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Algemene gegevens
Naam onderneming
MTT Tractors B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MTT Tractors B.V.,
statutair gevestigd te Arnhem, bezoekadres W estervoortsedijk 73 te (8627 AV)
Doetinchem.
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Activiteiten onderneming
De ontw ikkeling en productie van machines en w erktuigen, w aaronder
elektrische tractoren, en het verrichten van ontw ikkeling en adviesw erk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ -71.095,91

€ 266.680,98

2018

€ -270,28

€ 54.023,68

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2018 en 2019 zijn nog niet definitief vastgesteld. Curanda w as
een elektrische tractor aan het ontw ikkelen. Van het door Curanda te bouw en
type zijn nog geen exemplaren verkocht. Het betreft een product in
ontw ikkeling.

19-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

19-05-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 2 w erknemers in dienst van Curanda.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-05-2020
1

€ 39.758,00

19-11-2020
3

Verslagperiode
van
1-5-2020

19-05-2020
1

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

19-08-2020
2

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020

19-11-2020
3

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020
t/m
16-2-2021

Bestede uren

17-02-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

134 uur 54 min

2

95 uur 0 min

3

21 uur 54 min

4

15 uur 36 min

totaal

267 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MTT Tractors B.V., voorheen genaamd Van Ham Innovatie & Ontw ikkeling B.V.,
is op 12 januari 2018 opgericht. Als handelsnamen staan tevens vermeld Soil
Care Company, MTT, MultiToolTrac en Van Ham Innovatie & Ontw ikkeling. Enig
aandeelhouder en bestuurder van MTT Tractors B.V. is Bodemkruim B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Bodemkruim B.V. is de heer P.W .M. van Ham

19-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Machinefabriek Boessenkool B.V. heeft medio januari 2020 een kort geding
procedure aangespannen tegen Curanda. De mondelinge behandeling heeft
op 26 februari 2020 plaatsgevonden bij de Rechtbank Gelderland,
zittingsplaats Arnhem.

19-05-2020
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De Rechtbank heeft op verzoek van partijen de zaak verw ezen naar mediation.
Deze mediation heeft plaatsgevonden, maar geen oplossing gebracht.
De advocaat van Curanda heeft vonnis gevraagd; de advocaat van
Machinefabriek Boessenkool B.V. heeft nog om een schriftelijke ronde
gevraagd. De rechter heeft zich over dat verzoek nog niet uitgelaten.
Door het faillissement is deze procedure w aarbij Curanda gedaagde is van
rechtsw ege geschorst.

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zullen w aar mogelijk w orden opgezegd.

1.4 Huur

19-05-2020
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1.4 Huur
Curanda huurt zow el een kantoorruimte als een w erkplaats aan de
W estervoortsedijk 73 te (6827 AV) Arnhem. Volgens de bestuurder van
Curanda liep de huurovereenkomst tot en met ultimo maart 2020.

19-05-2020
1

De huur voor de kantoorruimte bedraagt circa € 927,00 per maand en de huur
voor de w erkplaats circa € 1.050,00 per maand (beide inclusief BTW ). Naar
zeggen van de bestuurder is de huur tot en met maart 2020 betaald.
De curator heeft overeenstemming bereikt met een partij ten aanzien van het
realiseren van een doorstart (zie 6.4). Koper is voornemens om de activiteiten
na overname binnen circa 3 maanden te verplaatsten naar een eigen locatie.
Zij zal zich in verbinding stellen met de verhuurder voor het maken van nadere
afspraken over het gebruik van het bedrijfspand aan de W estervoortsedijk 73
te Arnhem.
In tegenstelling tot hetgeen de bestuurder heeft bericht, is gebleken dat de
huurovereenkomst niet liep tot en met ultimo maart 2020 en ook nimmer is
opgezegd door Curanda.

