
 

 

 

Faillissementsnummer: C/01/18/162 F 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   4   

Datum verslag:     24 december 2019  

Curator:  Mr. B.A.P. Sijben  

R-C:   mr. V.G.T. van Emstede.  

Datum faillissement: 5 juni 2018   

 
Naam onderneming Woonoutlet Brabant B.V. 
Gegevens onderneming Woonoutlet Brabant B.V., statutair gevestigd te Helmond, 

kantoorhoudende te 5922 BR Venlo, aan de Alberickstraat 

nr. 175, tevens handelend onder de namen Meubeloutlet 

Helmond en Meubeloutlet Tegelen, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 66650321.  
Activiteiten onderneming De gefailleerde onderneming hield zich bezig met de 

verkoop van meubels, voor zover bekend vanuit het pand 

aan de Markt 41 te Helmond en vanuit het pand aan de 

Kerkstraat nr. 2B te Tegelen. De bestuurder gaf aan dat de 

winkel in Helmond sedert 15 maart 2017 gesloten is en dat 

de winkel in Tegelen vanaf april 2017 niet meer door de 

gefailleerde vennootschap werd geëxploiteerd, maar door 

Woonoutlet Limburg B.V. (bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven onder nummer 68570414). Volgens de Kamer 

van Koophandel is / was op het adres Kerkstraat 2 B te 

Tegelen ook Meubeloutlet Helden B.V. (K.v.K. nr. 

57242712) gevestigd. De bestuurder deelde voorts mede 

dat Woonoutlet Limburg B.V.de winkel aan de Kerstraat te 

Tegelen medio april 2018 ontruimd heeft en verhuisd is 

naar het adres Broekhin Zuid 20 te Roermond. Op 

laatstgenoemd adres is sinds 9 april 2018 gevestigd de op 9 

april 2018 opgerichte vennootschap Meubelgigant B.V., 

statutair gevestigd te Venlo, tevens handelen onder de 

namen: “Meubelgigant B.V.; Meubelgigantxl.nl; 

Meubelgigantlimburg.nl; Meubelgigantroermon.nl en 

Meubelgigant Roermond. Volgens de Kamer van 

Koophandel is Meubeloutlet Helden B.V. noch Meubeloutlet 

Limburg B.V. thans gevestigd op Broekhin nr. 2 te 

Roermond. 
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € onbekend € onbekend € onbekend 

2017 € onbekend € onbekend € onbekend 

2018 € onbekend € onbekend  € onbekend  
 

Toelichting financiële gegevens Op 7 juni 2018 heeft de bestuurder een aantal 

administratieve bescheiden (in hard copy) ter hand laten 

stellen aan de curator, waarna de bestuurder op 11 juni 

2018 gehoord is. Tijdens dit verhoor is de bestuurder 

gesommeerd om de volledige administratie af te geven, 

waarna de curator aanvullende gegevens ontvangen heeft. 

Uit een eerste onderzoek blijkt dat deze administratie verre 

van volledig is en dat de rechten en verplichtingen aan de 

hand van de administratie niet gekend kunnen worden. Er 

ontbreekt onder andere een voorraadadministratie en een 

activastaat, terwijl in de kas een substantieel negatief (?) 

bedrag zou moeten zitten. Uit de overgelegde administratie 

blijkt dat de externe bescheiden ook slechts gedeeltelijk 



 

 

 

Faillissementsnummer: C/01/18/162 F 

 

verwerkt zijn en dat de jaarrekening 2016 niet opgemaakt 

en/of gedeponeerd is. 

 

 
Personeel gemiddeld aantal 2 
Boedelsaldo Nihil. 
  
Verslagperiode 5 juni 2018 – 30 juni 2018 

 

Verslag 2: 

1 juli 2018 – 31 december 2018 

 

Verslag 3: 

1 januari 2019 – 30 juni 2019 

 

Verslag 4: 

1 juli 2019  - 15 december 2019 
Bestede uren in verslagperiode 19 uur en 55 minuten  

 

Verslag 2: 

22 uur en 20 minuten 

 

Verslag 3: 

4 uur en 10 minuten 

 

Verslag 4: 

5,25 uur  
Toelichting bestede uren  Een groot deel van de tijd is besteed aan contact met de 

bestuurder, het onderzoeken van de afgegeven 

(incomplete) administratie en rechtmatigheidsvragen. 

