
Algemeen

Gegevens onderneming

Bij vonnis d.d. 26 juli 2017 van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, is de 
commanditaire vennootschap "C.V. NFT 1-Tanker 1"  (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 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 Gefailleerde de Greenstream in exploitatie genomen. Gefailleerde 
exploiteerde geen andere schepen. Ultimo 2016 heeft Gefailleerde 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 besloten vennootschap NFT B.V. NFT B.V. fungeerde als beherend vennoot van 
Gefailleerde en is als zodanig aansprakelijk voor de schulden van Gefailleerde. In dat 
faillissement treden mrs. Marsman en Manning eveneens op als rechter-commissaris 
respectievelijk curator.

Commanditair vennoot in Gefailleerde is "Sliedrecht Scheepsparticipatie III B.V.".

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

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Gefailleerden bestonden uit de opdracht tot bouw en exploitatie van 
de Greenstream. Voor de bouw en exploitatie wordt tevens verwezen naar hoofdstuk 1.7 
van dit verslag.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014869:F001

26-07-2017

mr. J.M. Marsman

Curator: mr. P.A.M. Manning

Insolventienummer: F.08/17/237
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Omzetgegevens

De jaarrekeningen 2016 en (concept) 2017 laten de volgende omzetgegevens zien:
2015:  € 932.873,00
2016:  € 738.356,00
2017:  €   15.137,00

De omzet ziet uit inkomsten uit vervoercontracten.

Personeel gemiddeld aantal

Gefailleerde had geen personeel in dienst. Gefailleerde huurde de bemanning in via 
Exho, een uitzendbureau voor scheepsbemanning.

Saldo einde verslagperiode

nihil.

Verslagperiode

26 juli 2017 tot en met 22 augustus 2017.

Bestede uren in verslagperiode

De gemaakte uren zijn nog niet geregistreerd.

Bestede uren totaal

De gemaakte uren zijn nog niet geregistreerd.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 21 december 2012 en bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven onder nummer 54201861. Gefailleerde is gevestigd te (8271 BH) 
IJsselmuiden aan de Blekerijweg 1 D.

De (ook) gefailleerde beherend vennoot "NFT B.V." (KvK-nummer 51964295) is statutair 
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.
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1.2 Winst en verlies

Gefailleerde heeft de jaarrekening 2016 en de conceptjaarrekening 2017 ter beschikking 
gesteld. Deze jaarrekeningen laten het volgende beeld zien ten aanzien van het 
resultaat:

2015: €     397.229 verlies
2016: €  3.262.670 verlies
2017: €       20.084 verlies

1.3 Balanstotaal

De jaarrekening 2016 en de conceptjaarrekening 2017 geeft het navolgende balanstotaal 
weer:

2015:  € 6.671.428
2016:  € 1.817.587
2017:  €        5.130

De scherpe daling van het balanstotaal van 2016 en 2017 laat zich verklaren door de 
verkoop van de Greenstream ultimo 2016.

1.4 Lopende procedures

Naar mededeling van Gefailleerde zijn er geen aanhangige (gerechtelijke) procedures en 
zijn deze evenmin te verwachten.

1.5 Verzekeringen

Er zijn geen (lopende) verzekeringen.

1.6 Huur

Naar mededeling van Gefailleerde wordt bedrijfsruimte gehuurd en is de 
huurovereenkomst opgezegd. Huur zou zijn betaald tot en met januari 2017.

1.7 Oorzaak faillissement
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In 2012/2013 heeft Gefailleerde 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 Gefailleerde 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 Gefailleerde enkel Sandfirden Technics te Den Oever een vordering 
op Gefailleerde hebben van € 106.554,-.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Naar Gefailleerde mededeelde had niemand een dienstverband met Gefailleerde. Niet 
ten tijde van het uitspreken van het faillissement en evenmin in 2016 of de jaren 
daarvoor. Gefailleerde huurde de bemanning in via Exho, een uitzendbureau voor 
scheepsbemanning.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

nihil.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.
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2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde heeft 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 heeft geen bedrijfsmiddelen (meer) in eigendom. Zoals hiervoor besproken, 
heeft Gefailleerde ultimo 2016 het haar in eigendom toebehorende binnenvaartschip de 
"Greenstream" verkocht en daarmede al haar bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Gefailleerde had geen voorraden in eigendom. De aard van de bedrijfsactiviteiten van 
Gefailleerde was ook zodanig dat het bezit van bedrijfsvoorraden niet voor de hand 
liggend was.

