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Gegevens onderneming
Adres: Graaf van Solmsw eg 52F, 5222 BP 's-Hertogenbosch
Statutair gevestigd te: 's-Hertogenbosch
KvK nummer 17217240

13-08-2019
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde houdt zich bezig met de bouw van luxe jachten, zgn. pocket sized
super yachts, het onderhoud en renovatie (refits) van jachten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.694.823,00

€ -1.092.435,00

€ 5.199.660,00

2016

€ 11.446.703,00

€ -1.638.502,00

€ 6.584.345,00

2017

€ 5.970.714,00

€ -2.730.613,00

€ 11.634.624,00

2018

€ 6.385.717,00

€ -2.778.354,00

€ 3.988.232,00

2019

€ 3.689.547,00

€ -448.761,00

€ 5.052.557,00

Toelichting financiële gegevens

13-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers m.b.t. het boekjaar 2018 betreffen conceptcijfers.
De cijfers m.b.t. het boekjaar 2019 betreffen cijfers uit de administratie t/m 30
april 2019.
De cijfers vanaf 30 april 2019 tot de faillissementsdatum (11 juli 2019) w orden
nog verder in kaart gebracht.

13-08-2019
1

De omzet over 2019 tot de faillissementsdatum ligt lager dan de eerder
gepresenteerde omzet tot en met 30 april 2019. Ten opzichte van de
gerapporteerde cijfers van april 2019 is 15% POC niet meegenomen in de
rapportage per faillissementsdatum. POC (Percentage of Completion) betekent
het resultaat van het onderhanden w erk van de nieuw bouw van een schip.
Met de POC methode verw erkte Moonen naar rato van de voortgang van het
onderhanden w erk het tussentijds resultaat in de w inst- en verliesrekening.
Omdat er door het faillissement geen resultaat gerealiseerd ging w orden,
heeft men de POC uit de cijfers per faillissementsdatum gehaald. Het gaat hier
om een bedrag van € 3.689.547 aan w ijzigingen in het onderhanden w erk. De
omzet tot de faillissementsdatum w ordt gevormd door een bedrag van €
2.486.156 terzake refits en kleine projecten (zie onder) verminderd met €
791.333 terzake reeds in het voorgaande boekjaar gefactureerd onderhanden
w erk.

31-01-2020
2

In april 2019 w as het resultaat van gefailleerde circa -/- € 449.000 inclusief het
tussentijdse POC resultaat.
Zonder dit POC resultaat w as het resultaat circa -/- € 898.000 in april 2019.
Na april 2019 is het resultaat gedaald tot circa -/- € 1.100.000. Dit door de
maandelijkse vaste kosten voor overhead, salarissen en het resultaat van
refit-activiteiten (dw z. het plegen van intensief onderhoud aan schepen) en
van kleine projecten.
De cijfers tot de faillissementsdatum, 11 juli 2019, w erden aangeleverd en in
vorenstaand overzicht gevoegd (als laatste regel). De verschillen met de cijfers
per 30 april 2019 (de een-na-onderste rij) laten zich als volgt verklaren. De
omzet -die de facto neerkomt op de verandering in het onderhanden w erk dat
als omzet geboekt w ordt- over 2019 w as niet goed w eergegeven in de cijfers
t/m 30 april 2019. De mutatie in het onderhanden w erk bleek aanmerkelijk
lager te liggen, hetgeen een lagere omzet en een hoger verlies met zich
meebracht.

05-08-2021
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
36

Boedelsaldo

13-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 61.128,69

13-08-2019
1

€ 611.674,80

31-01-2020
2

€ 527.343,14

31-07-2020
3

€ 471.086,57

05-02-2021
4

Toelichting
Er w erd in de verslagperiode een bedrag ad € 7.296,18 bijgeschreven terzake
premierestituties m.b.t. verzekeringen. Voor het overige w ordt verw ezen naar
het financieel verslag.

