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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zingerzangers International B.V.

17-10-2019
1

Gegevens onderneming
Zingerzangers International B.V.
Ceintuurbaan 191
3051 KC Rotterdam
KvK nr.: 27152225

17-10-2019
1

Faill.nr.: C/13/19/298 F
Datum uitspraak: 17 september 2019
Rechtbank Amsterdam
Rechter-commissaris: mr. C. de Jong
Op verzoek van: eigen aangifte
Curator: mr. S.A.H.J. W arringa
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 - 234 45 00
E-mail: w arringa@thna.nl

Activiteiten onderneming
Financiële Holding. Het voeren van beheer over haar eigen vermogen.

Financiële gegevens

17-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 200.000,00

€ -1.203.122,00

€ 5.442.007,00

2017

€ 205.266,00

€ -474.502,00

€ 8.100.859,00

2015

€ 345.441,00

€ -292.054,00

€ 9.350.501,00

2018

€ 602,00

€ -1.424.898,00

€ 6.996.224,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn in het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek, verw ezen w ordt naar het faillissementsverslag van
Zingerzangers Nederland B.V., in onderzoek.

17-04-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

Boedelsaldo

17-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.816,50

17-10-2019
1

€ 3.397,17

17-01-2020
2

€ 3.397,17

17-04-2020
3

€ 3.397,17

17-07-2020
4

€ 3.397,17

16-10-2020
5

€ 3.397,17

15-01-2021
6

€ 3.397,17

15-04-2021
7

€ 3.397,17

15-07-2021
8

€ 3.397,17

15-10-2021
9

€ 3.397,17

14-01-2022
10

€ 3.397,17

14-04-2022
11

€ 3.397,17

14-07-2022
12

Verslagperiode
van
17-9-2019

17-10-2019
1

t/m
16-10-2019
van
17-10-2019

17-01-2020
2

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

17-04-2020
3

t/m
16-4-2020
van
17-4-2020

17-07-2020
4

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

16-10-2020
5

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

15-01-2021
6

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

15-04-2021
7

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

15-07-2021
8

t/m
14-7-2021
van
15-7-2021

15-10-2021
9

t/m
13-10-2021
van
14-10-2021

14-01-2022
10

t/m
13-1-2022
van
14-1-2022

14-04-2022
11

t/m
13-4-2022
van
14-4-2022
t/m
13-7-2022

Bestede uren

14-07-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 6 min

2

9 uur 30 min

3

4 uur 36 min

4

7 uur 42 min

5

1 uur 30 min

6

1 uur 21 min

7

2 uur 21 min

8

1 uur 33 min

9

1 uur 42 min

10

2 uur 21 min

11

0 uur 42 min

12

0 uur 54 min

totaal

40 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

17-10-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is de heer F.A.G. Dedeyne.

17-10-2019
1

Ter aanvulling op het eerste verslag, geldt dat omstreeks 86% van de
aandelen in ZZI w orden gehouden door een door Standard Investment
gecontroleerde entiteit. Francky Dedeyne houdt omstreeks 7% van de
aandelen in ZZI. De resterende aandelen (5% respectievelijk 1,67%) w orden
gehouden door Niels W illems en een stak.

17-04-2020
3

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

17-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

17-10-2019
1

1.4 Huur
Key Music International B.V. w as gevestigd aan de Ceintuurbaan te Rotterdam.
Deze huurovereenkomst is met de doorstart van Key Music Nederland B.V. door
de doorstarter overgenomen.

17-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is het gevolg van het eerdere faillissement van Key Music
Nederland B.V. Doordat er geen liquide middelen meer beschikbaar w aren kon
ook de holding niet meer aan zijn verplichtingen voldoen w eshalve is besloten
het faillissement aan te vragen.

17-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

17-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

17-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

17-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

17-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

17-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

17-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen zijn geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

17-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

openstaande post

€ 8.000,00

€ 1.816,50

totaal

€ 8.000,00

€ 1.816,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is één vordering. De debiteur is aangeschreven en heeft deels betaald en
een en ander in een e-mail toegelicht.

17-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de
w eerlegging van de vordering.

17-10-2019
1

De curator is nog doende met het onderzoek en verw acht dit de komende
verslagperiode af te kunnen ronden.

17-01-2020
2

Het onderzoek ten aanzien van de oorzaken van het faillissement en de
financiële administratie w ordt gecombineerd met het onderzoek bij de dochter
van curanda, Zingerzangers Nederland B.V.