19-11-2020
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De curator heeft de huur daarom alsnog opgezegd.
De curator heeft in dat verband de doorstartende partij verzocht een
vergoeding te betalen voor het gebruik van het pand over de maanden mei,
juni en juli 2020.
De doorstartende partij is thans met de verhuurder in overleg om rechtstreeks
tot een overeenstemming te komen.
De doorstartende partij heeft inmiddels afspraken gemaakt met de
verhuurder voor het gebruik van het pand vanaf juni 2020. De
boedelvordering van de verhuurder is hierdoor ook afgenomen, zie hierna
sub 8.1.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Curanda is op 1 mei 2020 op eigen verzoek in staat van faillissement
verklaard.

19-05-2020
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De bestuurder van Curanda heeft samen met een aantal boeren een
innovatieve elektrische tractor ontw ikkeld. Vanw ege de vele positieve reacties
besluit de bestuurder van Curanda om samen met een andere B.V. een tractor
bedrijf te maken. Het doel w as om de bestaande vennootschappen te fuseren
en onder te brengen in een nieuw e B.V. Om de elektrische tractor te realiseren
vragen partijen in 2017 een groot EU Interreg Subsidieproject aan.
Partijen raken uiteindelijk over diverse aspecten van de samenw erking in een
langdurige discussie verw ikkeld. Het voorgaande heeft erin geresulteerd dat
fusie niet heeft plaatsgevonden. Partijen hebben getracht om met behulp van
een mediator nader tot elkaar te komen, maar zonder resultaat.
Uiteindelijk zijn partijen verw ikkeld geraakt in een juridische procedure, w aarbij
Curanda gedaagde partij is.
Voor Curanda liepen de kosten uiteindelijk zo hoog op, dat zij zich
genoodzaakt zag haar eigen faillissement aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

19-05-2020
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Toelichting
Aan de tw ee w erknemers is op 7 mei 2020 het ontslag aangezegd, na
verkregen machtiging daartoe van de rechter-commissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-05-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-5-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
niet van toepassing

19-05-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris/voorraden/halffabrikaat/recht
van eerste koop

€ 32.000,00

totaal

€ 32.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er heeft zich bij de curator een partij gemeld die geïnteresseerd is in
verschillende bedrijfsonderdelen van Curanda. Deze geïnteresseerde partij
heeft een bod uitgebracht op deze bedrijfsonderdelen.
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De curator heeft met voornoemde geïnteresseerde partij overeenstemming
bereikt en deze bedrijfsonderdelen, met toestemming van de rechtercommissaris, verkocht voor een koopsom van € 30.000,00. Zie ook hierna sub
6.4.
Koper heeft ook aangegeven geïnteresseerd te zijn in de intellectuele
eigendomsrechten van Curanda. Curator is doende te onderzoeken of Curanda
beschikt over intellectuele eigendomsrechten, die overdraagbaar zijn. Indien
en voor het geval Curanda over intellectuele eigendomsrechten beschikt, die
overdraagbaar zijn, heeft Koper een eerste recht van koop bedongen en
verkregen van de Curator. Voor dit recht van eerste koop heeft Koper een
vergoeding betaald van € 2.000,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De nog te genereren verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen zal w orden
gereserveerd in verband met het voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21
lid 2 Invorderingsw et, zo de fiscus een vordering heeft.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor sub 3.3.

19-05-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Intellectuele eigendomsrechten

€ 8.000,00

totaal

€ 8.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
de curator is doende te onderzoeken of Curanda over intellectuele
eigendomsrechten beschikt en zo ja, of deze overdraagbaar zijn.
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Inmiddels is gebleken dat Curanda over intellectuele eigendomsrechten
beschikt, die overdraagbaar zijn.
Koper heeft voor deze intellectuele eigendomsrechten een bedrag van €
8.000,- aan de boedel betaald.

19-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
Naar eigen zeggen van de bestuurder van Curanda zijn er geen
debiteurenvorderingen.

19-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.175,48

19-05-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft per datum faillissement een debetsaldo van € 1.175,48.