€ 423.499,95

05-08-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag

€ 402.093,72

04-02-2022
6

€ 387.891,18

03-08-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-7-2019

13-08-2019
1

t/m
11-8-2019
van
12-8-2019

31-01-2020
2

t/m
20-1-2020
van
21-1-2020

31-07-2020
3

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

05-02-2021
4

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

05-08-2021
5

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

04-02-2022
6

t/m
3-2-2022
van
4-2-2022
t/m
2-8-2022

Bestede uren

03-08-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

226 uur 12 min

2

105 uur 12 min

3

70 uur 12 min

4

83 uur 6 min

5

33 uur 48 min

6

28 uur 12 min

7

45 uur 12 min

totaal

591 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De totaal aantal bestede uren bedragen 519 uren en 54 minuten.

05-08-2021
5

De totaal aantal bestede uren bedragen 547 uren en 54 minuten.

04-02-2022
6

De totaal aantal bestede uren bedragen 593 uren en 6 minuten.

03-08-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder/bestuurder van gefailleerde is Moonen Yachts Holding B.V.
Enig aandeelhouder van Moonen Yachts Holding B.V. is Altos Hornos de Mexico
S.A.B. de C.V. Enig bestuurder van Moonen Yachts Holding B.V. is de heer J.M.
Dubbelman.

13-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is partij bij een (lang)lopende procedure tegen The Brook Yacht LP.
Zie verder onder 9.

1.3 Verzekeringen

13-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen w erden voor zover noodzakelijk voortgezet. Deze
voortzetting is nodig in het kader van de doorstart van de onderneming van
gefailleerde.

13-08-2019
1

Alle verzekeringen w erden inmiddels beëindigd. Dit heeft niet geleid tot
premierestituties.

31-01-2020
2

Uiteindelijk w erd een premierestitutie ontvangen van € 829,54.

31-07-2020
3

In de verslagperiode kon nog een premierestitutie van € 7.296,18
geïncasseerd w orden.

05-02-2021
4

1.4 Huur
Gefailleerde huurt bedrijfsruimte, bestaande uit kantoorruimte, w erkplaatsen,
loodsen en een scheepsw erf met kade, gelegen aan de Graaf van Solmsw eg te
's-Hertogenbosch. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van
de rechter-commissaris op 23 juli 2019 opgezegd met inachtneming van de
kortst mogelijke termijn.

13-08-2019
1

De huurovereenkomst w erd uiteindelijk met w ederzijds goedvinden beëindigd
per 16 augustus 2016. Op die datum heeft de doorstarter van de onderneming
van gefailleerde een huurovereenkomst gesloten terzake de bedrijfsruimte.

31-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde lijdt al vele jaren aanzienlijke verliezen. Deze verliezen w erden
steeds betaald door kapitaalstortingen door de (indirect) enig aandeelhouder
van gefailleerde. Als gevolg van diverse verw ikkelingen in Mexico en Spanje is
de enig aandeelhouder niet meer in staat om door te gaan met verdere
verliesfinanciering. Gefailleerde w as vanaf het moment dat de geldkraan
dichtging niet meer in staat om aan haar lopende verplichtingen te voldoen,
reden w aarom de bestuurder van gefailleerde surseance van betaling heeft
aangevraagd voor gefailleerde, w elke surseance op 4 juli 2019 w erd verleend.
Door de bew indvoerder, zijnde dezelfde persoon als de huidige curator, w erd
om intrekking van de surseance verzocht onder meer vanw ege het feit dat
gefailleerde niet in staat bleek om na verloop van tijd haar schuldeisers te
voldoen. De rechtbank heeft het verzoek gehonoreerd en het faillissement
uitgesproken op 11 juli 2019.

13-08-2019
1

Het faillissement is veroorzaakt doordat de enig aandeelhouder de
verliesfinanciering bij gefailleerde staakte. Het onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement w erd hiermee beëindigd.

05-02-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
36

13-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36

13-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-7-2019

36

met machtiging van de rechter commissaris

totaal

36

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met rechter-commissaris, personeel, bestuur van gefailleerde en het
UW V.