Gefailleerde had ten tijde van het uitspreken van het faillissement evenmin 
onderhanden werk. Gelet op de bedrijfsactiviteiten zou het onderhanden werk 
(uitsluitend) zien op het uitvoeren van vervoeropdrachten (charters). De 
opdrachtenportefeuille van Gefailleerde was reeds enige tijd leeg.

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

Het formulier waarbij Gefailleerde haar eigen faillissement heeft aangevraagd vermeldt 
bezittingen voor een bedrag van €  5.130,-. De conceptjaarrekening 2017 laat daarbij 
zien dat het zou gaan om een teruggave omzetbelasting gelijk aan € 5.130,-. Actie wordt 
ondernomen om dit bedrag, zo dat juist is, in de boedel te laten vloeien.

Andere activa zijn niet aangetroffen. Zijdens Gefailleerde in de persoon van de heer 
Meinderts is (ook) aangegeven dat Gefailleerde geen andere activa in eigendom heeft.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Het proces tot teruggave van omzetbelasting is in gang gezet.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde heeft geen vorderingen op debiteuren (meer). ABN AMRO Bank N.V. claimt 
overigens een pandrecht op de vorderingen op debiteuren.

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)

ABN AMRO Bank N.V. (hierna: "de Bank") trad op als financier van Gefailleerde. In het 
kader van de bouw van de "Greenstream" verstrekte de Bank medio 2013 een 
financiering van € 4.050.000,00 (oorspronkelijk € 5.460.000,00 ). De samenstelling van 
deze financieringsfaciliteit was als volgt:
-  €    150.000,00 rekening-courant (oorspronkelijk € 1.560.000,00); 
-  € 1.000.000,00 lening;
-  € 2.900.000,00 lening.

De Bank heeft in het faillissement een vordering per 26 juli 2017 ingediend van € 
2.394.915,69

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van Gefailleerde bestaan er geen leasecontracten waarbij Gefailleerde 
partij is.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Bank claimt in het kader van de verstrekte kredietfaciliteiten zekerheden ten laste 
van Gefailleerde. Naar mededeling van de Bank zijn dit (kort weergegeven) de 
navolgende zekerheden:
- Pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen;
- Bankhypotheek van € 5.000.000,00 in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente   
en kosten op de "Greenstream";
- Pandrecht op chartercontracten;
- Achterstelling ten opzichte van de Bank van vordering(en) van GTC B.V. op 
Gefailleerde.

5.4 Separatistenpositie

Daar waar de activa zijn verkocht en zekerheden zijn uitgewonnen, is van een 
separatistenpositie geen sprake meer.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Rechten van derden zijn in de eerste verslagperiode gemeld noch aangetroffen. Naar 
mededeling van Gefailleerde is dat ook niet te verwachten.

Pagina 7 van 12

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

22-08-2017Datum:Nummer: 1



5.7 Retentierechten

Rechten van derden zijn in de eerste verslagperiode gemeld noch aangetroffen. Naar 
mededeling van Gefailleerde is dat ook niet te verwachten.

5.8 Reclamerechten

Rechten van derden zijn in de eerste verslagperiode gemeld noch aangetroffen. Naar 
mededeling van Gefailleerde is dat ook niet te verwachten.

5.9 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten van Gefailleerde zijn reeds geruime tijd geleden gestaakt en met 
de verkoop van de "Greenstream" ultimo 2016 ook feitelijk onmogelijk geworden. Van 
voortzetten van de exploitatie kan derhalve geen sprake zijn.