 

Verslag 2: 

Tijdens deze verslagperiode heeft nogmaals overleg met de 

directie plaats gevonden en is er door haar een aanvullende 

schriftelijke verklaring afgelegd. Ook heeft overleg met 

derden en met de Belastingdienst plaats gevonden. 

 

Verslag 3: 

De meeste tijd tijdens deze verslagperiode heeft betrekking 

op het overleg met de fiscus / fiod, zulks om tot een 

aangifte en een vervolging van de bestuurder te komen, 

zulks ter zake faillissementsfraude. 

 

Verslag 4: 

De aangifte is ingediend bij de FIOD en in relatie 

daarmee zijn nog vragen beantwoord. Of de FIOD 

respectievelijk het O.M. wel of niet tot vervolging 

overgaat is de curator niet bekend. 

 

1 Inventarisatie   

 
 Directie en organisatie De statutaire bestuurster van de gefailleerde vennootschap, 

maar ook van de andere in dit verslag genoemde 

vennootschappen is mevrouw Syliva F.D. F. , echtgenote 

van Van den E. De heer en mevrouw Van den E. waren ook 

als bestuurders betrokken bij Mirico International BV, dat in 

2010 in staat van faillissement werd verklaard. De heer en 
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mevrouw Van den E. zijn in hun hoedanigheid van 

bestuurders van Mirico International B.V. zowel in 

civielrechtelijke zin als recent in strafrechtelijke zin 

veroordeeld voor faillissementsfraude, aldus dat zij 

voorafgaande aan het faillissement van Mirico International 

B.V. deze vennootschap geheel althans gedeeltelijk 

ontmanteld hadden. 
 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 
 Verzekeringen Geen. 
 Huur De gefailleerde vennootschap had een pand gehuurd aan de 

Kerkstraat nr. 2 B te Tegelen. De curator heeft voorgesteld 

om de huurovereenkomst met ingang van de datum van het 

faillissement als met wederzijds goedvinden beëindigd en 

opgeleverd te beschouwen. 

 

Verslag 2: 

Oorspronkelijk had de verhuurder, in acht nemend de 

inhoud van de vigerende huurovereenkomst – haar 

vordering ter verificatie ingediend. Inmiddels heeft de 

verhuurder haar vordering ingetrokken, zulks omdat zij 

haar facturen op verzoek van de directe aan een (overigens 

lege) gelieerde vennootschap had verzonden. 
 Oorzaak faillissement De statutair bestuurster, vergezeld van haar echtgenoot, 

verklaarde dat zij de onderneming gestaakt had in 

maart/april 2017, omdat de omzet flink dalende was, naar 

zij stelde ten gevolge van negatieve recensies op sociale 

media. 

Het faillissement werd gerealiseerd op verzoek van een 

tweetal crediteuren, klanten die in het verleden meubels bij 

de gefailleerde vennootschap hadden gekocht. 

 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen. 

2.2  Aantal in jaar voor 
faillissement 

Geen. 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 

 

 
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

  
 

 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken  
Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Geen.    
 

 Toelichting onroerende 
zaken 

Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Geen.   
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 Toelichting 
bedrijfsmiddelen 

Tot op heden zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

 Bodemvoorrecht fiscus (Nog) niet van toepassing.   
 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

Voorraden / onderhanden werk 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Geen.   
 

 Toelichting voorraad Tot op heden is er geen voorraad aangetroffen.  

 Werkzaamheden De curator heeft de gestelde gang van zaken rondom de 

beëindiging van de onderneming in onderzoek en daarbij 

o.a. leveranciers en crediteuren benaderd. 

 

Verslag 3: 

De crediteuren / leveranciers hebben de curator niet van 

belangrijke informatie voorzien. Wel heeft een anonieme 

getuige telefonisch de curator medegedeeld dat 

voorafgaand aan het faillissement de voorraad via een 

tussenstap werd ondergebracht in een andere vennootschap 

van de bestuurder. Voordat deze informatie ontvangen was, 

werd de voorraad bij die andere vennootschap 

aangetroffen. Om diverse redenen werd het toen niet 

opportuun geacht om verdere maatregelen jegens die 

voorraad te treffen. 

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Geen.    
 

3.13 Toelichting andere activa Niet van toepassing.  
 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

4 Debiteuren    

 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Geen.   
 

 Toelichting debiteuren Niet van toepassing.  
  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.   
 

