
Algemeen

Gegevens onderneming

Bij vonnis d.d. 26 juli 2017 van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, is de besloten 
vennootschap " NFT B.V."  (hierna: "Gefailleerde") in staat van faillissement verklaard. Tot 
rechter-commissaris is benoemd mr. J.M. Marsman en mr. P.A.M. Manning is aangesteld tot 
curator. Sprake is van een eigen aangifte.

In het kader van de verslaglegging zij gewezen op Hoge Raad 21 januari 2005, NJ 2005 nr. 
250: in de lijn van deze uitspraak beoogt dit verslag niet volledige verantwoording en inzicht te 
geven van de afwikkeling van de boedel. Individuele schuldeisers kunnen dan ook geen 
rechten ontlenen aan dit verslag.

Gefailleerde is beherend vennoot van de commanditaire vennootschap "C.V. NFT I-Tanker 1". 
Deze commanditaire vennootschap heeft in 2012 aan Scheepswerf Peters B.V. te Kampen 
opdracht gegeven tot de bouw van een revolutionair binnenvaartschip, de "Greenstream". Dit 
schip zou gaan varen op LNG, waarbij als brandstof geen gasolie meer werd gebruikt.Met 
deze toepassing wordt de uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) met 
respectievelijk meer dan 25% en 80% gereduceerd. Bovendien komt er geen zwaveloxide 
(SO2) en fijnstof vrij. De "Greenstream" is ongeveer 2 miljoen euro duurder dan een gewone 
tanker.

Na oplevering heeft de commanditaire vennootschap de "Greenstream" in exploitatie 
genomen. Ultimo 2016 heeft de commanditaire vennootschap de "Greenstream" met 
medewerking van hypotheekhouder ABN AMRO Bank N.V. met groot verlies verkocht. ABN 
AMRO Bank N.V. leed hierbij een verlies van bijna € 2,4 miljoen.

Op 26 juli 2017 heeft de rechtbank Overijssel eveneens het faillissement uitgesproken van de 
commanditaire vennootschap. In dat faillissement treden mrs. Marsman en Manning eveneens 
op als rechter-commissaris respectievelijk curator.

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren de activiteiten van Gefailleerde al 
geruime tijd gestaakt.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde is beherend vennoot van de commanditaire vennootschap "C.V. NFT I-Tanker 1".  
De commanditaire vennootschap exploiteerde een schip. Dit schip is (mede op aandringen van 
de hypotheekhouder) verkocht zodat de activiteiten van de commanditaire vennootschap niet 
konden worden voortgezet. Vanwege de schuldenlast heeft de commanditaire vennootschap 
haar eigen faillissement aangevraagd. In het verlengde daarvan heeft Gefailleerde als 
beherend vennoot eveneens haar eigen faillissement aangevraagd.
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Omzetgegevens

Gefailleerde heeft de diverse jaarrekening ter beschikking gesteld. De jaarrekeningen over 
2015, 2016 en het eerste half jaar van 2017 (in concept) geven het navolgende beeld ten 
aanzien van omzetten:

2015:  € 69.000,-
2016:  € 23.979,- (negatief)
2017:  nihil

De omzet van Gefailleerde ziet op managementvergoedingen. Na 2015 is feitelijk geen 
managementvergoeding meer genoten.

Personeel gemiddeld aantal

Gefailleerde had geen personeel in dienst.

Saldo einde verslagperiode

Niet van toepassing.

€ 7.333,20. 

Verslagperiode

26 juli 2017 tot en met 22 augustus 2017.

23 augustus 2017 tot en met 23 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

De gemaakte uren zijn nog niet geregistreerd.

In de eerste verslagperioden zijn in dit faillissement geen uren geregistreerd.
In de tweede verslagperiode van 23 augustus 2017 tot en met 23 november 2017 zijn in 
dit faillissement 4:48 uren geregistreerd.

Bestede uren totaal

De gemaakte uren zijn nog niet geregistreerd.

4:48 uur

Toelichting
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 2 februari 2011 en op 3 februari 2011 bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven onder nummer 51964295. De laatste statutenwijziging, betrekking 
hebbende op de zetel van de vennootschap, heeft plaats gevonden op 20 juli 2017. 
Gefailleerde is gevestigd te Kampen en houdt kantoor te (8271 BH) IJsselmuiden aan de 
Blekerijweg 1 D.

Enig aandeelhouder en bestuurder van "NFT B.V." is de besloten vennootschap "GTC B.V." 
(KvK-nummer 50937561), statutair gevestigd te IJsselmuiden en kantoor houdende te (8271 
BH) IJsselmuiden aan de Blekerijweg 1 D.
Bestuurder van "GTC B.V." is de besloten vennootschap "P.T. Meinderts B.V.", statutair 
gevestigd te IJsselmuiden en kantoor houdende te (8271 BH) IJsselmuiden aan de 
Blekerijweg 1 D.
Bestuurder en enig aandeelhouder van P.T. Meinderts B.V. is de heer P.T. Meinderts.