13-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris, w erkplaatsinventaris,
gereedschappen, scheepslift

€ 500.000,00

totaal

€ 500.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren. Deze vormen onderw erp
van een door de curator georganiseerde controlled auction. Doel van de
controlled auction is te komen tot een doorstart van de onderneming van
gefailleerde met een zo hoog mogelijke opbrengst voor de activa van
gefailleerde, redden van w erkgelegenheid en het voorkomen van verdere
schade voor diverse leveranciers van Moonen.

13-08-2019
1

De opbrengst van de bedrijfsmiddelen, onder meer bestaande uit inventaris,
rollend materieel, voorraden, een scheepslift, gereedschappen en een schip in
aanbouw bedroeg € 500.000
Voor IE-rechten w erd € 100.000 betaald.
Voor het onderhanden w erk w erd € 50.000 betaald.
In totaal w erden de activa van gefailleerde verkocht voor € 650.000.

31-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t. in die zin dat er geen zekerheidsgerechtigden zijn met bezitloze
pandrechten op bodemzaken.

13-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Besprekingen met bestuur, taxateur en derden. Bestudering van de
administratie van gefailleerde.

13-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Gefailleerde heeft een zeer beperkte
hoeveelheid voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ook de voorraden vormen onderw erp van de onder 3.3. genoemde controlled
auction.

13-08-2019
1

De opbrengst van de beperkte hoeveelheid voorraden is opgenomen in
vorenstaand bedrag van € 500.000. De liquidatiew aarde van de voorraden
w as € 15.000.

31-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Besprekingen met bestuur, taxateur en derden. Bestudering van de
administratie van gefailleerde.

3.8 Andere activa

13-08-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IE-rechten w aaronder een w oord-, w oord/beeld- en beeldmerk

Boedelbijdrage

€ 100.000,00

Casco en superstructure van een jacht in
aanbouw
W ork in Progress

€ 50.000,00

totaal

€ 150.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Ook de "Andere activa" vormen onderw erp van de onder 3.3. genoemde
controlled auction.

13-08-2019
1

De opbrengst van het casco en de superstructure van een Moonen Martinique
is opgenomen in voornoemd bedrag van € 500.000. De liquidatiew aarde
bedroeg € 200.000.

31-01-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Besprekingen met bestuur, taxateur en derden. Bestudering van de
administratie van gefailleerde.

13-08-2019
1

Organiseren van een controlled auction, onderhandelingen voeren over de
bereikte deal, afw ikkelen.

31-01-2020
2

In de verslagperiode kon nog een premierestitutie van € 7.296,18
geïncasseerd w orden.

05-02-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Uit de bijgew erkte debiteurenadministratie
van gefailleerde volgt dat op
faillissementsdatum het navolgende bedrag
aan debiteuren open stond.

€ 911.100,61

totaal

€ 911.100,61

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator brengt de debiteuren in kaart en gaat, indien opportuun, over tot
incasso of verkoop van de debiteurenvorderingen.

13-08-2019
1

Van voornoemd bedrag van € 911.100,61 staat een vordering van € 301.164,-open op de w ederpartij in de door gefailleerde gedaagde w ederpartij vermeldt
in hoofdstuk 9. Een vordering van € 437.948,80 staat open op een partij die
w aarschijnlijk hogere, deels door bankgaranties gedekte, tegenvorderingen
heeft. Er resteert dan een bedrag van
€ 171.987,81. Daarvan is een deel te laag om te incasseren (tijdsinvestering is
hoger dan de opbrengst) of bleek reeds op of omstreeks de
faillissementsdatum voldaan. Ook bestonden er verrekenbare
tegenvorderingen bij een tw eetal debiteuren tot een bedrag van
€ 118.506,77. Van de debiteurenvorderingen van gefailleerde resteert een
bedrag van
€ 29.620,21. De curator zal trachten dit bedrag te incasseren.

31-01-2020
2

De incasso van debiteurenvorderingen w erd nog niet voltooid.

