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Algemene gegevens
Naam onderneming
Njord Rivercruises B.V.

27-07-2020
1

Gegevens onderneming
Njord Rivercruises B.V. is opgericht op 8 april 2019.
Het bij oprichting geplaatste kapitaal bedraagt negentig eurocent (EUR 0,90),
verdeeld in 90 aandelen van 1 eurocent (EUR 0,01). De aandelen zijn bij
oprichting uitgegeven aan A. S. van der Veer, die tevens bij oprichting tot
directeur is benoemd.

27-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Het statutaire doel van de vennootschap is verkort w eergegeven het
exploiteren van één of meer cruiseschepen, meer in het bijzonder één of meer
riviercruiseschepen. Per datum faillissement w as Njord Rivercruises B.V.
eigenaar van tw ee riviercruiseschepen, te w eten de Belle Fleur en de
Provence.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 1.728.042,00

Toelichting financiële gegevens

27-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Er is geen jaarrekening over 2019. De bedrijfsactiviteiten zijn niet van de grond
gekomen.
Het balanstotaal is ontleend aan een kolommenbalans met de boekingen tot
juni 2020.

27-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

27-07-2020
1

Toelichting
De directeur-grootaandeelhouder had formeel ook een arbeidsovereenkomst
met Njord Rovercruises B.V.

Boedelsaldo
€ 50,00

27-07-2020
1

€ 31.504,55

26-01-2021
3

€ 6.300,92

26-04-2021
4

€ 9.325,43

21-12-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-5-2020

27-07-2020
1

t/m
24-7-2020
van
25-7-2020

27-10-2020
2

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

26-01-2021
3

t/m
26-1-2021
van
27-1-2021

26-04-2021
4

t/m
25-4-2021
van
26-4-2021

26-08-2021
5

t/m
26-7-2021
van
27-7-2021

21-12-2021
6

t/m
20-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52 uur 42 min

2

22 uur 30 min

3

11 uur 54 min

4

18 uur 42 min

5

6 uur 12 min

6

5 uur 24 min

totaal

117 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren in de eerste verslagperiode zien op inventarisatie, ontslag
w erknemer en verkoop activa en overleg zekerheidsgerechtigden.

27-07-2020
1

In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
Totaal bestede uren: 113 uur en 18 minuten

26-08-2021
5

Totaal bestede uren: 118 uur en 42 minuten

21-12-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap heeft statutair tw ee organen, zijnde de algemene
vergadering van aandeelhouders en de directie. Directeur en enig
aandeelhouder is de heer A.S. van der Veer.

27-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w aren er volgens opgave van de directie geen lopende
procedures.

27-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap beschikte over de nodige verzekeringen. Door de eerste
hypotheekhouder is overeenkomstig de separatistenregeling gezorgd voor
verzekering van de schepen.

27-07-2020
1

Kort na faillissement is ene buitenboordmotor gestolen van de Belle Fleur in
Harlingen. Door de directeur is op verzoek van de curator aangifte gedaan en
is de schade bij de verzekeraar gemeld. De schade uitkering van ruim EUR 500
is uitgekeerd en onder aftrek van een boedelvergoeding aan de eerste
hypotheekhouder uitgekeerd.

1.4 Huur
Er zijn volgens opgave van de directie gene lopende huurovereenkomsten.

27-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is de Covid 19-pandemie. Door de van
overheidsw ege genomen maatregelen zijn de schepen niet in exploitatie
genomen in 2020. Er heeft overleg plaatsgehad tussen de vennootschap en
diens financier/eerste hypotheekhouder om te kijken of dit seizoen overbrugd
kon w orden maar dat heeft niet tot resultaat geleid, w aarna het eigen
faillissement is aangevraagd.

27-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

27-07-2020
1

Toelichting
De directeur-grootaandeelhouder w as in dienst. Njord Rivercruises B.V. had
verder nog geen arbeidsovereenkomsten gesloten voor het exploitaitiejaar
2020.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

27-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Toestemming vragen voor ontslag aan de echter-commissaris en na verkregen
toestemming opzeggen van de arbeidsovereenkomst.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

schepen MS Provence en Belle Fleur

€ 1.268.750,00

€ 25.375,00

totaal

€ 1.268.750,00

€ 25.375,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

27-07-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Njord Rivercruises BV is eigenaar van tw ee riviercruiseschepen, te w eten de
Belle Fleur en de Provence. De eerste lag per datum faillissement in Harlingen
en de tw eede in Frankrijk.

27-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

27-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De schepen zijn in opdracht van de curator getaxeerd en in overleg door de
curator door de eerste hypotheekhouder verhaald en in beheer genomen.