5.2 Leasecontracten
niet van toepassing

19-05-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Curanda heeft, tezamen met tw ee andere partijen, een overeenkomst van
geldlening gesloten voor een bedrag van € 150.000,00. Deze geldverstrekker
heeft pandrechten bedongen als zekerheid voor de terugbetaling van
voornoemd bedrag op onder meer roerende zaken en vorderingen van
Curanda. De registratie van de onderhandse pandakte heeft evenw el eerst
plaatsgevonden op 1 mei 2020, zijnde de datum w aarop het faillissement van
Curanda is uitgesproken. Hierdoor heeft er geen rechtsgeldige verpanding
meer kunnen plaatsvinden. Zie tevens hierna sub 8.
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5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Rechten van derden w orden onderzocht.
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5.6 Retentierechten
niet van toepassing
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5.7 Reclamerechten
niet van toepassing
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing
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6.2 Financiële verslaglegging
niet van toepassing

19-05-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
niet van toepassing

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-05-2020
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6.4 Beschrijving
De curator heeft met een geïnteresseerde partij overeenstemming bereikt over
de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen en deze bedrijfsonderdelen,
met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor een koopsom van
€ 32.000,00. Zie ook hiervoor sub 3.3.

19-05-2020
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Koper heeft ook aangegeven geïnteresseerd te zijn in de intellectuele
eigendomsrechten van Curanda. Curator is doende te onderzoeken of Curanda
beschikt over intellectuele eigendomsrechten, en zo ja, of die overdraagbaar
zijn. Indien en voor het geval Curanda over intellectuele eigendomsrechten
beschikt, die overdraagbaar zijn, heeft Koper een eerste recht van koop
bedongen en verkregen van de Curator. Voor dit recht van eerste koop heeft
Koper een vergoeding betaald van € 2.000,00.
Curator heeft met de Koper bedongen dat aan de tw ee w erknemers van
Curanda per 18 mei 2020 een nieuw arbeidscontract zal w orden w orden
aangeboden met minimaal dezelfde arbeidsvoorw aarden als bij Curanda.
Voorts zijn partijen overeengekomen dat Koper de door Curanda gebruikte
bedrijfsruimte en kantoorruimte per 18 mei 2020 zal gebruiken, w aarbij de
kosten voor dit gebruik dan tevens voor de koper zijn. Zie tevens hiervoor sub
1.4.

Inmiddels is gebleken dat Curanda beschikt over intellectuele
eigendomsrechten die overdraagbaar zijn.
Koper heeft voor deze intellectuele eigendomsrechten een bedrag van €
8.000,- naar de boedel overgemaakt, zie ook hiervoor sub 3.8.

19-08-2020
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6.5 Verantwoording
niet van toepassing

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of aan de
boekhoudplicht is voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Curanda heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog niet bekend. In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator
onderzoeken of er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

19-05-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-05-2020
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Toelichting
Nog niet bekend. In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator
onderzoeken of er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In onderzoek
Toelichting
De curator heeft een aantal betalingen in onderzoek die binnen een jaar voor
faillissement aan een aan Curanda gelieerde vennootschap zijn betaald.
Onderzocht w ordt of deze aantastbaar zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

19-11-2020
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€ 0,00

19-05-2020
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€ 8.421,59

19-11-2020
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Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter grootte van €
5.952,75.
Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend ter grootte van in totaal €
2.468,84.
€ 4.453,09

17-02-2021
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Toelichting
De doorstartende partij heeft inmiddels afspraken gemaakt met de
verhuurder voor het gebruik van het pand vanaf juni 2020. De
boedelvordering van de verhuurder bedraagt derhalve op dit moment nog €
1.984,25.
Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend ter grootte van in totaal €
2.468,84.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.141,00

19-05-2020
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Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter grootte van in totaal € 6.141,00.
Deze vorderingen zien op omzetbelasting, loonheffingen en
vennootschapsbelasting.
€ 10.997,00

19-08-2020
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Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter grootte van in totaal € 10.997,- Deze
vorderingen zien op omzetbelasting, loonheffingen en
vennootschapsbelasting.
€ 7.488,00