31-07-2020
3

Er w erd tot op de verslagdatum € 12.260,44 geïncasseerd.
Een gedeelte van € 123.346,77 is verrekenbaar met tegenvorderingen.
Een gedeelte van € 449.347,10 is oninbaar vanw ege faillissementen van
debiteuren, en een groot deel van € 437.948,80 vanw ege manco's aan het
geleverde schip.
Een gedeelte van € 301.164,00 is onderw erp van een lopende procedure.
Een deel van € 24.982,30 moet nog geïncasseerd w orden. Die incasso
verloopt, mede vanw ege aanw ezigheid in buitenlanden van de betreffende
debiteuren, zeer moeizaam.

05-08-2021
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De incassow erkzaamheden w erden gestaakt.

03-08-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek in de administratie van gefailleerde.

13-08-2019
1

contacten met debiteuren

31-07-2020
3

Debiteurenincasso, overleg met Moonen, etc.

05-08-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

13-08-2019
1

N.v.t. gefailleerde w erd gefinancierd door haar enig aandeelhouder door
middel van kapitaalstortingen op de aandelen in gefailleerde (niet in de vorm
van geldleningen). In november 2016 w erden openstaande vorderingen van
de aandeelhouder tot een bedrag van
€ 17.000.000 omgezet in agioreserve.

5.2 Leasecontracten
Er loopt een aantal leasecontracten, onder meer voor printers. Deze w orden
beëindigd, al dan niet door contractoverneming door de doorstarter.

13-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

13-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

13-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal partijen heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De
curator w ikkelt een en ander af in samenspraak met de doorstarter en de
betreffende leveranciers.

13-08-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

13-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Een aantal partijen heeft zich beroepen op een recht van reclame. De curator
w ikkelt een en ander af in samenspraak met de doorstarter en de betreffende
leveranciers.

13-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

13-08-2019
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met het bestuur van gefailleerde, onderzoek naar bijdragen door
aandeelhouder, verw erking oudere overeenkomsten, etc.

13-08-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In verband met de vakantieperiode is er geen sprake van een voortzetting van
de onderneming van gefailleerde. Daarnaast lag de bouw van een schip reeds
stil ten tijde van de surseance van betaling.

13-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

13-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met bestuurder van gefailleerde, etc.

13-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is een controlled auction proces gestart w aaraan een achttal
partijen heeft meegedaan. Gedurende het proces zijn er vijf partijen
afgehaakt. Ten tijde van het schrijven van dit verslag zijn er vier partijen over
en w ordt onderhandeld met één partij. De overige drie partijen zijn on-hold
gezet. Reden dat de controlled auction langere tijd in beslag neemt is met
name ingegeven door de vakantietijd. Personeel is niet beschikbaar om te
praten met potentiële doorstarters maar ook bij de gegadigden lijkt vertraging
te ontstaan door de vakantietijd. Daarnaast vertragen tijdsverschillen tot 8 uur
de contactmogelijkheden en daarmee het proces. De curator verw acht binnen
één w eek na de datum van dit verslag definitieve overeenstemming te
bereiken met een doorstarter.

13-08-2019
1

De curator heeft overeenstemming bereikt met een Australische doorstarter.
De overige gegadigden w erden bedankt. De doorstarter kocht de activa van de
curator voor een bedrag van € 650.000 en nam vrijw el al het personeel in
dienst. Daarnaast w erd een huurovereenkomst gesloten m.b.t. de
bedrijfsruimte van gefailleerde. De onderneming van gefailleerde is hierdoor
grotendeels in tact gebleven en de gespecialiseerde bouw van pocket sized
superyachts bleef bew aard voor 's-Hertogenbosch en Nederland.
Doorstartdatum is 16 augustus 2019.

31-01-2020
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Volgt.

13-08-2019
1

Zie vorenstaande.

31-01-2020
2

6.6 Opbrengst
€ 650.000,00

31-01-2020
2

Toelichting
Daarnaast w erden boedelvorderingen van verhuurder en UW V voor een
aanzienlijk deel voorkomen doordat personeel in dienst w erd genomen door
de doorstarter en een nieuw e huurovereenkomst w erd gesloten.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

13-08-2019
1

N.v.t. Er w orden louter onbelaste eigendommen verkocht.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opzetten controlled auction, monitoren en sturen van het auction-proces. Het
voeren van gesprekken met potentiële doorstarters, gesprekken met bestuur
van gefailleerde, onderzoek in de administratie van gefailleerde, overleg met
taxateur, etc., etc.

