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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Fietsverda Groningen BV 01-05-2018 
 1

KvK nummer :66009227. gevestigd te 9712 KC Groningen, Poelestraat 56 (C 
18/18/43 F)
eerste inschrijving handelsregister: 12 mei 2016. jaarrekening boekjaar 2016 
is gedeponeerd op 18 januari 2018.

01-05-2018 
 1

Het faillissement van Fietsverda B.V. wordt - met toestemming RC - 
geconsolideerd afgewikkeld met het faillissement van mevrouw K.G.J. Zijnge 
(F18/17/229). De curator verw ijst dan ook naar het op 12 november 2019 
gedeponeerd verslag in faillissement Zijnge. 

12-11-2019 
 7

Het faillissement van Fietsverda B.V. wordt - met toestemming RC - 
geconsolideerd afgewikkeld met het faillissement van mevrouw K.G.J. Zijnge 
(F18/17/229). De curator verw ijst dan ook naar het op 12 november 2019 
gedeponeerd verslag in faillissement Zijnge. 

13-02-2020
 8

winkels in fietsen en bromfietsen; uitleenbureaus, detailhandel in tweewielers 
en aanverwante artikelen, alsmede de reparatie van tweewielers en het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten, (werkzame personen 2).

01-05-2018 
 1

Verslagnummer 8
Datum verslag 13-02-2020
Insolventienummer F.18/18/43
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015991:F002
Datum uitspraak 20-03-2018

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr J.J. van der Molen
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 127.000,00 € -2.600,00 € 122.654,00

2017 € 273.000,00 € -94.000,00 € 210.166,00

2018 € -6.100,00 € 211.536,00

omzet 2018 : onbekend 01-05-2018 
 1

2

Toelichting 
ten tijde van faillissement al geruime tijd niet meer in dienst!

01-05-2018 
 1

€ 8,63 02-08-2018 
 3

€ 8,63 13-11-2018 
 4

van 
20-3-2018

t/m 
27-4-2018

01-05-2018 
 1

van 
30-4-2018

t/m 
1-8-2018

02-08-2018 
 3

van 
2-8-2018

t/m 
9-11-2018

13-11-2018 
 4

van 
9-11-2018

t/m 
9-8-2019

14-08-2019 
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 8 uur 30 min

3 0 uur 22 min

4 0 uur 29 min

5

6 0 uur 36 min

7 3 uur 6 min

8 0 uur 1 min

totaal 13 uur 4 min

J.A. de vries 0.06
F. Maatjes    0.30

02-08-2018 
 3

F. Maatjes 0:12
I. Sietzema 0:12
J.J. van der Molen 0:24
totaal 0:48

13-11-2018 
 4

geen uren 13-02-2019 
 5

Voor de uren verw ijs ik u naar het faillissementsverslag van Zijnge. 13-02-2020
 8

1. Inventarisatie

bestuurder: Stichting Administratiekantoor KZ Beheer va, Van Julsinghastraat 
29, 9724 LN Groningen (kvK: 66006627). datum in functie: 11 mei 2016. datum 
registratie: 12 mei 2016.
Aandeelhouder Stichting Administratiekantoor KZ Beheer
bestuurder van de stichting administratiekantoor KZ Beheer : Karina Geertje 
Jacoba Zijnge, wonende aan de van Julsinghastraat 29 te 9724 LC Groningen 
en is alleen c.q. zelfstandig bevoegd.