5 Bank / zekerheden    

 
 Vorderingen van de 

bank(en) 
Geen.  

 Leasecontracten Geen. 

 
 Beschrijving zekerheden Geen. 

 
 Separistenpositie Geen.  
 Eigendomsvoorbehoud Vooralsnog onbekend. 

 
 Retentierechten Niet van toepassing. 
 Reclamerechten Niet van toepassing. 
 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 
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 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 
 Exploitatie / zekerheden  Niet van toepassing. 
 Financiële verslaglegging  Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden  Niet van toepassing. 

 

Doorstart 
 Beschrijving  Niet van toepassing. 
 Verantwoording  Niet van toepassing. 
 Opbrengst  Niet van toepassing. 
 Boedelbijdrage  Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden  Niet van toepassing. 

 

7 Rechtmatigheid    

 
 Boekhoudplicht De rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen 

niet op eenvoudige wijze gekend worden, zodat niet aan de 

boekhoudplicht is voldoen. 

 
 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2016 is niet gedeponeerd. 

 
 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  
 Stortingsverplichting 

aandelen 
Is aan voldaan. 

 Onbehoorlijk bestuur Omdat niet aan de boekhoud- en deponeringsverplichting is 

voldaan, heeft de bestuurder de vennootschap onbehoorlijk 

bestuurd en wordt dit vermoed een belangrijke oorzaak van 

het faillissement te zijn. 
 Paulianeus handelen Vormt voorwerp van onderzoek. 
 Werkzaamheden De administratie voor zover aangereikt is onderzocht, de 

bestuurder is verhoord  en derden zijn geïnterviewd. De 

curator is voornemens zijn bevindingen onder de aandacht 

te brengen van Justitie, te meer omdat er nog een 

strafrechtelijke appèl procedure tegen de veroordeling van 

de bestuurders aanhangig is bij het Gerechtshof te ’s-

Hertogenbosch. 

 

Verslag 2: 

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nogmaals met 

de bestuurder gesproken en zijn van haar zijde nog 

aanvullende documenten aangeleverd. Ook na kennisname 

van deze documenten kan niet gezegd worden dat de 

rechten en verplichtingen van de vennootschap op 

eenvoudige wijze kunnen worden gekend. 

De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met de 

Belastingdienst en onder de aandacht gebracht van Justitie. 

 

Verslag 3: 

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator overleg gehad 

met de Belastingdienst en het UWV, dit laatste in verband 

met mogelijke uitkeringsfraude. 
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Verslag 4: 

De curator heeft ter zake faillissementsfraude 

aangifte gedaan en de Belastingdienst heeft de 

daarmee gepaard gaande kosten aan de boedel 

vergoed. 

 

8  Crediteuren    

 
 Boedelvorderingen P.M. 
 Pref. Vord. van de fiscus Nog niet bekend. 

 

Verslag 2: 

€ 34.554,-  
 Pref. Vord. van het UWV Niet bekend. 

 

Verslag 2: 

Nihil. 
 Andere pref. Crediteuren Niet bekend. 
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Aangemeld : 3 

 

Verslag 2: 

21 stuks 

  
 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 2.790,81 

 

Verslag 2: 

€ 30.321,36 
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 

Verslag 3: 

Het is niet te verwachten dat aan de crediteuren een 

uitkering kan worden gedaan. 

 

Verslag 4: 

Aan de crediteuren kan geen uitkering worden 

gedaan.  
 Werkzaamheden De crediteuren worden omtrent het faillissement 

geïnformeerd aan de hand van de postblokkade. 

 

9 Procedures  

   
 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 
 Aard procedure Niet van toepassing. 
 Stand procedure Niet van toepassing. 
 werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

10 Overig  

   
 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Onbekend. 

 

Verslag 4: 

Het faillissement is gereed voor afwikkeling 
 Plan van aanpak 1. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten; 

2. Verzorgen van een melding / aangifte bij het 

Landelijk Meldpunt faillissementsfraude van het 

O.M.; 
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3. Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

1. Afwikkelen aangifte bij het O.M. 

2. Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 3: 

1. Afwikkelen aangifte 

2. Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 4: 

Faillissement wordt voor afwikkeling voorgedragen. 
 Indiening volgend verslag Uiterlijk 1 januari 2020 

 

Dit verslag geldt als het eindverslag. 
 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter- Commissaris.  

 

 

 

 

 

 