27-07-2020
1

De schepen zijn verkocht, w aarbij levering in het afgelopen kw artaal heeft
plaatsgehad. De boedel heeft een boedelvergoeding van de eerste
hypotheekhouder ontvangen van EUR 25.375 te vermeerderen met BTW in
totaal EUR 30.703,75. Uit de boedelvergoeding is nog een bedrag van EUR
145,20 betaald aan kosten.

27-10-2020
2

Er hebben nog contacten plaatsgehad in verband met de teboekstelling van de
MS Provence in het Nederlandse scheepsregister.

26-01-2021
3

De afronding van de verkooptransactie t.a.v. de MS Provence is nog gaande
en daarover vindt overleg plaats met de notaris

21-12-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Njord Rivercruises B.V. is eigenaar van de aandelen in Active Rivercruises B.V.
Deze dochtervennootschap w as bestemd om de vakantieboekingen aan te
nemen, die Njord Rivercruises vervolgens zou gaan uitvoeren.

27-07-2020
1

Active River Cruises B.V. heeft eveneens het eigen faillissement aan moeten
vragen en dat is in het afgelopen kw artaal uitgesproken. De curator en
rechter-commissaris van Njord Rivercruises B.V. zijn door de rechtbank in dit
faillissement ook tot curator en rechter-commissaris benoemd.

27-10-2020
2

In het faillissement van Active River Cruises is geen noemensw aardig actief en
dit faillissement is voor opheffing bij gebrek aan baten voorgedragen. Dit
betekent dat de aandelen in deze vennootschap geen opbrengst zullen
genereren.

26-01-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie

27-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

belastingrestitutie

€ 1.026,00

€ 1.026,00

€ 1.026,00

totaal

€ 1.026,00

€ 1.026,00

€ 1.026,00

Toelichting debiteuren
Omdat de bedrijfsactiviteiten niet van de grond zijn gekomen zijn er geen
handelsdebiteuren. W el is er een vordering tot restitutie van in Frankrijk
betaalde omzetbelasting (VAT).

27-07-2020
1

Naast eerder genoemde vordering tot belastingrestitutie van in Frankrijk
betaalde omzetbelasting diende nog aangifte omzetbelasting over het tw eede
kw artaal 2020 te w orden gedaan, hetgeen is geschied en geleid heeft tot een
teruggave van EUR 1.026.

27-10-2020
2

Met het Franse accountantskantoor dat namens pandhouder en curator de
intracommunitaire BTW teruggave begeleidt hebben diverse contacten
plaatsgehad. Naar de curator begrijpt is inmiddels het verzoek ingediend en is
het w achten op de behandeling door belastingdienst.
In deze verslagperiode heeft de Franse fiscus een aantal vragen gesteld over
het teruggaveverzoek, die door de curator met assistentie van de
ingeschakelde Franse accountant zijn beantw oord. Het w achten is op de
definitieve beslissing op het verzoek.

26-01-2021
3

De Franse fiscus heeft eind maart 2021 het verzoek om restitutie van
afgedragen BTW afgew ezen. De afw ijzing is erop gegrond dat de
vennootschap nooit van start is gegaan met haar bedrijfsactiviteiten in
Frankrijk en daarom er geen ondernemingsactiviteiten hebben plaatsgehad die
recht op restitutie geven. In overleg met de pandhouder aan w ie een groot
deel van deze vorderingen is verpand is op diens kosten een Franse advocaat
ingeschakeld om advies te geven over de kansen van beroep en dat zo nodig
in te stellen.

26-04-2021
4

Tegen de beslissing van de Franse fiscus is door de ingeschakelde Franse
advocaat beroep bij de Franse rechtbank ingesteld. Deze procedure lijkt een
positieve uitkomst te krijgen. De kosten van de procedure w orden gedragen
door de pandhouder. Het vervolg zal onder paragraaf 9 in een eerstvolgend
verslag w orden aangegeven.

26-08-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse contacten met de pandhouder en een ingeschakeld
accountantskantoor om te komen tot teruggave van de Franse omzetbelasting.

27-07-2020
1

Overleg met de ingeschakelde Franse advocaat en de pandhouder.

26-08-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.252.811,00

27-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn vijf financiers, die vorderingen hebben en bovengenoemd bedrag is het
bedrag dat tot op heden is geverifieerd. De vorderingen zijn gesecureerd met
o.m. hypotheekrechten, w at maakt dat zij nog oplopen met rente (+p.m.).
Njord Rivercruises B.V. bankierde zelf bij de Rabobank. Per datum faillissement
w as het saldo van de rekening een paar euri. Na overboeking van de
schadeuitkering door de verzekeraar is het saldo overgeboekt naar de
faillissementsrekening en de rekening bij de Rabobank afgesloten.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

27-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Op de schepen Belle Fleur en Provence zijn hypotheken gevestigd, eerste tot
vijfde in rang. Aan de tw eede hypotheekhouder is voorts de vordering tot
teruggave van BW over de koopsom van de Provence ad EUR 265.000 en
tenslotte zijn er achterstellingen en privé borgstellingen verstrekt.