17-04-2020
3

De toelichtingen en vragen die vanuit de betreffende debiteur ook in een
breder kader naar voren zijn gebracht, zijn ook onderdeel van dit onderzoek.
Het onderzoek is lopende, er is een forensisch accountant ingeschakeld om
aanvullend nader onderzoek te doen.

16-10-2020
5

De bevindingen van de forensisch accountant zullen komende verslagperiode
schriftelijk aan de curator gerapporteerd w orden.

15-01-2021
6

Zie punt 7.1 van dit verslag.

14-07-2022
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

17-10-2019
1

De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Tot op heden is
geen vordering door de bank ingediend.

17-07-2020
Toelichting vordering van bank(en)

Thans w ordt er geprocedeerd tussen de doorstarter van Zingerzangers
Nederland B.V. en ING Bank N.V. over de restant koopsom van de activa.
Afhankelijk van de uitkomst daarvan, zal duidelijk w orden w at de vordering van
ING Bank N.V. zal zijn.

Toelichting vordering van bank(en)

4

16-10-2020
5

De procedure tussen de bank en de doorstarter loopt. Er is nog geen datum
gepland voor de mondelinge behandeling.

Toelichting vordering van bank(en)

15-01-2021
6

De procedure tussen de bank en de doorstarter loopt nog. De mondelinge
behandeling zal op 4 februari 2021 plaatsvinden.

Toelichting vordering van bank(en)

15-04-2021
7

De mondelinge behandeling is uitgesteld.

Toelichting vordering van bank(en)

14-01-2022
10

De procedure bank - doorstarter staat voor vonnis.

Toelichting vordering van bank(en)

14-04-2022
11

Verw ezen w ordt naar het verslag van ZingerZangers Nederland B.V.

5.2 Leasecontracten
Er is een leaseovereenkomst betreffende een voertuig. De curator heeft de
leaseovereenkomst opgezegd en het voertuig is bij de leasemaatschappij
ingeleverd.

17-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

17-10-2019
1

De bank heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen. Er vindt thans
onderzoek plaats naar de zekerheden die naar Belgisch recht zijn gevestigd.

16-10-2020
5

De Belgische advocaat heeft het pandrecht beoordeeld en stelt dat er geen
reden is om aan te nemen dat het pandrecht niet rechtsgeldig zou zijn
gevestigd naar Belgisch recht.

15-01-2021
6

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

17-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud.

17-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

17-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

17-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-10-2019
1

Niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen verdere w erkzaamheden verw acht.

17-10-2019
1

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

17-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

17-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-10-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-10-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van gefailleerde is doende de administratieve bescheiden aan
te leveren. Een deel is reeds eerder door de curator ontvangen.

17-10-2019
1

De afgelopen verslagperiode zijn de administratieve bescheiden aangeleverd
door bestuurder van gefailleerde. De curator zal de komende verslagperiode
een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie.

17-01-2020
2

Het onderzoek naar de administratie is gestart en zal ook de komende
verslagperiode voortduren. Dit onderzoek is verw even met het onderzoek naar
de administratie van de gelieerde onderneming Zingerzangers Nederland B.V.

17-04-2020
3

Het onderzoek naar de administratie, w elke in combinatie met de administratie
van Zingerzangers Nederland B.V. w ordt onderzocht, is bijna afgerond. In het
kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek hebben er
besprekingen plaatsgevonden met de met de bestuurder van gefailleerde en
de meerderheidsaandeelhouder. De komende verslagperiode zal er een
bespreking plaatsvinden met een voormalig bestuurder van gefailleerde,
tevens minderheidsaandeelhouder. Door corona kon dat gesprek niet eerder
plaatsvinden.

17-07-2020
4

Afgelopen verslagperiode stond er een bespreking gepland met een voormalig
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. Vanw ege corona-perikelen heeft deze
bespreking geen doorgang kunnen vinden. De bespreking zal opnieuw w orden
ingepland, al dan niet online. Daarnaast heeft de curator contact gelegd met
een forensisch accountant voor nader onderzoek.

16-10-2020
5

Het gesprek met de gew ezen bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode
online plaatsgevonden. Tevens is met goedkeuring van de rechter-commissaris
een forensisch accountant ingeschakeld voor nader onderzoek op bepaalde
punten. De bevindingen van de forensisch accountant zullen komende
verslagperiode schriftelijk aan de curator gerapporteerd w orden.