13-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde lijkt te voldoen aan de eisen die de w et
daaraan stelt.

13-08-2019
1

De administratie is op orde en voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt.

05-02-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de boekjaren 2017, 2016 en 2014 w erden tijdig
gedeponeerd.
De jaarrekening over 2015 w erd drie dagen te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

13-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft ten aanzien van de jaarrekening over 2017 en 2016 een
verklaring van oordeelonthouding afgegeven.
Ten aanzien van het boekjaar 2016 w erd deze verklaring ingegeven door de
afw ezigheid van externe financiering en permanente financiering door de
aandeelhouder.
Ten aanzien van het boekjaar 2017 w erd deze verklaring ingegeven door de
afw ezigheid van zekerheid omtrent permanente financiering door de
aandeelhouder en er w ordt opgemerkt dat gefailleerde afhankelijk is van de
bereidheid van deze aandeelhouder om te financieren.

13-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen in gefailleerde w erden volgestort.

13-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

13-08-2019
1

De curator verricht onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

31-07-2020
3

Het onderzoek w erd nog niet afgerond.

Nee

05-02-2021
4

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w erd afgerond. Naast de te late
deponering van de jaarrekening over 2015 zijn er geen termen aanw ezig om
te concluderen tot onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-08-2019
1

Toelichting
N.v.t.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar rechtmatigheid.

13-08-2019
1

Het onderzoek w erd voltooid. Er w erden geen termen ontdekt die leiden tot de
conclusie dat er sprake is van onrechtmatigheden.

05-02-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in de administratie van gefailleerde en de Kamer van Koophandel,
etc.

13-08-2019
1

Verder onderzoek in de administratie van gefailleerde.

31-07-2020
3

Onderzoek in de administratie en geldstromen van gefailleerde, overleg met
bestuurder en administratie van gefailleerde, etc.

05-02-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 356.152,25

31-01-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 222,00

13-08-2019
1

€ 164.438,00

31-01-2020
2

€ 164.865,00

05-08-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

13-08-2019
1

Nog niet bekend

€ 286.136,37

8.4 Andere pref. crediteuren

31-01-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

13-08-2019
1

Thans nog geen

€ 2.349,53

31-01-2020
2

€ 9.790,98

31-07-2020
3

€ 10.248,98

05-02-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
112

13-08-2019
1

102

31-01-2020
2

105

31-07-2020
3

98

05-02-2021
4

99

05-08-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.160.096,69

13-08-2019
1

€ 16.222.726,25

31-01-2020
2

€ 15.869.586,97

31-07-2020
3

Toelichting
In het kader van de doorstart heeft de curator bew erkstelligd dat de
doorstarter de vorderingen van enkele crediteuren heeft overgenomen,
middels cessie dan w el contractsoverneming, reden w aarom het bedrag aan
concurrente vorderingen lager is dan ten tijde van het vorige verslag. Niet valt
uit te sluiten dat ook in de aankomende periode het aantal en het bedrag aan
concurrente vorderingen om die reden zal w ijzigen.

€ 15.660.092,89

05-02-2021
4

€ 15.660.241,05

05-08-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend.

13-08-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, etc.

13-08-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Brook Yacht LP

9.2 Aard procedures

13-08-2019
1

9.2 Aard procedures
I. TAMARA-arbitrageprocedure (Transport And Maritime Arbitration RotterdamAmsterdam)
Moonen is augustus 2012 een TAMARA-arbitrageprocedure gestart teneinde
Brook Yacht LP te dw ingen een voor haar afgebouw d jacht af te nemen.
Daarnaast w ordt gevorderd:

13-08-2019
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1. betaling van termijnen met betrekking tot de bouw van het jacht (€
887.760,86 vermeerderd met 3,3% rente vanaf 1 januari 2012 tot aan de
dag der betaling)
2. terugbetaling van de in de ogen van Moonen onterecht getrokken
bankgarantie (€ 435.860 vermeerder met 3,3% rente vanaf 13
september 2011 tot aan de dag der betaling)
3. en een contractuele boete (€ 10.000 per dag vanaf 13 september 2011
of 1 november 2011 tot aan de dag dat het schip afgenomen w ordt)
De vordering van Moonen is (deels) gedekt door een bankgarantie van €
1.275.000.
De opdrachtgever, Brook Yacht LP, stelt dat Moonen tekort gekomen is in de
nakoming van haar verplichtingen en vordert schade tot een bedrag van €
14.700.000. Dit bedrag w erd reeds als vordering bij de curator ingediend en
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
Uiteindelijk bepaalt de uitkomst van de procedure w ie w at van w ie te vorderen
heeft. De door Brook geclaimde schade betreft onder andere schade als gevolg
van de te late oplevering van het schip, afbouw kosten bij een derde,
w aardevermindering van het schip, immateriële schade en gederfde inkomsten.
II. W rakingsprocedure bij de Rechtbank Rotterdam tegen arbiters in TAMARAarbitrageprocedure.
ad II de Rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 29 november 2019 het
w rakingsverzoek afgew ezen.

31-01-2020
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ad III W rakingsprocedure bij de Rechtbank Rotterdam tegen arbiters in
TAMARA-arbitrageprocedure. Het betreft de tw eede w rakingsprocedure die
Brook Yacht LLP gestart is.

05-02-2021
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ad III Het tw eede w rakingsverzoek w erd afgew ezen.

05-08-2021
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9.3 Stand procedures
I. De arbiters hebben een viertal interim/arbitration aw ards gegeven. Op 24
april 2019 w erden ingestelde vorderingen van gefailleerde gehonoreerd tot
een bedrag van € 1.323.620,86. Daarnaast dient gefailleerde bepaalde kosten
voor de afbouw van het voor Brook Yacht LP afgebouw de jacht te vergoeden.
Deze kosten w orden door de arbiters ingeschat op
€ 474.706,00. Partijen zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze
door de arbiters ingeschatte kosten. Tot slot moet gefailleerde de
transportkosten van het jacht van
's-Hertogenbosch naar Guernsey vergoeden. Deze transportkosten w orden bij
gefailleerde ingeschat op circa € 25.000,00. De vorderingen van Brook Yacht LP
w erden grotendeels afgew ezen door de arbiters.
Per saldo heeft gefailleerde circa € 825.000,00 te vorderen van Brook Yacht LP,
w elk bedrag eventueel verhaald kan w orden op de ten gunste van gefailleerde
gestelde bankgarantie.
II. Brook Yacht LP is van mening dat de arbiters gew raakt moeten w orden en

13-08-2019
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heeft een w rakingsprocedure geëntameerd bij de Rechtbank Rotterdam. Op 11
oktober 2019 is een hoorzitting gelast door de rechtbank.
ad I de arbiters hebben een hoorzitting gelast w elke plaatsvindt op 13 februari
2020.

31-01-2020
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ad II de Rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 29 november 2019 het
w rakingsverzoek afgew ezen.
Op 13 februari 2020 heeft een regiezitting plaatsgevonden w aarbij Brook Yacht
LP, de arbiters en Moonen Shipyards B.V. aanw ezig w aren. Diverse data voor
het indienen van diverse processtukken w erden vastgesteld. Echter, als gevolg
van de Corona-crisis w erden de vastgestelde data initieel met vier w eken
vooruitgeschoven. Op verzoek van Brook Yacht LP w erd vervolgens de eerste
datum w aarop stukken in het geding gebracht moesten w orden met een
maand verschoven. Van de kant van Moonen Shipyards B.V. w erd aangegeven
dat verder uitstel niet w enselijk w as. Ook nadien w erd er door Brook Yacht LP
om uitstel verzocht, w elk uitstelverzoek w erd gehonoreerd. In feite gaat het
erom dat de ingeschakelde Engelse schade-expert als gevolg van Coronamaatregelen niet eenvoudig bij het jacht (w aarover de procedure handelt) dat
nabij Nice ligt, kan komen.