27-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Er is sprake van een separatistenpositie. Met de eerste zekerheidsgerechtigde
zijn afspraken gemaakt om te komen tot onderhandse verkoop van de
schepen en met de tw eede zekerheidsgerechtigde voor de inning van de
Franse omzetbelasting.

27-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten

27-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

27-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor de verkoop van de schepen is er een boedelbijdrage in lijn met de
separatistenregeling afgesproken met de eerste hypotheekhouder. Met de
tw eede zekerheidsgerechtigde, die pandhouder is, zijn afspraken gemaakt om
te komen tot inning van de Fanse omzetbelasting. Afgesproken is dat dit op
kosten van de pandhouder geschiedt w aarbij de curator medew erking verleent
onder de afspraak dat gelijktijdig voor de boedel de Franse omzetbelasting
van overige uitgaven (circa EUR 700-800) w ordt teruggevraagd, die dan aan
de boedel toekomt.

27-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en overleg alsook contact in verband met het verhalen van de
schepen en de beoogde onderhandse verkoop daarvan.

27-07-2020
1

Afw ikkeling met de hypotheekhouders van de verkoop van de schepen als
beschreven in paragraaf 3.5 van dit verslag.

27-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

27-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

27-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

27-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

27-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

27-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door Njord Rivercruises B.V. is een boekhouding gevoerd die voldoet aan de
daaraan te stellen eisen.

27-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Over het eerste boekjaar (2019) w as nog geen jaarrekening gedeponeerd per
datum faillissement maar de termijn daarvoor ook nog niet verstreken. In het
eerste boekjaar heeft overigens geen exploitatie plaatsgevonden.

27-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de vennootschap w as deze niet goedkeuringsplichtig.

27-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting bij oprichting is voldaan.

27-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

27-07-2020
1

Toelichting
De curator heeft geen indicaties voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geen indicaties voor paulianeus handelen.

27-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er spelen voor zover de curator kan overzien geen onrechtmatigheidsvragen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-07-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

27-07-2020
1

11

27-10-2020
2

12

26-01-2021
3

13

26-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.258.196,75

27-07-2020
1

€ 887.366,71

27-10-2020
2

Toelichting
Er zijn nog een paar vorderingen ingediend maar per saldo is het bedrag aan
concurrente crediteuren fors afgenomen omdat de eerste hypotheekhouder na
verkoop van de schepen heeft aangegeven geen vordering te handhaven in
het faillissement.
€ 889.469,69

26-01-2021
3

€ 909.522,23

26-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw ).

27-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en contacten

27-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De Franse fiscus

26-08-2021
5

9.2 Aard procedures
Een fiscale beroepsprocedure bij het Tribunal Administratif de Montreuil
(Frankrijk).

26-08-2021
5

9.3 Stand procedures
De procedure is ingeleid en een beroepschrift en lopende.

26-08-2021
5

De procedure is geeïndigd met een teruggave. Aan de boedel is uitgekeerd
EUR 270.586,18. Hiervan kw am EUR 267.561,67 toe aan de pandhouder en is
aan de pandhouder uitbetaald. De opbrengst voor de boedel is mitsdien EUR
3.024,51.

21-12-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg met de pandhouder en Franse advocaat.

26-08-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich op de liquidatie van het actief door onderhandse verkoop
van de schepen en inning van de Franse omzetbelasting.

27-07-2020
1

De afw ikkeling van de fiscale claim tot restitutie van afgedragen
omzetbelasting loopt nog. Voor de stand van zaken w ordt verw ezen naar
paragraaf 4.

26-04-2021
4

Deze kw estie is nog gaande. Vanaf het eerstvolgende verslag zal het verloop
van de procedure over deze post onder paragraaf 9 w orden w eergegeven.

26-08-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar een afw ikkeling in 2020.

27-07-2020
1

De curator is voornemens om het faillissement af te w ikkelen zodra uitbetaling
van de in Frankrijk betaalde BTW heeft plaatsgehad. De curator is daarvoor
afhankelijk van de belastingdienst en kan daar geen definitieve termijn aan
koppelen op dit moment.

27-10-2020
2

Er kan nog geen termijn van afw ikkeling w orden gegeven zolang de kw estie
met de Franse fiscus nog loopt.

26-04-2021
4

De curator hoopt dat in het komende kw artaal de w erkzaamheden definitief
afgerond kunnen w orden en het faillissement voor opheffing voorgedragen
kan w orden.

21-12-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
21-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-12-2021
6