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.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De activiteiten van Gefailleerde waren bepaald beperkt en daardoor is de boekhouding 
toegankelijk en eenvoudig. De rechten en verplichtingen zijn naar behoren vastgelegd.

De jaarrekening 2016 (en daarmede ook de cijfers van 2015) is ter beschikking gesteld, 
evenals het concept van de jaarrekening 2017.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is niet verplicht tot deponering van jaarrekeningen en heeft dit ook niet 
gedaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gefailleerde behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de 
getrouwheid toe te voegen. Een goedkeurende verklaring van de accountant is derhalve 
ook nimmer afgegeven. Steeds is sprake geweest van een zogenaamde 
samenstellingsopdracht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zijn geen aanwijzingen dat zijdens de beherend vennoot onbehoorlijk is bestuurd.

7.6 Paulianeus handelen

Zo sprake zou kunnen zijn van paulianeus handelen, dan zou dit enkel kunnen zien op 
de transactie waarbij de "Greenstream" ultimo 2016 is verkocht en geleverd aan een 
derde partij. De "Greenstream" is ultimo 2016 verkocht voor een bedrag van € 
1.700.000,00. Het is de curator uit hoofde van de faillissementen van Scheepswerf 
Peters B.V. en Marpro Group B.V. bekend dat een hogere verkoopprijs niet kon worden 
gerealiseerd en hypotheekouder ABN AMRO Bank N.V. anders een veilingtraject zou 
hebben ingezet. De opbrengst van de "Greenstream" strekte ook volledig in mindering 
op de uitstaande kredieten van ABN AMRO Bank N.V. Een hogere opbrengst zou ABN 
AMRO Bank N.V. eveneens ten goede zijn gekomen.
Op basis van deze gegevens is onvoldoende aanleiding om paulianeus handelen aan te 
nemen c.q. daarnaar een (nader) onderzoek te doen.

7.7 Werkzaamheden

Geen bijzondere werkzaamheden zijn verricht.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Behoudens het eventuele salaris van de curator zijn er in dit faillissement geen 
boedelvorderingen te verwachten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Naar mededeling van Gefailleerde zijn er geen schulden aan de fiscus. Zoals hiervoor 
aangegeven is vermoedelijk wel een geringe teruggave ter zake van omzetbelasting te 
verwachten.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het is onwaarschijnlijk dat zijdens het UWV vorderingen opkomen in dit faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

Het is onwaarschijnlijk dat andere preferente crediteuren vorderingen in dit 
faillissement zullen indienen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De administratie van Gefailleerde geeft -slechts- één (concurrente) handelscrediteur in 
dit faillissement aan, te weten: Sandfirden Technics te Den Oever ten bedrage van € 
106.554,00.

De Kamer van Koophandel claimt een vordering van € 121,00.

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 2.394.915,69.

Naar het oordeel van de curator hoort tevens Scheepswerf Peters B.V. in dit 
faillissement als concurrente crediteur te worden genoteerd voor een bedrag van 
vooralsnog  € 1.395.000,00.  Het betreft immers een aan Gefailleerde ter beschikking 
gestelde geldlening voor de bouw van de Greenstream.

Beherend vennoot "NFT B.V." zou een vordering ter grootte van € 69.820,- op 
Gefailleerde. "NFT B.V." is evenwel aansprakelijk voor de schulden van Gefailleerde. 

GTC B.V. zou voorts een nader in te dienen vordering hebben, welke vordering 
achtergesteld zou zijn ten opzichte van de vordering van ABN AMRO Bank N.V.

Het kapitaal dat de commanditair vennoot in Gefailleerde heeft gestoken wordt 
vooralsnog geheel buiten beschouwing gelaten.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie hierboven.
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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 door de curator in dit faillissement te besteden tijd.

8.8 Werkzaamheden

Behoudens inventariserende werkzaamheden en daarmede samenhangende 
besprekingen met de heer Meinderts 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.

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 heer Meinderts. 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.

10.4 Werkzaamheden

In de eerste verslagperiode zijn ter zake geen bijzondere werkzaamheden verricht.
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