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Gegevens onderneming: VG-Engineering B.V., tevens h.o.d.n. Improve 

Engineering, KvK-nummer 02064278; VG -

Mechatec B.V., tevens h.o.d.n. Mechanical 

Engineering, KvK-nummer 02064279; 

VeenstraGlazenborg B.V., KvK-nummer 

02322440  

Faillissementsnummers: C/18/14/213; 214 en 215 F 

Datum uitspraak: dinsdag 24 juni 2014 (op eigen aangiften) 

Curator: mr. J.J. van der Molen 

Postbus 7015 

9701 JA Groningen 

 

telefoon: 050-3140840 

fax:         050-3128112 

e-mail:    j.j.vandermolen@boutoveres.nl  

R-C: mevrouw mr. L.T. de Jonge 

 

Activiteiten onderneming: machine- en apparatenfabriek, waaronder ver- 

spanen, montage, en het fabriceren van gasmeet- 

zondes alsmede detachering.  

Omzetgegevens: 2009: € 2.740.000,- 

mailto:j.j.vandermolen@boutoveres.nl


2010: € 3.580.000,- 

2011: € 1.980.000,- 

2012: € 3.430.000,- 

2013: € 2.820.000,- 

2014: € 1.840.000,-   (tot en met 24 juni 2014) 

Personeel gemiddeld aantal: Tot omstreeks mei 2013 circa 40 werknemers en 

per datum faillissement circa 30 werknemers. 

 

Saldo einde verslagperiode: € 1.287.100,65 

 

Verslagperiode: 2 mei t/m 30 juli 2015 

Bestede uren in verslag periode:  J.J. van der Molen        4:54 uur 

J.A. de Vries                 13:30 uur 

C.S.G. de Lange           1:12 uur 

A.C. Winter                4:36 uur 

F. Maatjes                    1:48 uur 

J.H. Mastenbroek         6:30 uur 

                                    32:30 uur 

Bestede uren Totaal: J.J. van der Molen: 275:24 uur  

J.H. Mastenbroek:  115:36 uur 

A.C. Winter:     43:36 uur 

J.A. de Vries:   154:36 uur 

F. Maatjes:     10:54 uur 

C.S.G. de Lange:    11:18 uur 

R.G. Holtz                        87:48 uur 

T.J.J. Bodewes      0:42 uur  

 

   667:24 uur 

  

 

Bijlagen 

 

 

0. Algemeen 

 

 VeenstraGlazenborg B.V. is de operationele werkmaatschappij van Tecwin Holding B.V. en 

heeft twee dochtermaatschappijen, te weten VG-Mechatec B.V. en VG-Engineering B.V.  

 VeenstraGlazenborg B.V. is de vennootschap waarin de geldstromen plaatsvinden, hierin zijn 

ook per 1 januari 2014 alle werknemers werkzaam (incl. de titulair directeur interim manager 

de heer H.J. de Jonge). 

 



 Daar alle activiteiten c.q. de exploitatie feitelijk plaatsvond in VeenstraGlazenborg B.V. en er 

intercompany verhoudingen waren  is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris 

door de curator besloten om VeenstraGlazenborg B.V. en haar beide dochters geconsolideerd 

te behandelen en daarover geconsolideerd verslag uit te brengen.  

 

 Historie 

   

 De historie van VeenstraGlazenborg gaat terug tot 1897. Fekko Veenstra begon in het voorjaar 

van 1897 een grofsmederij, een uit de kluiten gewassen dorpsmederij waar allerhande 

reparaties aan landbouwmachines worden verricht.  

 Omstreeks 1901 heeft Fekko Veenstra met zijn toenmalige compagnon Hendrik Klaas Moed 

een machinefabriek opgericht in Winschoten die zich toelegt op de fabricage van 

locomobielen, stoommachines op wielen voor de aandrijving van dors- en stropersmachines.  

 Al snel gaat Veenstra over tot seriematige vervaardiging van locomobielen en stoomketels. Het 

hoofdproduct van de machinefabriek.  

 

 Reeds in 1908 bouwt Veenstra een nieuwe machinefabriek aan de toenmalige Grintweg, thans 

Nassaustraat te Winschoten.  