15-01-2021
6

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een rapportage ontvangen van
de ingeschakelde accountant. Naar aanleiding van deze rapportage heeft de
curator een aantal additionele vragen gesteld aan de bestuurder van
gefailleerde. Na ontvangst van de antw oorden van de bestuurder, zal de
curator een standpunt innemen in het kader van het oorzakenonderzoek en
het rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
7

De afgelopen verslagperiode zijn de vragen beantw oord. Verw ezen w ordt naar
het verslag van ZingerZangers Nederland B.V.

15-07-2021
8

Afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de afw ikkeling van het
faillissement van ZingerZangers Nederland B.V. Naar dat verslag w ordt voor
het overige verw ezen.

15-10-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 19-12-2018.

17-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 18.148,00. Onderzoek naar
de voldoening van de stortingsverplichting is gelet op de datum van oprichting
van de vennootschap niet noodzakelijk.

17-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-10-2019
1

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

17-04-2020
3

Zie onder 7.1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

17-10-2019
1

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

In onderzoek

17-04-2020
3

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen.

17-10-2019
1

Zie hiervoor onder 7.1

17-04-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q.
paulianeus handelen. Er zal een aanvang gemaakt w orden met het onderzoek
naar de administratie zodra alle benodigde bescheiden zijn ontvangen.

17-10-2019
1

De afgelopen verslagperiode zijn de administratieve bescheiden aangeleverd
door bestuurder van gefailleerde. De curator zal de komende verslagperiode
een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie.

17-01-2020
2

Zie hiervoor onder 7.1

17-04-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-10-2019

Toelichting

1

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.732,00

17-10-2019
1

€ 408.959,00

17-01-2020
2

€ 221.116,00

17-04-2020
3

Toelichting
De vordering van de Fiscus is afgenomen door vermindering van opgelegde
aanslagen na indiening van bezw aar op deze aanslagen.

€ 298.099,00

14-01-2022
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-10-2019
1

Tot op heden is geen vordering van het UW V ingediend. Nu gefailleerde geen
personeel in dienst had valt een vordering van het UW V ook niet te
verw achten.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

17-10-2019
1

9

17-01-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.871,87

17-10-2019
1

€ 496.584,28

17-01-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

17-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

17-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curator geen procedures bekend.

17-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het faillissement is het gevolg van het eerdere faillissement van Key Music
Nederland B.V. De curator zal de nog resterende punten zoveel als mogelijk de
komende verslagperiode afronden.

17-10-2019
1

De komende verslagperiode zal de curator trachten het openstaande punt
inzake de debiteur af te ronden. De curator zal de komende verslagperiode
een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie.

17-01-2020
2

Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode
plaatsvinden (zie ook punt 7.1). De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen
door de curator en zijn kantoorgenoten w orden verricht.

17-04-2020
3

De curator heeft een bespreking ingepland met een voormalig bestuurder van
gefailleerde in het kader van het oorzakenonderzoek.

17-07-2020
4

Afgelopen verslagperiode stond er een bespreking gepland met een voormalig
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. Vanw ege corona-perikelen heeft deze
bespreking geen doorgang kunnen vinden. De bespreking zal opnieuw w orden
ingepland, al dan niet online. Daarnaast heeft de curator contact gelegd met
een forensisch accountant voor nader onderzoek.

16-10-2020
5

Het gesprek met de gew ezen bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode
online plaatsgevonden. Tevens is met goedkeuring van de rechter-commissaris
een forensisch accountant ingeschakeld voor nader onderzoek op bepaalde
punten. De bevindingen van de forensisch accountant zullen komende
verslagperiode schriftelijk aan de curator gerapporteerd w orden.

15-01-2021
6

De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator een rapport ontvangen van de
forensisch accountant. De curator heeft aan de hand van de bevindingen uit dit
rapport aan bestuurder van gefailleerde om nadere toelichting gevraagd. Na
ontvangst van de antw oorden van de bestuurder zal de curator een standpunt
innemen in het kader van het oorzakenonderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
7

De betreffende vragen zijn beantw oord. Verw ezen w ordt naar het verslag van
ZingerZangers Nederland B.V.

15-07-2021
8

Afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de afw ikkeling van het
faillissement van ZingerZangers Nederland B.V. Naar dat verslag w ordt voor
het overige verw ezen.

15-10-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.

17-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

14-07-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

17-10-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