31-07-2020
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Ten tijde van het schrijven van dit verslag w erden er door Brook Yacht LP
nieuw e onderw erpen geadresseerd die w aarschijnlijk voor verdere vertraging
van de procedure zullen zorgen.
In de verslagperiode is Brook Yacht LLP een nieuw e w rakingsprocedure gestart
tegen de arbiters in de lopende Tamara-arbitrageprocedure, die als gevolg
daarvan opgeschort is. Op 1 februari 2021 zal de Rechtbank Rotterdam het
w rakingsverzoek ter zitting behandelen.

05-02-2021
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In de verslagperiode heeft verder onderzoek naar de verschillende elementen
van de door gefailleerde gevorderde schade plaatsgevonden.
ad III De tw eede w rakingsprocedure heeft niet geleid tot toew ijzing van de
eisen van Brook Yacht LLP. De arbiters w erden niet gew raakt en zetten hun
w erkzaamheden voort.

05-08-2021
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ad I Op 18 juni 2021 hebben pleidooien plaatsgevonden. Nadien zijn partijen
uitgenodigd om overzichten aan de arbiters te verstrekken terzake door hen
gemaakte kosten van de procedure. Tegen de kostenstaat van Brook Yacht
LLP w erd van de kant van Moonen Shipyards B.V. bezw aar gemaakt middels
een akte.
ad I Op 30 september 2021 hebben de arbiters een nieuw e interim aw ard
gew ezen. De arbiters komen terug op hun eerdere, in de ogen van Moonen
maar ook in die van de arbiters, bindende eindbeslissingen. Daardoor is de
procedure de facto teruggew orpen naar de stand van de procedure in 2014.
De curator en zijn advocaten moeten nog inhoudelijk reageren op deze
volslagen onverw achte draai van de arbiters. Dat dit nog niet gebeurd is, is
vanw ege het feit dat Brook Yacht LLP van advocaat is gew isseld, hetgeen de
procedure tot maart 2022 opschort.

04-02-2022
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Vanw ege het omgaan van de arbiters is er in de afgelopen verslagperiode
veel tijd en aandacht besteed aan het vervolg van de procedure. De curator
heeft uitgebreid onderzoek verricht in het procesdossier en gesproken en

03-08-2022
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gespard met zijn advocaat. Een en ander heeft geleid tot het indienen van
nieuw e schriftelijke stukken in de procedure. Er is thans een hoorzitting
gelast die op 6 september 2022 zal plaatsvinden.

9.4 Werkzaamheden procedures
Contacten met advocaat van gefailleerde en Brook Yachts LP. Bestuderen
processtukken (inclusief diverse eerdere procedures tussen partijen voor de
civiele recht te
's-Hertogenbosch).

13-08-2019
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Bijw onen zitting, overleg advocaat

31-07-2020
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Overleg met advocaat, onderzoek naar opleveringsgebreken, herstelkosten,
etc. Bestuderen van correspondentie m.b.t. de w rakingsverzoeken van Brook
Yacht LLP en de reacties van arbiters daarop.

05-02-2021
4

Bijw onen zitting, overleg met eigen advocaat, diverse correspondentie met
w ederpartij en arbiters.

05-08-2021
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Overleg met advocaat, bestuderen processtukken vanaf 2010, etc.

04-02-2022
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Overleg met advocaat, bestuderen processtukken.

03-08-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

doorstarten onderneming van gefailleerde;
incasso van debiteuren;
voortzetten TAMARA-arbitrageprocedure
monitoren w rakingsprocedure
onderzoek oorzaken van het faillissement
onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
etc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

afgehandeld
incasso debiteuren
voortzetten TAMARA-procedure
afgehandeld
onderzoek oorzaken van het faillissement
onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid
enz

13-08-2019
1

31-01-2020
2

05-02-2021
1. afgehandeld

2.
3.
4.
5.
6.
7.

incasso debiteuren
voortzetten Tamara-procedure
afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
enz.

Voortzetten Tamara-procedure

4

03-08-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.

13-08-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2023

03-08-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

31-07-2020
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