 In 1924 ontvangt een machine van Veenstra zelfs een bekroning op de internationale bakkerij-

tentoonstelling. Veenstra vervaardigt namelijk speciale meetinstrumenten tot 0.005 mm 

nauwkeurig (en deed dit ten tijde van de uitspraak van de faillissementen nog steeds!).  

 In 1931 stond Veenstra en Zoon te boek als één van de beste ingerichte machinefabrieken van 

het Noorden met bekwame constructeurstekenaars.  

  

 In 1990 nadert Fekko Veenstra de pensioengerechtigde leeftijd en verkoopt hij de aandelen aan 

de beheersmaatschappij Inter-Fusion B.V. 

 Toen reeds maakte de onderneming de eerste gasafsluiters met haakse overbrenging en 

ultrasonore gassondes voor de Gasunie en ontwikkelde het bedrijf precisieslijpen van 

snijcontouren op snijwalsen, specialistisch werk.  

 

 In 1994 koopt de toenmalige machinefabriek F. Veenstra en Zoon de nabijgelegen 

machinefabriek van Glazenborg B.V. waarna beide bedrijven worden samengevoegd tot het 

huidige VeenstraGlazenborg aan de Nassaustraat te Winschoten.  

 Het is de toenmalige eigenaar de heer Timon Honig die de beide bedrijven heeft 

samengevoegd.  

 

 Omstreeks maart 2006 vindt er een verhuizing plaats naar het moderne huidige nieuwe pand 

aan de Zeefbaan 29-31 te Winschoten. Er wordt een breed scala van diensten aangeboden, de 

opdrachtgevers kunnen terecht bij één loket. Deze ondernemingsmethode, geheten de “one stop 

shop methode” was in die jaren een veel gebruikte methode.   

 

 In 2009 verwerft VeenstraGlazenborg een certificering op grond van de Europese richtlijn voor 

drukapparatuur en in 2011 het ISO 9001 certificaat, een waarborg voor constante kwaliteit. 

Tevens verwerft VeenstraGlazenborg in dat jaar de belangrijke Hermerk-bevoegdheid volgens 

Lloyd’s register en specifieke NEN-lascompetenties. 

 

 Het aangeboden pakket bleek echter te breed en de hiervoor bedoelde “one stop shop” formule 

functioneerde niet meer goed. In die dagen had er wellicht aan minder en nog meer diepgaande 

competenties moeten worden gewerkt hetgeen is nagelaten.  

 

 Producten en diensten 



 

 De activiteiten van VeenstraGlazenborg bestaan uit:  

 

 1. onderdelen, fabricage c.q. verspaning; 

 2. slijpen en snijwalsen; 

 3. montage, industriële service en machine- en apparatenbouw; 

 4. technische advisering en engineering; 

 5. detachering werknemers. 

 

 Klanten 

 

 VeenstraGlazenborg, een ambachtelijk en traditioneel bedrijf, had ook vele traditionele 

klanten, circa 160 stuks.  

 De twee topklanten van Veenstra Glazenborg zorgden voor een groot deel van de omzet.  

 

 De omzetten zijn vanwege de achterhaalde “one stop shop formule” helaas onvoldoende 

gestegen ten opzichte van het aantal machines en werknemers. De indirecte kosten waren 

derhalve te hoog ten opzichte van branchegenoten.  

 

1. Inventarisatie 

 

1.1. Directie en organisatie per datum faillissement (per medio mei 2013): 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting AK Bijraad Beheer B.V.  

aandeelhouders: 

 mevrouw P. Honig 50% 

 en mevrouw M. Honig 50% 

Tecwin Holding B.V.  

VeenstraGlazenborg B.V.  

statutair bestuurders: 

mevrouw P. Honig en  

mevrouw M. Honig 

titulair directeur: 

de heer H.J. de Jonge  

Dit was de operationele 

werkmaatschappij waarin per 1 

januari 2014 al het personeel en 

de machines waren opgenomen en 

de daadwerkelijke productie en 

geldstromen plaatsvonden 

Bijraad Beheer B.V.  

VG-Mechatec B.V.   V.G. Engineering B.V.  



 

 

 

 

 

 

1.2. Winst en verlies 

2011 : (geconsolideerd) verlies € 110.011,- 

2012 : winst  € 16.707,- 

2013 : verlies € 398.833,- 

2014 :  tot 24 juni 2014 : onbekend  

 

1.3. Balanstotaal 

2010: (enkelvoudig) € 683.180,- 

2011: (enkelvoudig) € 869.340,- 

2012: (geconsolideerd) € 2.099.060,- 

2013: (geconsolideerd) € 1.536.741,- 

 

1.4. Lopende procedures 

Er zijn geen lopende (gerechtelijke) procedures. 

