Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A
DRIEËNTWINTIGSTE
FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN JOB4U
UITZENDORGANISATIE B.V.

inzake

: de besloten vennootschap Job4U Uitzendorganisatie B.V.,
t.h.o.d.n. H.C.R. Uitzendorganisatie (KvK-nr. 20101731),
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3029
AV) Rotterdam aan de nieuw-Mathenesserstraat 39-41, unit r.

faillissementsnummer

: C/10/14/681 F

datum faillissement

: 29 juli 2014

curator

: Mr. A.R.J. Borsboom
Borsboom & Hamm Advocaten
Postbus 293
3000 AG ROTTERDAM
tel.: 010-2012939
fax: 010-2012949
www.borsboomhamm.n1

rechter-commissaris

: Mr. W.J. Roos-van Toor (was: Mr. W. Reinds)

datum verslag

:

27 mei 2021

activiteiten onderneming : het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
personeel
verslagperiode

Mededeling

: onbekend
27 november 2020 tot en met 26 mei 2021.

ingevolge de richtlijnen van de Rechtbank
Rotterdam zijn de ontwikkelingen ten opzichte van
het vorige openbare verslag d.d. 27 november 2020
cursief weergegeven.
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1. INVENTARISATIE
1.1

Directie en organisatie
Job4U Uitzendorganisatie B.V. (hierna: "Job4U") is opgericht bij notariële akte van
10 mei 2001, en voor het eerst ingeschreven in het handelsregister op 17 mei 2001.
De bestuurder en enig aandeelhouder van Job4U is sedert 10 oktober 2013 de heer Z.
Sentrk. De heer H. Çelebioglu was voor die tijd bestuurder en enig aandeelhouder
van Job4U. De heer SenttIrk en de heer Çelebioglu reageren niet op correspondentie
van de curator.
3e verslag: De curator heeft de rechter-commissaris gevraagd een voordracht te doen
tot in verzekerde bewaringstelling van de heer Sent-Cu-k en de heer Çelebioglu. De
rechter-commissaris heeft toegezegd hiervoor zorg te zullen dragen.
4' verslag: In de afgelopen verslagperiode is de heer Senttirk door de rechtercommissaris opgeroepen voor een faillissementsverhoor. De heer Sentrk is niet
verschenen. De rechter-commissaris zal alsnog zorgdragen voor een voordracht tot in
verzekerde bewaringstelling. De heer Çelebioglu heeft laten weten in het buitenland te
zijn. De curator heeft een afspraak gemaakt voor eind mei 2015.
5' verslag: De rechter-commissaris heeft ten aanzien van de heer Sent-Cu-k gezorgd voor
een voordracht tot in verzekerde bewaringstelling. De heer Çelebioglu is op kantoor
van de curator verschenen. Hij heeft verklaard de onderneming in oktober 2013 aan de
heer Sentrk te hebben overgedragen. Daarna zou hij naar eigen zeggen niet meer
betrokken zijn geweest bij de onderneming. Hij kan geen toelichting geven op de
transacties die nadien hebben plaatsgevonden. De curator onderzoekt dit.
6' verslag: De voordracht inbewaringstelling van de heer Sentrk heeft nog tot niets
geleid. De FIOD is een onderzoek gestart naar (onder andere) de achtergronden van dit
faillissement en de rol van de heren Sentiirk en Çelebioglu. De curator bereidt een
aangifte voor.
7' verslag: De curator heeft strafrechtelijk aangifte gedaan. De FIOD is bezig met een
onderzoek.
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8 verslag: De strafrechtelijke aangifte is nog in behandeling.
9' verslag: De FIOD heeft het onderzoek afgerond. De Officier van Justitie dient een
afdoeningsbesluit te nemen. De curator wordt - namens de gezamenlijke schuldeisers
van Job4U - als benadeelde partij van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
10' verslag: De Officier van Justitie heeft de zaak beoordeeld en besloten de zaak voor
te laten komen. Er zijn (concept) tenlasteleggingen opgemaakt. De curator heeft zich
als benadeelde partij in de strafzaak gevoegd.
11' verslag: De curator is in afwachting van de uitkomst van de strafzaak; dit zal nog
wel enige tijd duren.
12' verslag: Geen wijzigingen.
13' verslag: Geen wijzigingen.
14' verslag: Geen wijzigingen.
15' verslag: Geen wijzigingen.
16e verslag: Geen wijzigingen.
17' verslag: Geen wijzigingen.
18' verslag: Het onderzoek is afgerond en de zaak is gereed om op zitting te worden
behandeld. Er moet nog een zittingsdatum worden bepaald.
23e verslag: De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland voor medio

