.

17-09-2018
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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

De curatoren hebben de activiteiten met machtiging van de rechter-
commissaris voorgezet tot en met 31 augustus 2018, waarna de activiteiten 
in Hazeldonk en die in Waddinxveen door twee verschillende 
doorstartpartijen zijn voortgezet (zie 6.4).

17-09-2018
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Zie het aangehechte tussentijdse financieel verslag. 17-09-2018
 1

Onderzoek naar exploitatie gefailleerde, afspraken met banken, leveranciers 
en dienstverleners, overleg met de rechter-commissaris, controle financiën en 
betalingen.

17-09-2018
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Doorstarten onderneming

De curatoren hebben de transportactiviteiten van Mooy en de 
warehouseactiviteiten in Waddinxveen verkocht aan de rechtspersoon 
(Kommanditgesellschaft) onder Oostenrijks recht Gartner KG. Gartner KG 
heeft daarnaast ook de (handels)naam “Mooy” en het beeldmerk 
overgenomen. De Warehouseactiviteiten in Hazeldonk zijn verkocht aan de 
besloten vennootschap VDH Cool Logistics B.V.

17-09-2018
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Na het uitspreken van het faillissement hebben 29 geïnteresseerde partijen 
zich bij de curatoren gemeld met interesse voor een (gedeeltelijke) 
overname. Na een indicatieve biedingsronde zijn curatoren verder gaan 
praten met vier partijen, waaronder de uiteindelijke doorstartpartijen. De 
interesse varieerde van een overname van het geheel tot een overname van 
één locatie zonder de transportactiviteiten, waarbij de interesse vooral 
uitging naar de locatie Hazeldonk. 

De curatoren hebben uiteindelijk gekozen voor een gedifferentieerde verkoop 
van beide locaties. Dit heeft tot een bruto verkoopopbrengst van € 3.960.000 
geleid. Hiervan wordt € 1.203.000 afgedragen aan leasemaatschappijen ter 
afkoop van financial leasecontracten en – na controle van de rechtsgeldigheid 
van de gepretendeerde zekerheden – € 500.000 aan ING Bank als 
pandhouder van het Rollend Materieel. Dit resulteert in een netto opbrengst 
voor de boedel van € 2.258.000. Voormelde totaalopbrengst lag substantieel 
hoger dan het hoogste bod voor een overname van de gehele onderneming 
door één partij. 

Het gevolg van deze constructie was dat het kroonjuweel (warehouse 
Hazeldonk) separaat werd verkocht. Om die reden zijn curatoren akkoord 
gegaan met een verkoopprijs voor Waddinxveen die (net) onder de 
liquidatiewaarde van de betreffende bedrijfsmiddelen lag en een overdracht 
van de goodwill tegen nihil. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat 
hiermee bovenstaande gedifferentieerde verkoop mogelijk werd gemaakt én 
een substantieel bedrag aan kosten voor het beëindigen van de 
warehouseactiviteiten en een liquidatieverkoop werd bespaard. Dit zou naast 
een verkoop van het geheel voor een veel lagere prijs het enige alternatief 
zijn geweest.

17-09-2018
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€ 3.960.000,00

Als onderdeel van de transactie is een bedrag van € 1.203.000 van deze 
verkoopopbrengst aangewend om leaseverplichtingen af te kopen en € 
500.000 om het door ING Bank gepretendeerde pandrecht op het Rollend 
Materieel af te kopen, zodat de geleasde en verpande voertuigen aan 
Gartner kunnen worden overdragen.

17-09-2018
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Niet van toepassing.
17-09-2018

 1

Onderzoek activa, opstellen informatiememorandum, taxatie, verkoop, 
opstellen geheimhoudingsovereenkomsten en biedingsprocedure, 
onderhandelingen met diverse partijen, realisatie doorstart, overdracht 
activiteiten, overleg met de rechter-commissaris.

17-09-2018
 1



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

7. Rechtmatigheid

De curatoren hebben de digitale administratie door een IT-specialist laten 
veiligstellen. Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het 
gebruikelijk onderzoek verrichten.

17-09-2018
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Op faillissementsdatum waren alle daarvoor in aanmerking komende 
jaarrekeningen tijdig gedeponeerd:

- De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 18 december 2017;
- De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 26 oktober 2016;
- De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 29 januari 2016;
- De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 13 mei 2014.

Er is daarmee voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW.

17-09-2018
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De jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 zijn voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring van de betreffende accountant.

17-09-2018
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Gefailleerde is bij akte van 28 juni 1976 opgericht. Blijkens de oprichtingsakte 
zijn de aandelen volgestort in contanten. Verder onderzoek naar volstorting 
lijkt niet opportuun, nu een eventuele vordering tot volstorting van de 
aandelen reeds is verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijk 
onderzoek verrichten.

17-09-2018
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7.6 Paulianeus handelen

De curatoren hebben dit – zoals gebruikelijk – in onderzoek.

17-09-2018
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Veiligstellen (digitale) administratie, bestuderen (digitale) adminstratie, 
jaarrekeningen e.d.

17-09-2018
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8.1 Boedelvorderingen

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8. Crediteuren

€ 3.546,72

Salaris curator p.m., UWV uit hoofde van de loongarantieregeling, 
vorderingen van verhuurders en boedelcrediteuren met betrekking tot de 
doorwerkperiode.

Tevens is er sprake van een aanvullende loonvordering over de 
opzegtermijn, welke kwalificeert als preferente boedelschuld. De hoogte van 
de uiteindelijke vordering zal pas in een later stadium (na afw ikkeling van 
loonvorderingen UWV) vastgesteld kunnen worden.

17-09-2018
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€ 978.004,00

De fiscus diende tot op heden een vordering in van € 978.004.

17-09-2018
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De hoogte preferente vordering van het UWV is nog onbekend.
17-09-2018

 1

€ 1.512,00

Uit hoofde van een loonvordering werd € 1.512 opgenomen op de lijst van 
voorlopig erkende preferente crediteuren. De uiteindelijke hoogte van de 
vordering zal pas in een later stadium (na afw ikkeling van de loonvorderingen 
door UWV) kunnen worden vastgesteld.

17-09-2018
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82 17-09-2018
 1

€ 12.680.052,00

Op het moment van opmaak van dit verslag zijn de vorderingen van 82 
crediteuren beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende 
crediteuren.

17-09-2018
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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

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan. 17-09-2018
 1

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen. 17-09-2018
 1

9. Procedures

Voor zover bekend niet van toepassing. 17-09-2018
 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 17-09-2018
 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 17-09-2018
 1

Onderzoek naar mogelijke lopende procedures. 17-09-2018
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden 
zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat 
voornamelijk in het teken van (i) het afronden van twee doorstarts, (ii) de 
financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale 
verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met 
de pandhouders, (v) het te gelde maken van de resterende activa, (vi) (het 
monitoren van) de debiteurenincasso, (vii) het afw ikkelen van het 
onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (viii) het 
aanvangen van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het 
faillissement en rechtmatigheid.
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Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan. 17-09-2018
 1

14-12-2018 17-09-2018 
 1

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse 
overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

17-09-2018
 1

Bijlagen