 

1.5. Verzekeringen 

Alle gebruikelijke verzekeringen waren afgesloten. Voor zover nog dekking op diverse 

polissen nodig was lopen deze tot nader order door. Waar verzekeringen niet meer nodig zijn 

zullen deze worden beëindigd of zijn deze beëindigd.  

 

1.6. Huur 

VeenstraGlazenborg huurde van Tecwin Holding B.V. de fabriekshallen aan de Zeefbaan 29-

31 zulks per 1 januari 2011 voor de duur van vijf jaar (derhalve tot en met 31 december 2015). 

De huurprijs per 1 januari 2012 bedroeg op jaarbasis € 123.480,- (excl. BTW).  

De huur per maand bedroeg toen € 10.290,- excl. BTW (€ 12.245,10 incl. BTW).  

Er diende bij vooruitbetaling te worden voldaan.  

 

1.7. Oorzaak faillissement 



1.  de economische crisis vanaf 2007; 

2.  het niet op tijd bijsturen van de wijze van managen van de onderneming en het (waarschijn- 

     lijk ten onrechte) vasthouden aan de “one stop shop formule” waardoor er een te breed en   

        niet altijd rendabel pakket van diensten werd aangeboden; 

 3.  de indirecte kosten werden te hoog; 

 4. er was teveel personeel waardoor er reeds een reorganisatie plaatsvond omstreeks mei 2013  

    door de daarvoor aangetrokken titulair directeur de heer H.J. de Jonge. In overleg met de     

    vakbonden en het UWV zijn er toen circa 13 werknemers ontslagen. Van de 43 waren er  

    toen nog circa 30 werknemers; 

 5. de oude fabriek met woningen aan de Nassaustraat leverden geen rendement op, de hoofd-  

      huurder betaalde de huur niet en is met de noorderzon vertrokken. De financieringslasten  

      liepen wel mee in het concern.  

 

2. Personeel 

 

2.1. Aantal ten tijde van faillissement: circa 30 werknemers 

 

2.2. Aantal in jaar voor faillissement: circa 43 werknemers 

 

2.3. Datum ontslagaanzegging: 

 Donderdag 26 juni 2014 na verkregen toestemming van de rechter commissaris.  

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

  

3.1. Beschrijving 

 1. het huidige bedrijfspand Zeefbaan 29-31 te Winschoten; 

 2. oude inmiddels ontruimde fabriek aan de Nassaustraat 93, 95 ,105 te Winschoten. 

  

 Dit bestaat uit twee vrijstaande woonhuizen, een bedrijfshal van circa 425 m
2
, een voormalig  

 desolaat fabrieksgebouw (circa 1200 m
2
), kantoorpand (voormalige bedrijfswoning), erf,  

 terrein onbebouwd) en ondergrond op 7.333 m
2 
 eigen grond.  

 

 Alle onroerende zaken zoals hiervoor omschreven vallen separaat in het faillissement van 

Tecwin Holding B.V., waarin separaat een kwartaalverslag zal worden ingediend. 

 

3.2 Verkoopopbrengst 

 De curator zal proberen in overleg met de hypotheekbank ABN AMRO, tot (onderhandse)  

 verkoop van deze onroerende zaken over te gaan.  

 (Zie hiervoor bij 3.1, de onroerende zaken vallen in het faillissement van Tecwin Holding 

B.V.) 

 

3.3 Hoogte hypotheek 

 In totaal € 1.700.000,-. 



 (Zie hiervoor bij 3.1, de onroerende zaken vallen in het faillissement van Tecwin Holding 

B.V.) 

 

3.4. Boedelbijdrage 

 Nog nader overeen te komen.  

 

 Bedrijfsmiddelen  

3.5. Beschrijving. 

 Zie de aan dit verslag gehechte rapportage van NTB d.d. 20 juni 2014  (zonder bedragen). 

 

3.6. Verkoopopbrengst 

 De curator is nog in overleg met verscheidende gegadigden. De definitieve verkoopopbrengst  

 is nog onbekend. Inmiddels is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris het on- 

 derdeel assemblage en productie voor Gasunie, gasmeetsondes, inclusief enige voorraad,  

 verkocht voor € 125.000,-, exclusief BTW. 