01-05-2018 
 1

onbekend 01-05-2018 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

onbekend 01-05-2018 
 1

eerder beëindigd, vóór datum faillissement. 01-05-2018 
 1

Eerder, namelijk op 31 oktober 2017 werd de eenmanszaak van mevrouw 
Karina Zijnge h.o.d.n. Fietsverda in staat van faillissement verklaard met 
benoeming van mr. H.H. Kielman tot r.c. en met aanstelling van mr. J.J. vd 
Molen tot curator. Mevrouw Zijnge was echter van mening dat ondanks haar 
privé faillissement, een exploitatie van Fietsverda als eenmanszaak, die 
exploitatie van de fietsw inkels voor datum faillissement eenmanszaak 
geëxploiteerd werden door 2 BV's waaronder Fietsverda Groningen BV en 
daarnaast Fietsverda Leeuwarden BV. Alhoewel daartoe door de curator 
uitgenodigd, heeft mevrouw Zijnge nooit aannemelijk kunnen maken en gaf zij 
daar volstrekt onvoldoende informatie over aan de curator, ondanks een 
verhoor bij de r.c. Enkele weken na het faillissement van de eenmanszaak 
heeft de curator na verkregen toestemming van de r.c. de betreffende w inkels 
(te Groningen en Leeuwarden) gesloten en het toen op de loonlijst van de 
failliete eenmanszaak staande voltallige personeel na verkregen toestemming 
van de r.c. ontslagen. (in overleg met het UWV).  Er is vervolgens een 
langdurige juridische discussie ontstaan tussen de curator en de failliete 
mevrouw Zijnge, maar ook met de heer mr. J. Kinderman (partner van mevrouw 
Zijnge) die een pandrecht op de diverse roerende zaken claimde. Er is nog 
steeds een debat gaande. Kennelijk zijn de activiteiten, welke activiteiten 
precies plaatsvinden is de curator helaas onbekend, na het sluiting van de 
w inkels gestaakt. Een crediteur van de thans failliete vennootschap heeft het 
onderhavige faillissement aangevraagd.

01-05-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren er géén personeelsleden meer in dienst.  
(zie hiervoor). Voor zover de curator bekend, was mevrouw Zijnge en de heer 
Kinderman in dienst maar die dienstverbanden zijn vóór datum faillissement 
reeds beëindigd, althans die van de heer Kinderman. Hoe het met het 
dienstverband van mevrouw Zijnge zelf zat is de curator helaas onbekend.

01-05-2018 
 1

Personeelsleden 
2

01-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

9-4-2018 2 ontslag voor zover vereist

totaal 2

3. Activa

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In overleg met mevrouw Zijnge en de heer mr. Kinderman zijn na verkregen 
toestemming van de r.c.  onlangs de eerder aangetroffen activa c.q. roerende 
zaken (volgens de curator vallend in de boedel van de eenmanszaak van 
mevrouw Zijnge) verkocht. In het faillissement van Fietsverda Groningen BV 
waren er voorzover de curator bekend is, geen bedrijfsmiddelen meer 
aanwezig.

01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

kas ca. € 34.000,--(?) 01-05-2018 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

volgens opgave gefailleerde stond per datum faillissement aan debiteuren 
open een bedrag van ca. € 4.067,--.

01-05-2018 
 1

Proberen te incasseren, mits de facturen van mevrouw Zijnge worden 
ontvangen.

01-05-2018 
 1

geen facturen ontvangen! niets geïnd. 13-02-2019 
 5



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
vooralsnog onbekend bij de curator. (Wellicht ca € 37.000,-- Sw ishfund 
Nederland BV te Bussum).

01-05-2018 
 1

vooralsnog onbekend bij de curator 01-05-2018 
 1

vooralsnog onbekend bij de curator 01-05-2018 
 1

vooralsnog onbekend bij de curator 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

Toelichting 
nvt

01-05-2018 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

Doorstarten onderneming

nvt 01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1

Toelichting 
nvt

01-05-2018 
 1

Toelichting 
nvt

01-05-2018 
 1

nvt 01-05-2018 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

na een bespreking met de r.c. werd door mevrouw Zijnge toegezegd de 
volledige administratie bij de curator in te leveren. Ten tijde van het maken van 
dit verslag was slechts een deel van de administratie van Fietsverda Groningen 
BV ingeleverd. Mevrouw Zijnge zou ook de administratie nog inleveren van de 
hiervoor bedoelde eenmanszaak en van Fietsverda Leeuwarden BV alsmede 
van de Stak. Die heeft de curator nog niet ontvangen.

01-05-2018 
 1

helaas heeft de curator, ondanks diverse herhaalde verzoeken en sommaties 
nog telkens praktisch geen (inzichtelijke) administratie van de failliete 
vennootschap ontvangen, zodat er ook niet een staat van baten en lasten 
door de curator valt op te stellen.

02-08-2018 
 3

Nu er naar verwachting nimmer enige (inzichtelijke en volledige) administratie 
door mevrouw Zijnge zal worden aangeleverd zal het opstellen van een staat 
van baten en lasten door de curator onmogelijk blijven. 