juni 2021.
1.2

Winst en verlies / balanstotaal / eigen vermogen

De curator beschikt niet over enige vorm van administratie. Uit de inschrijving in het
handelsregister blijken de volgende financiële gegevens:
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jaar

eigen vermogen

2010

304.504

2011

521.604

2012

457.270

netto-omzet

resultaat na vpb
-

-

balanstotaal
687.950
989.090
1.218.188

1.3 Activiteiten
De in het handelsregister geregistreerde bedrijfsomschrijving van Job4U luidt: "Het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten en het verlenen van diensten op het terrein
van de arbeidsbemiddeling".
1.4 Verzekeringen
Indien er lopende overeenkomsten zijn, zal de curator de overeenkomsten opzeggen.
3e verslag: Het is niet gebleken dat er op faillissementsdatum nog lopende
overeenkomsten waren.
1.5 Huur
De activiteiten van Job4U werden voorheen verricht vanuit een bedrijfspand te (3029
AV) Rotterdam aan de nieuw-Mathenesserstraat 39-41, unit r. Het bedrijfspand zou op
faillissementsdatum al leeg zijn. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.
3' verslag: De verhuurder heeft vooralsnog geen vordering ter verificatie ingediend.
1.6

Oorzaak faillissement
De curator weet niets van de achtergronden van het faillissement en de onderneming.
Hij heeft nog geen contact gehad met de bestuurder of voormalig bestuurder. Het
faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds in verband met een vordering van
circa EUR 6.000,00.

2. PERSONEEL
2.1

Aantal ten tijde van het faillissement

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Nog onbekend.
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2.3 Datum ontslagaanzegging
Vooralsnog niet van toepassing.
3. ACTIVA
De curator is niet bekend met enige activa.
5' verslag: Job4U heeft in het verleden een bankgarantie gesteld ten behoeve van een
leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft een beroep gedaan op een deel van de
bankgarantie. Het restant van de bankgarantie is in de afgelopen verslagperiode
vrijgevallen. Hierdoor is er een bedrag van EUR 1.662,83 op de boedelrekening
ontvangen.
6' verslag: Op de bankrekening van Job4U zijn restituties ontvangen van Eneco en
CJIB van respectievelijk EUR 422,71 en EUR 51,00. Deze bedragen zijn afgedragen
op de boedelrekening.
4. DEBITEUREN
De curator is niet bekend met vorderingen van Job4U op derden.
5.
6.

BANK / ZEKERHEDEN
DOORSTART / VOORTZETTEN
Niet van toepassing.

7. RECHTMATIGHEID
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt niet over enige voiiii van administratie.
7' verslag: Gelet op het feit dat de curator geen administratie heeft ontvangen heeft hij
geconcludeerd dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft hiervan
aangifte gedaan.
7.2

Depot jaarrekeningen
2010:31 oktober 2011
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2011: 18 maart 2013
2012: 4 juli 2013
7.3

Goedkeurende verklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsplicht aandelen
Er zal geen onderzoek worden verricht naar het volstorten van de aandelen, nu Job4U
meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering op de aandeelhouder
zou bestaan, is deze niet langer afdwingbaar.
7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek
Er is niet voldaan aan de verplichting tot het tijdig openbaar maken van de jaarstukken
over 2011 ex artikel 2:394 lid 3 BW. Om die reden heeft het bestuur zijn taak
kennelijk onbehoorlijk vervuld, en wordt de onbehoorlijke taakvervulling vermoed een
belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn (artikel 2:248 lid 2 BW).
3' verslag: De curator heeft de huidige en de voormalige bestuurder op grond van
artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De bestuurders
hebben hierop niet gereageerd.
4' verslag: De curator heeft infoiniatie van de Belastingdienst ontvangen over de
verhaalsmogelijkheden bij de bestuurders. De verhaalsmogelijkheden lijken echter
beperkt.
5' verslag: De curator krijgt geen of moeilijk contact met de bestuurders. De
bestuurders hebben niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling of een
voorstel gedaan voor de afwikkeling. De curator beraadt zich over nadere maatregelen.
6 e verslag: De FIOD is een onderzoek gestart naar de bestuurder en de vootinalig
bestuurder. Onder andere is gebleken dat de g-rekening van Job4U is leeggehaald, er
onjuiste aangiften zijn gedaan en er grote bedragen contant zijn opgenomen. De
curator bereidt in dit kader een strafrechtelijk aangifte voor. De curator zal contact
onderhouden met de FIOD over eventuele maatregelen.
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7e verslag: De aangifte is gedaan. De FIOD is bezig met een onderzoek.
8e verslag: De aangifte is in behandeling.
9 verslag: De FIOD heeft het onderzoek afgerond en de zaak is in behandeling bij de