 

 Inmiddels zijn alle in de boedel vallende activa met uitzondering van enkele overloopkranen in 

het bedrijfspand aan de Zeefbaan 29-31 na verkregen toestemming van de rechter-commissaris 

deels onderhands verkocht en recentelijk via een online internetveiling het restant. De 

veilingopbrengst is recentelijk naar de faillissementsrekening overgemaakt, eerst via een 

voorschot van € 300.000,-- en vervolgens het restant van € 501.688,99.  

De veilingopbrengst was derhalve netto € 801.688,99.  

 

3.7. Boedelbijdrage 

 Is niet van toepassing omdat de verkochte roerende zaken onbelast in de failliete boedel vallen.  

 

3.8. Bodemvoorrecht fiscus 

 Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus. Daarnaast is er omstreeks november 2013  

 reeds bodembeslag door de fiscus gelegd, op twee machines na. Op die twee machines is re- 

 centelijk door de Belastingdienst alsnog bodembeslag gelegd.  

 

 Voorraden / onderhanden werk  

                             3.9. Voor voorraden zie het hiervoor bedoelde NTB-rapport onder 3.5. 

 

 Na verkregen toestemming van de rechtbank om maximaal zes weken na datum faillissement 

de onderneming voort te zetten, in afwachting van de activa-overdrachten en/of doorstart is er 

 een aantal opdrachten door de curator afgemaakt en zijn enkele nieuwe opdrachten aange- 

 nomen. Ten tijde van dit verslag is praktisch al het werk gereedgemaakt en afgeleverd en die- 

 nen er slechts nog een aantal gasmeetsondes voor de Gasunie in het veld te worden geplaatst. 

 Over de voortzetting van de onderneming na datum faillissement zal door de curator separaat 

 aan de rechter-commissaris verantwoording worden afgelegd.  

 

 Een groot deel van het personeel heeft tot einde opzegtermijn van 6 weken opdrachten, 

waaronder talrijke nieuwe opdrachten, afgemaakt, waarvan de facturen ook zijn geïnd. Met een 

enkele debiteur is nog overleg.  

 

4. Debiteuren 

4.1. Omvang debiteuren 

 Per datum faillissement stond er aan debiteuren in totaal open circa € 595.061,-.  



 

4.2. Opbrengst 

 Na datum faillissement hebben er verscheidene debiteuren op de ABN AMRO rekening van 

VeenstraGlazenborg betaald, waarna deze bank de ontvangsten met het negatieve rekening- 

courant saldo kon verrekenen. Het negatieve rekening-courantsaldo was omstreeks datum van 

dit verslag circa € 187.777,-. Per datum faillissement was het rekening-courantkrediet van 

VeenstraGlazenborg € 358.785,- excl. rente en kosten.  

 

 Opbrengst nog onbekend.  

 Een deel van de debiteuren dient nog te worden geïnd, maar vooralsnog is het rekening-

courantkrediet, waarvoor een rechtsgeldige stille verpanding van de debiteuren aan ABN 

AMRO Bank was verstrekt, geheel ingelost door de ontvangst van de debiteuren. Waar 

debiteuren niet op de ABN rekening hebben betaald, maar (abusievelijk) op de 

faillissementsrekening, zal de curator dat, voor zoveel nodig, rechttrekken.  

 

 Alhoewel er fors door de debiteuren is betaald op incasso door de curator, hebben nog niet alle 

debiteuren betaald. Recentelijk zijn er nog van de Gasunie een aantal facturen betaald, maar er 

staan nog verscheidene open. Van het per datum faillissement openstaande bedrag van € 

675.846,- werd t/m heden ca. € 583.140,- betaald. Er staat nog een bedrag open van ca. € 

92.000,--, waarvan ca. € 37.00,-- wordt betwist. 

 

 Naar verwachting zal het rekening-courantkrediet op korte termijn volledig aan de ABN 

AMRO Bank zijn ingelost zodat een groot deel van de debiteuren toch nog vrij in de boedel 

kunnen vallen. Daarover zal hopelijk in het volgende kwartaalverslag mededeling kunnen 

worden gedaan.  