14-08-2019 
 6

over het boekjaar 2016 vanaf datum exploitatie medio 2016 gedeponeerd op 
18 januari 2018, de curator heeft na kennisneming ervan nog volstrekt geen 
enkel inzicht in de financiële gang van zaken en de vermogenspositie van de 
gefailleerde onderneming.

01-05-2018 
 1

nvt in verband met kleine BV 01-05-2018 
 1

voldaan 01-05-2018 
 1

Toelichting 
wordt onderzocht

01-05-2018 
 1

Toelichting 
Nu er geen of nauwelijks enige administratie voorhanden is kan daarnaar ook 
geen onderzoek plaatsvinden. 

14-08-2019 
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Ja

Toelichting 
wordt onderzocht

01-05-2018 
 1

Toelichting 
Nu er geen of nauwelijks enige administratie voorhanden is kan daarnaar ook 
geen onderzoek plaatsvinden

14-08-2019 
 6

nader onderzoek onbehoorlijk bestuur / paulianeus handelen 01-05-2018 
 1

afgerond, zie hiervoor. 14-08-2019 
 6

8. Crediteuren

Toelichting 
vooralsnog onbekend

01-05-2018 
 1

Toelichting 
nnb

02-08-2018 
 3

Toelichting 
geen

13-02-2019 
 5

Toelichting 
vooralsnog onbekend

01-05-2018 
 1

€ 18.526,00 02-08-2018 
 3

€ 18.526,00 13-02-2019 
 5



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 
vooralsnog onbekend

01-05-2018 
 1

Toelichting 
nnb

02-08-2018 
 3

Toelichting 
nnb

13-02-2019 
 5

€ 1.064,50

Toelichting 
Darfon Europe BV € 1064,50

02-08-2018 
 3

Toelichting 
idem

13-02-2019 
 5

26

Toelichting 
ca. € 93.000,--

01-05-2018 
 1

7

Toelichting 
van sommige crediteuren was niet duidelijk w ie debiteur was. Zijnge 
eenmanszaak of vennootschap.

02-08-2018 
 3

8 13-11-2018 
 4

8 13-02-2019 
 5



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 93.000,00 01-05-2018 
 1

€ 53.738,43

Toelichting 
van sommige crediteuren was niet duidelijk w ie debiteur was. Zijnge 
eenmanszaak of vennootschap.

02-08-2018 
 3

€ 54.174,33 13-11-2018 
 4

€ 54.174,33 13-02-2019 
 5

opheffing wegens toestand van de boedel c.q. gebrek aan baten 01-05-2018 
 1

idem 02-08-2018 
 3

idem 13-02-2019 
 5

9. Procedures

onbekend c.q. niet van toepassing 01-05-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

onderzoek administratie en paulianeuze handelingen en onbehoorlijk bestuur 01-05-2018 
 1

geen nieuwe informatie. Er loopt aangifte politie/justitie curator wegens o.a. 
schending informatieplicht, strafrechtelijk onderzoek. Er is nog steeds géén c.q. 
onvoldoende boekhouding ingeleverd. 

13-02-2019 
 5

De Officier van Justitie te Groningen zal de bestuurster van de vennootschap 
waarschijnlijk dagvaarden wegens het schenden van de informatieplicht aan 
de curator. 

14-08-2019 
 6

nog niet bekend. 01-05-2018 
 1

nog niet bekend 13-02-2019 
 5

wellicht in de loop van 2020. 14-08-2019 
 6

verzamelen volledige administratie en financiële bescheiden
onderzoek pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid 
crediteuren inventariseren
debiteuren inventariseren en eventueel incasseren 
opstellen lijst van baten en lasten

01-05-2018 
 1

Het verzamelen van de volledige administratie is de curator niet gelukt. 
Pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid onderzoek is onmogelijk gebleken, 
nu er volstrekt geen administratie aan de curator beschikbaar is.
Actief crediteuren inventariseren is daardoor ook onmogelijk, dat geldt ook 
voor eventuele debiteuren.
De curator is niet in staat een lijst van baten en lasten op te stellen.

14-08-2019 
 6

Bijlagen
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