1.2 Winst en verlies

De jaarrekeningen 2015, 2016 en het concept 2017 (halfjaarcijfers) laten het navolgende beeld 
ten aanzien van het resultaat zien:

2015:  €          658,- verlies;
2016:  € 2.686.032,- verlies;
2017:  €      20.189,- verlies.

Het verlies vond zijn grondslag in het aandeel in het resultaat van de commanditaire 
vennootschap "C.V. NFT I-Tanker 1".

1.3 Balanstotaal

De jaarrekeningen 2015, 2016 en de concept-halfjaarcijfers 2017 laten ten aanzien van het 
balanstotaal het volgende beeld zien:

2015:  €    144.074,-;
2016:  € 2.602.407,- negatief;
2017:  € 2.633.831,- negatief.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures waarbij Gefailleerde is betrokken.

In samenhang met het faillissement van "C.V. NFT 1-Tanker 1" is in de tweede 
verslagperiode de nodige aandacht besteed aan een schade evenement. Het 
binnenvaartschip "Greenstream" heeft in 2016 schade veroorzaakt aan een brug bij de 
stad Trier. De (wijze van) afwikkeling van deze schade heeft de nodige aandacht van de 
boedel. Vooralsnog is hierbij geen sprake van een gerechtelijke procedure.

1.5 Verzekeringen

Niet van toepassing.
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1.6 Huur

Naar Gefailleerde heeft aangegeven is de huur van de bedrijfs-/kantoorruimte opgezegd. De 
huur zou zijn betaald tot en met januari 2017.

1.7 Oorzaak faillissement

In 2012/2013 heeft de commanditaire vennootschap "C.V. NFT I-Tanker 1" (hierna: "de C.V.")  
aan Scheepswerf Peters B.V. de opdracht gegeven tot de bouw van de "Greenstream".  Dit 
betrof een revolutionair binnenvaartschip, het eerste in zijn soort dat door LNG werd 
aangedreven. Door het gebruik van LNG wordt de uitstoot van CO2 en stikstofoxyden (NOx) 
met respectievelijk meer dan 25% en 80% gereduceerd. Bovendien komt geen zwaveloxyde 
(SO2) en fijnstof vrij. Dankzij de uitrusting van twee LNG Packs met in totaal vier motoren 
wordt minder energie verbruikt en veiliger gevaren. Als een motor uitvalt, dan zijn er nog drie 
over om door te varen.

De bouw van een dergelijk schip is aanmerkelijk (plm. € 2,0 miljoen) duurder dan een 
vergelijkbaar schip dat vaart op gasolie. Het investeringsbedrag van de "Greenstream" 
bedroeg om en nabij de € 7,4 miljoen. Investeerders in de "Greenstream" waren ABN AMRO 
Bank N.V. voor plm. € 4,0 miljoen, commanditair kapitaal plm. €  2,1 miljoen en 
bouwer/opdrachtnemer Scheepwerf Peters B.V. voor plm. € 1,5 miljoen. Scheepswerf Peters 
B.V. zou in het project zijn gestapt nadat een potentiele investeerder afhaakte.

Daar waar sprake was van een innovatief schip, de Greenstream won de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied-prijs 'Schip van het Jaar 2013', 
was steeds wel weer sprake van kleinere of grotere technische problemen die dienden te 
worden opgelost. De technische support behoorde in de eerste plaats te worden geleverd door 
Scheepswerf Peters B.V., maar deze failleerde in april 2014. Dit leidde tot het verdwijnen van 
know how en support en ook toeleveranciers voelden weinig voor het leveren van support nu 
zij vorderingen op Scheepswerf Peters B.V. moesten afschrijven. De technische problemen 
hadden veel liguren tot gevolg en opdrachtgevers haakten af met hun charters gelet op de 
verminderde bedrijfszekerheid. Verliezen stapelden zich op en in het najaar van 2016 is met 
veel moeite een koper voor de "Greenstream" gevonden.

Met de verkoop van de "Greenstream" kwam tevens een einde aan de bedrijfsactiviteiten van 
de C.V. en was het onmogelijk om de openstaande vorderingen te betalen. Hypotheekhouder 
ABN AMRO Bank N.V. kon na verkoop van de "Greenstream" bijna € 2,4 miljoen afschrijven 
en de commanditaire vennoot bijna € 2,2 miljoen.
Afgezien van mogelijke intercompanyvorderingen (bijvoorbeeld "GTC B.V.") zou volgens 
opgave van de C.V. enkel Sandfirden Technics te Den Oever een vordering op de C.V. 
hebben van € 106.554,-.

Het faillissement van de C.V. bracht min of meer noodzakelijkerwijze ook het faillissement van 
Gefailleerde met zich mee.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Gefailleerde had geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Gefailleerde had evenmin een jaar voorafgaande aan het faillissement personeel in dienst.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Gefailleerde had voorraden noch onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde heeft vermoedelijk een klein creditsaldo van enkele honderden euro's bij de 
Rabobank. Dit saldo wordt c.q. is opgevraagd bij de Rabobank.