 

 Onlangs is op de rekening-couranten waarvoor destijds stille verpanding van de debiteuren is 

gegeven, het saldo op nihil geraakt.  

 Het restant nog te incasseren debiteuren, ca. € 37.000,--, die door de debiteuren worden 

betwist, zal in geval van het treffen van een regeling in de boedel vallen. Met die debiteuren is 

nog overleg.  

 

 Inmiddels is het de curator duidelijk geworden dat een zestal debiteuren niet meer inbaar 

is wegens ontbreken van verhaal. Een voor faillissement ingeschakeld incassobureau 

heeft de incasso toen al gestaakt. Het gaat hierbij om een bedrag van circa € 17.000,--. 

Verder zijn er een drietal debiteuren die de vordering betwisten voor een totaal van ruim 

€ 10.000,--. Met één van die debiteuren, die vooralsnog geen steekhoudend verweer lijkt 

te hebben, is nog overleg. Dit ziet op een bedrag van circa € 3.300,--. Met een andere 

debiteur die de vordering betwist blijkt nog een creditnota gemaakt te worden waarna 

eventueel nog een klein restant te innen zou moeten zijn.  

 Daarnaast zijn er nog een negental debiteuren die geen verweer lijken te hebben, maar 

deels geen verhaal lijken te bieden. Hierover loopt nog correspondentie.  

 

 Conclusie: een zestal debiteuren voor een bedrag van ruim € 17.000,-- lijkt oninbaar 

wegens gebrek aan verhaal terwijl er van de betwiste vorderingen van debiteuren met 

een enkele nog overleg wordt gevoerd. Verder is er nog correspondentie met enkele 

debiteuren die vooralsnog geen steekhoudend verweer lijken te hebben.  

 

 Het totale saldo van nog openstaande debiteuren inclusief de niet meer te innen of 

betwiste sluit op een bedrag van circa € 62.000,--. 



 

 

4.3. Boedelbijdrage 

 Nu naar verwachting het rekening-courantkrediet volledig door de debiteuren zal worden 

ingelost zal van een boedelbijdrage geen sprake zijn. Indien anders, dan wordt nader 

overeengekomen.  

 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1. Vordering van de bank(en) 

 Het hiervoor bedoelde rekening-courantkrediet van € 358.785,-. 

 Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het volledige rekening-courantkrediet door de ontvangst van 

de debiteuren volledig is ingelost, waarmee de stille verpanding van de debiteuren is geëindigd.  

 

 Zie hiervoor bij 4.2. De twee rekening-courantkredieten zijn volledig ingelost en staan 

sinds enige tijd op nihil.  

 

5.2. Leasecontracten 

 Er liep nog één leasecontract met betrekking tot een Axa frasemachine bij ABN AMRO Lease.  

 Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator deze machine van de  

 leasemaatschappij teruggekocht (financial lease met eigendom bij de leasemaatschappij) voor  

 een aanzienlijk bedrag. Een ander leasecontract dat in november 2013 nog niet was afgelost is 

 in de maanden daarna en derhalve ruim vóór datum faillissement wel afgelost en beëindigd.  

 

5.3. Beschrijving zekerheden 

 1. een borgstelling van € 75.000,- van de heer Timon (T.H.) Honig welke echter omstreeks       

     september 2013 volledig is ingelost en ten tijde van het faillissement niet meer bestond; 

 2. pandrecht voorraden;   

 3. pandrecht bedrijfsinventaris; 

 4. pandrecht vorderingen; 

 5. achterstelling jegens ABN AMRO Bank van de vordering op de kredietnemer van  

     € 400.000,-, van Tecwin Holding B.V., blijkens de rekening-courantvordering op de balans  

     van 31 december 2010; 

 6. achterstelling jegens ABN AMRO van de vordering op de kredietnemer, € 200.000,-, van 

     Tecwin Holding B.V., blijkens de rekening-courantvordering op de balans van 31 decem- 

     ber 2010; 

  

5.4. Separatistenpositie 

 Zie hiervoor bij 5.1. Het rekening-courantkrediet lijkt volledig te zijn ingelost, waarmee de 

stille verpanding van de debiteuren ten einde is gekomen.  

 

Zie hiervoor bij 4.2 en 5.1.  De beide rekening-couranten staan op nihil en de stille 

verpanding van debiteuren is daarmee tot een einde gekomen. 