19-11-2020
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Toelichting
In verband met verrekening door de fiscus is de vordering van de fiscus lager
ten opzichte van het vorige verslag.
€ 9.004,00
Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter grootte van in totaal € 9.004,-.
Deze vorderingen zien op omzetbelasting, loonheffingen en
vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-05-2020
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€ 3.421,27

19-11-2020
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Toelichting
Het UW V heeft vorderingen ingediend ter grootte van in totaal € 3.421,27

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

19-05-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

19-05-2020
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Toelichting
Vier crediteuren hebben hun vorderingen inmiddels kenbaar gemaakt.
Volgens de door de bestuurder overhandigde crediteurenlijst zijn er in totaal
circa 30 crediteuren.
20

19-08-2020
2

Toelichting
Inmiddels hebben in totaal tw intig crediteuren hun vorderingen kenbaar
gemaakt.
21

19-11-2020
3

Toelichting
Inmiddels hebben in totaal 21 crediteuren hun vorderingen kenbaar gemaakt.
23
Toelichting
Inmiddels hebben in totaal 23 crediteuren hun vorderingen kenbaar gemaakt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

17-02-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 53.993,02

19-05-2020
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Toelichting
Voornoemde vier crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 53.993,02.
Volgens de door de bestuurder overhandigde crediteurenlijst bedragen de
vorderingen van alle crediteuren bij elkaar circa € 160.000,00. Dit is exclusief
het hiervoor sub 5.3 genoemde bedrag van € 150.000,00 uit hoofde van een
aan Curanda verstrekte lening.
€ 146.695,77

19-08-2020
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Toelichting
Voornoemde tw intig crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 146.695,77.
€ 157.636,23

19-11-2020
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Toelichting
Voornoemde 21 crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 157.636,23.
€ 160.140,77

17-02-2021
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Toelichting
Voornoemde 21 crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 160.140,77.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-05-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Machinefabriek Boessenkool B.V., MultiToolTrac B.V. en OEM Tractors B.V.
(voorheen: Van Ham Organisatie en Advies B.V.).

19-05-2020
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9.2 Aard procedures
Machinefabriek Boessenkool B.V. heeft medio januari 2020 een kort geding
procedure aangespannen tegen onder meer Curanda. De mondelinge
behandeling heeft op 26 februari 2020 plaatsgevonden bij de rechtbank
Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

19-05-2020
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De rechtbank heeft op verzoek van partijen de zaak verw ezen naar mediation.
Deze mediation heeft plaatsgevonden, maar geen oplossing gebracht.
De advocaat van Curanda heeft vonnis gevraagd; de advocaat van
Machinefabriek Boessenkool B.V. heeft nog om een schriftelijke ronde
gevraagd. De rechter heeft zich over dat verzoek nog niet uitgelaten.
Door het faillissement is deze procedure w aarbij Curanda gedaagde is van
rechtsw ege geschorst.

9.3 Stand procedures
Door het faillissement is deze procedure w aarbij Curanda gedaagde is van
rechtsw ege geschorst.

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
a) onderzoeken of Curanda beschikt over intellectuele eigendomsrechten en zo
ja, of deze overdraagbaar zijn;
b) beoordelen van (de financiële) administratie;
c) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
d) onderzoek naar paulianeus handelen;
e) onderzoeken (ontstaan) crediteuren;
f) overige onderw erpen.
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De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:

19-08-2020
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a) beoordelen van (de financiële) administratie;
b) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
c) onderzoek naar paulianeus handelen;
d) onderzoeken (ontstaan) crediteuren;
e) overige onderw erpen.
a) controleren of de vergoeding met betrekking tot de huur door de
doorstartende partij naar de boedelrekening is overgemaakt, zie sub 1.4;
b) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; en
c) nagaan of een aantal betalingen paulianeus heeft plaatsgevonden, zie sub
7.6.

19-11-2020
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a) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; en
b) nagaan of een aantal betalingen paulianeus heeft plaatsgevonden, zie
sub 7.6.

17-02-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-05-2020
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Als de punten a) en b) onder 10.1 niet aan de orde zijn, zal dit faillissement in
de komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