In de tweede verslagperiode is het creditsaldo bij de Rabobank overgeboekt naar de 
boedelrekening.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op basis van de administratie heeft Gefailleerde een vordering ter grootte van € 69.820,- op 
de commanditaire vennootschap "C.V. NFT I-Tanker 1". Gelet op het faillissement van deze 
C.V. is het zinloos om incassopogingen te ondernemen en kan deze vordering gevoeglijk 
worden afgeschreven.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.
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4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover de informatie reikt, heeft Gefailleerde geen bankiers die kredietfaciliteiten ter 
beschikking hebben gesteld.

5.2 Leasecontracten

Van leasecontracten is niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Van rechten van derden is niet gebleken. Evenmin hebben derden in de eerste verslagperiode 
rechten bij de curator ingeroepen.

5.7 Retentierechten

Van rechten van derden is niet gebleken. Evenmin hebben derden in de eerste verslagperiode 
rechten bij de curator ingeroepen.

5.8 Reclamerechten

Van rechten van derden is niet gebleken. Evenmin hebben derden in de eerste verslagperiode 
rechten bij de curator ingeroepen.

5.9 Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op basis van de verstrekte gegevens en mede gelet op de beperkte activiteiten van 
Gefailleerde is vastgesteld dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft steeds en tijdig voldaan aan haar deponeringsplicht. Controle is uitgevoerd 
over de boekjaren vanaf 2012 tot en met 2016.
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Aangezien gefailleerde binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 2:396 BW) valt, 
behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te 
worden toegevoegd. Een goedkeurende verklaring van de accountant is derhalve ook nimmer 
afgegeven. Steeds is sprake geweest van een zogenaamde samenstellingsopdracht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gefailleerde is opgericht op 2 februari 2011 met een geplaatst en gestort kapitaal van EURO 
18.000,- . Gesteld dat volstorting niet zou hebben plaatsgevonden, dan zij gewezen op de 
consequenties van HR 17 oktober 2003 NJ 2004, nr. 282: sprake zou zijn geweest van een 
verjaring van de rechtsvordering tot volstorting. Mocht  overigens  feitelijk geen volstorting 
hebben plaats gevonden, dan stelt de boedel zich op het standpunt dat de boedel geen 
vorderingsrechten toekomen ex artikel 2:180 lid 2 BW, doch dat enkel de in artikel 2:180 lid 2 
BW bedoelde crediteuren dergelijke vorderingsrechten jegens de bestuurder van gefailleerde 
zouden hebben. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ten tijde van de deponering van het eerste verslag is vooralsnog niet gebleken van 
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Enkele weken voor het faillissement werd door aandeelhouder GTC € 7.000,- van de 
bankrekening van Gefailleerde gehaald. GTC heeft het bedrag van € 7.000,- 
teruggeboekt.
Afgezien van de vraag of de overboeking van € 7.000,- door aandeelhouder GTC B.V. 
enkele weken voor het faillissement kon worden geoormerkt als mogelijk paulianeus 
handelen, is (nog) niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Geen bijzondere werkzaamheden zijn verricht.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Behoudens het eventuele salaris van de curator zijn geen boedelvorderingen te verwachten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Naar mededeling van Gefailleerde zijn er geen schulden aan de fiscus (te verwachten).
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Naar mededeling van Gefailleerde zijn er geen schulden aan het UWV (te verwachten).

8.4 Andere pref. crediteuren

Naar mededeling van Gefailleerde zijn er geen schulden aan andere preferente crediteuren (te 
verwachten).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Gefailleerde is aansprakelijk voor de schulden van de C.V. NFT I-Tanker 1. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie hiervoor.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte omvang van de te verdelen boedel is uiterst gering. Een uitkering zal mede 
afhankelijk zijn van de vraag of in de boedel überhaupt substantieel actief komt.

8.8 Werkzaamheden

Behoudens inventariserende werkzaamheden en besprekingen met de bestuurder en de 
administrateur, zijn weinig relevante werkzaamheden verricht.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Gelet op de omvang van het faillissement en uitgaande van de mededelingen van 
Gefailleerde, kan in het stadium van het einde van de eerste verslagperiode voorzichtig 
worden verwacht dat een afwikkeling binnen afzienbare tijd aan de orde kan zijn.

10.2 Plan van aanpak

Nadere inventariserende werkzaamheden zullen worden verricht in combinatie met een nadere 
bespreking met de bestuurder. Op basis daarvan en nadere bestudering van de stukken zal 
naar bevind van zaken worden gehandeld.

10.3 Indiening volgend verslag

Een volgend verslag wordt uiterlijk 23 november 2017 ingediend.

Een volgend verslag wal uiterlijk 23 februari 2018 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

In de eerste verslagperiode zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht.

In de tweede verslagperiode zijn met name inventariserende werkzaamheden verricht en 
is actie ondernomen op basis van de uitkomsten van die werkzaamheden.
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