 

5.5. Boedelbijdragen 

 Vooralsnog niet van toepassing.  

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Er zijn verscheidene crediteuren die zich op eigendomsvoorbehoud hebben beroepen. Daarvan 

is door de curator een inventarisatie gemaakt, waarna de betreffende crediteuren conform 



afspraak de separaat gelegde eigendommen die nog in de boedel aanwezig en niet verwerkt 

waren, konden ophalen of hebben opgehaald.  

 

5.7. Reclamerechten 

 Niet van toepassing. 

 

5.8.  Retentierechten 

 Niet van toepassing.  

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

 Voortzetten  

6.1. Exploitatie / zekerheden 

 Bij beslissing van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 27 juni 2014, werd 

ter verwezenlijking van een eventuele doorstart of activaoverdrachten, aan de curator 

toestemming verleend voor het voortzetten van de onderneming voor de duur van zes weken te 

rekenen vanaf 24 juni 2014.  

 

6.2. Financiële verslaglegging 

 De curator zal van dit voortzetten separaat aan de rechter-commissaris financieel verslag doen.  

 

6.3. Doorstart 

 Beschrijving 

 Al snel na de uitgesproken faillissementen, in het bijzonder voor de werkmaatschappij Veen- 

 straGlazenborg B.V. hebben zich bij de curator verscheidene potentieel gegadigden voor een 

 eventuele doorstart of activatransactie gemeld.  

 Er waren veel gegadigden voor separate onderdelen c.q. divisies van VeenstraGlazenborg en  

 enkel voor een eventuele volledige doorstart.  

  

 De curator heeft een biedingenprospectus aan de daarvoor in aanmerking komende potentieel  

 gegadigden toegestuurd voorzien van veel informatie. Voordat het daadwerkelijke biedings- 

 proces in gang kon worden gezet zijn de potentieel gegadigden op drie achteropvolgende dag- 

 en door het bedrijf rondgeleid.  

 

 Inmiddels is het deel Gasunie met toestemming van de rechter-commissaris door de curator 

verkocht, evenals een ander pakket van verschillende machines.  

 Over de andere onderdelen is ten tijde van dit verslag nog overleg.  

 

 Het laat zich in ieder geval aanzien dat de verkoop van losse onderdelen van de onderneming 

voor de crediteuren tot een hogere opbrengst leidt dan een volledige doorstart.  

 Een aantal gegadigden die ook voor een complete doorstart in aanmerking wilden komen 

hebben uiteindelijk afgehaakt, anderen boden (aanzienlijk) te laag.   

 

 Inmiddels is er een selecte groep van serieus gegadigden voor een deel/pakket van machines 

overgebleven waarmee de curator nog steeds in onderhandeling is.  

 

 Aan verscheidene gegadigden, gegadigden voor het geheel leken niet interessant, zijn 

verscheidene onderdelen c.q. machines e.d. na verkregen toestemming van de rechter-

commissaris onderhands verkocht. Daarna vond de hiervoor genoemde internetveiling plaats 



met een netto opbrengst van € 801.688,99. Er dienen alleen nog bovenloopkranen te worden 

verkocht. 

 

 Nu de verkoop van de onroerende zaak aan de Zeefbaan 29-31 te Winschoten nog niet kon 

worden gerealiseerd, en de ABN AMRO Bank als hypotheekgever de verkoop van de panden 

aan de Zeefbaan 29-31 maar ook aan de Nassaustraat 95-105 te Winschoten aan een 

makelaarskantoor te Groningen, MVGM, uit handen heeft gegeven, zullen de bovenloopkranen 

in het perceel aan de Zeefbaan 29-31 te Winschoten te zijner tijd mee worden verkocht, indien 

mogelijk, aan een eventuele koper van de percelen aan de Zeefbaan 29-31 te Winschoten.  

 

 Het makelaarskantoor dat door de ABN AMRO Bank als hypotheekgever is ingeschakeld, 

MVGM, is nog met de verkoop van de onroerende zaken bezig. Dit verloopt niet gemakkelijk.  

 

 De onroerende zaken die vallen in het faillissement van Tecwin Holding B.V. (F14/216) 

zijn in opdracht van de ABN AMRO Bank ter verkoop aan een makelaarskantoor uit 

handen gegeven.  

 Met betrekking tot het bedrijfspand aan de Zeefbaan 29-31 is inmiddels een koper 

gevonden waarover in het faillissement van Tecwin Holding B.V. separaat zal worden 

gerapporteerd. 

 

6.4. Verantwoording 

 Zie hiervoor en nadere informatie van de curator volgt.  

 

6.5. Opbrengst 

 Nadere informatie hierover volgt.  

 

6.6. Boedelbijdrage 

 Vooralsnog niet van toepassing.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1. Boekhoudplicht 

 Daar is ruimschoots aan voldaan. De boekhouding is correct.  

 De voor de curator van belang zijnde administratie is veiliggesteld en digitaal gemaakt. Deze is 

voor de curator ter beschikking.  

 

7.2. Depot jaarrekeningen 

 De jaarcijfers zijn tot en met 2012 tijdig gedeponeerd, de jaarcijfers 2013 zijn in concept ge- 

 reed en hoeven pas omstreeks 1 februari 2015 te worden gedoneerd. Vanwege het faillisse- 

 ment zal die deponering niet meer plaatsvinden.  

 

7.3. Goedkeurende verklaring accountant 

 Gelet op de omvang van de onderneming, een kleine onderneming, is geen goedkeurende ver-

klaring accountant krachtens de wet nodig.  

 

7.4. Stortingsverplichting aandelen  

 Is aan voldaan.  

 

7.5. Onbehoorlijk bestuur 

     Zal door de curator t.z.t. worden onderzocht, maar lijkt vooralsnog niet aan de orde.  



 Uit nader onderzoek is vooralsnog gebleken dat er geen sprake is geweest van onbehoorlijk 

bestuur. 

 

7.6. Paulianeus handelen 

 Tot aan heden heeft de curator geen paulianeus handelen aangetroffen. Eventueel zal nog  

 nader onderzoek daarnaar worden verricht.  

 Na onderzoek is vooralsnog niet gebleken van paulianeus handelen. 

 

8. Crediteuren VeenstraGlazenborg  

8.1. Boedelvorderingen 

 € 208.811,14 UWV 

 € 79.098,91 huur Zeefbaan 29-31, J.J. van der Molen q.q. Tecwin Holding B.V.  

 

8.2. Preferente vordering(en) van de fiscus 

 € 208.703,46 

 

8.3. Preferente vordering(en) van het UWV 

 ca. € 172.285,98,-- UWV 

 

8.4. Andere preferente vorderingen 

 15 ca. € 11.285,91 

 

8.5. Aantal concurrente crediteuren 

  101 

 

8.6. Bedrag concurrente crediteuren 

 € 540.806,53 

 

 

 Crediteuren VG Mechatec en VG-Engineering 

 

8.7. geen. 

 

 Activiteiten  

 

8.8. geen. 

 

8.9. Verwachte wijze van afwikkeling 

 Alhoewel de curator een forse executieopbrengst in het faillissement van VeenstraGlazenborg 

B.V. verwacht is het nog niet duidelijk tot welke uitkering het aan de crediteuren zal kunnen 

komen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de rekening-courantvordering van de ABN AMRO 

Bank volledig zal worden ingelost door betaling van debiteuren die stil zijn verpand aan de 

bank.  

 De vordering krachtens hypotheek op de oude en nieuwe bedrijfspanden zit in Tecwin Holding 

B.V.  

 Hoe de positie van de bank ten opzichte van andere vennootschappen is zal nog door de curator 

nader worden bestudeerd. De uitkomst daarvan is ook van belang voor de afwikkeling van de 

onderhavige drie geconsolideerde faillissementen.  

 



 De curator verwacht vóór 1 augustus 2014 een groot deel van de machines, voorraden en 

inventaris te hebben verkocht, waarna het restant waarschijnlijk vanaf augustus/september 

2014 kan worden verkocht, eventueel via een (internet)veiling.  

 

 Zie hiervoor bij 3.6. Op de enkele bovenloopkranen na is al het aanwezige (met uitzondering 

van de onroerende zaken die in het faillissement van Tecwin Holding B.V. vallen) verkocht.  

 

 De verkoop van de in het faillissement van Tecwin Holding vallende onroerende zaken zal 

naar verwachting, gelet op de moeizame markt, veel meer tijd in beslag nemen. Er zijn voor 

beide locaties echter wel reeds gegadigden.  

 Ter zake van de verkoop van de onroerende zaken in het faillissement van Tecwin Holding 

B.V. is overleg met enkele gegadigden, maar dit gaat langzaam. Tezamen met de 

hypotheekhouder, de ABN AMRO Bank, wordt bekeken wat hier verder dient te gebeuren. 

Een veiling van de onroerende zaken wordt niet uitgesloten. Dit speelt echter in het 

faillissement van Tecwin Holding B.V.  

 

 Zie hiervoor. De verkoop van de onroerende zaken aan zowel de Zeefbaan 29-31 als aan de 

Nassaustraat 95-105 zijn door de hypotheekgever, de ABN AMRO Bank, uit handen gegeven 

aan een makelaar te Groningen.  

 

 Het is nog niet te voorspellen wanneer de onderhavige drie geconsolideerde faillissementen 

kunnen worden afgewikkeld.  

 

 

9. Procedures 

 n.v.t. 

9.1. Naam wederpartij(en) 

9.2. Aard procedure 

9.3. Stand procedure 

 Werkzaamheden 

 

10. Overig 

10.1. Termijn afwikkeling faillissement 

 Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder punt 8.7 is vermeld kan de curator daarover nog 

geen goede voorspellingen doen.  

 Naar verwachting zullen de onderhavige geconsolideerde faillissementen tegelijk kunnen 

worden afgewikkeld met het faillissement van Tecwin Holding B.V. De in dat faillissement te 

verkopen onroerende zaken zal naar verwachting veel tijd vergen, tenzij wordt besloten tot een 

openbare veiling. 

 Naar verwachting zullen de onderhavige geconsolideerde faillissementen tegelijk worden 

afgewikkeld met Tecwin Holding B.V., tenzij de afwikkeling van het faillissement van Tecwin 

Holding B.V. onverhoopt te lang op zich zou moeten laten wachten. 

 

   

 

10.2. Plan van aanpak 

1. voortzetten onderhandelingen om tot diverse activatransacties te komen. Eén onderdeel is   

                 reeds na verkregen toestemming van de rechter-commissaris definitief verkocht (Gasunie, 

     divisie gasmeetsondes, productie, assemblage en montage) en daarnaast is een ander pakket 



aan machines verkocht. Alle roerende zaken zijn verkocht en geliquideerd. Dit behoudens de 

enkele aanwezige bovenloopkranen in het bedrijfspand aan de Zeefbaan 29-31 te 

Winschoten. 

Deze werkzaamheden zijn afgerond met uitzondering van de verkoop van de 

onroerende zaken die in het faillissement van Tecwin Holding B.V. vallen. 

 2. aanschrijven crediteuren. Is reeds gebeurd; 

 3. aanschrijven debiteuren (ter inlossing van het rekening-courantkrediet van de ABN AMRO 

     Bank). Is mee begonnen. Er dienen nog een aantal debiteuren te betalen, maar het rekening-

courantkrediet van de ABN AMRO Bank is inmiddels praktisch volledig ingelost, waarmee 

een einde is gekomen aan de stille verpanding debiteuren. De grote rekening-

courantvorderingen van de ABN AMRO Bank ter zekerheid waarvan de debiteuren stil zijn 

verpand zal op korte termijn volledig zijn ingelost waarna een deel van de debiteuren vrij in 

de boedel valt. Er dient nog een bedrag aan debiteuren te worden geïnd van ca. € 92.000,--, 

terwijl het debetsaldo op de twee rekening-courantvorderingen van ABN AMRO Bank 

binnenkort nihil is; 

  Zie hiervoor bij 4.2. Dit loopt dus nog. 
 4. afwikkelen crediteuren met een rechtsgeldig ingeroepen eigendomsvoorbehoud. Is groten- 

     deels reeds afgewikkeld en wordt waar nodig verder afgewikkeld. Is afwikkeld; 

 5. bezien hoe in augustus de alsdan nog niet verkochte machines, voorraden etc. eventueel via 

     een veiling kunnen worden verkocht (online veiling). Is afgewikkeld, zie hiervoor; 

 6. de gebruikelijke curatorwerkzaamheden.  

 

   

10.3. Indiening volgend verslag, tenzij eerdere verificatievergadering wordt gehouden: 

 Omstreeks  30 oktober 2015  

 

Waarvan verslag! 

 

 

J.J. van der Molen 

curator  



 

23 juli 2015 

 

 