Officier van Justitie.
10e verslag: De Officier van Justitie heeft de zaak beoordeeld en besloten de zaak voor

te laten komen.
1 le verslag: De curator is in afwachting van de uitkomst van de strafzaak; dit zal nog

wel enige tijd duren.
12e verslag: Geen wijzigingen.
13' verslag: Geen wijzigingen.
14' verslag: Geen wijzigingen.
15e verslag: Geen wijzigingen.
16' verslag: Geen wijzigingen.
17 verslag: Geen wijzigingen.

1 8e verslag: Het onderzoek is afgerond en de zaak is gereed om op zitting te worden
behandeld. Er moet nog een zittingsdatum worden bepaald. De curator heeft de
vordering op de voormalig bestuurder ex artikel 2:248 BW gestuit. Bovendien heeft de
curator de feitelijke grondslag van de aansprakelijkstelling nader aangevuld.
19e verslag: Geen wijzigingen.
20' verslag: Geen wijzigingen.
21Cverslag: Geen wijzigingen.

-8

22' verslag: Geen wijzigingen.
23e verslag: De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland voor medio
juni 2021.
7.6 Paulianeus handelen

De curator is (vooralsnog) niet in staat om hiernaar onderzoek te verrichten.
3' verslag: De curator heeft de bankafschriften van Job4U van de bank ontvangen. De
curator onderzoekt of er paulianeuze betalingen zijn gedaan.
4' verslag: Uit de bankafschriften is gebleken dat Job4U in de maanden voor het
faillissement grote betalingen heeft verricht aan derden. De curator onderzoekt deze
transacties, maar door het ontbreken van administratie en informatie van het bestuur
kost dit meer tijd dan gebruikelijk.
5 e verslag: De curator heeft de betrokken partijen om een toelichting op de betalingen
gevraagd, maar de desbetreffende partijen hebben hierop niet gereageerd. De curator
zal de transacties in de komende verslagperiode vernietigen op grond van art. 42 Fw
en de mogelijkheden onderzoeken om verdere maatregelen te treffen.
6 e verslag: De paulianeuze betalingen zijn ook onderwerp van het onderzoek door de
FIOD. De curator zal hierover contact onderhouden met de FIOD en waar nodig
maatregelen treffen.
7' verslag: De curator heeft aangifte gedaan en de FIOD heeft dit in onderzoek.
8 verslag: De aangifte is in behandeling.
9 e verslag: De FIOD heeft het onderzoek afgerond en de zaak is in behandeling bij de
Officier van Justitie.
10' verslag: De Officier van Justitie heeft de zaak beoordeeld en besloten de zaak voor
te laten komen.
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11 verslag: De curator is in afwachting van de uitkomst van de strafzaak; dit zal nog
wel enige tijd duren.
12e verslag: Geen wijzigingen.

13' verslag: Geen wijzigingen.
14' verslag: Geen wijzigingen.
15' verslag: Geen wijzigingen.
1 6e verslag: Geen wijzigingen.

17e verslag: Geen wijzigingen.
18' verslag: Het onderzoek is afgerond en de zaak is gereed om op zitting te worden
behandeld. Er moet nog een zittingsdatum worden bepaald.
19' verslag: Geen wijzigingen.
23e verslag: De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland voor medio
juni 2021.
7.7 Garantstelling
Vooralsnog niet van toepassing.
8. CREDITEUREN
8.1 Boedelvorderingen
EUR 75,63 + PM.
20' verslag: De vordering van de Belastingdienst ad EUR 175,00 uit hoofde van de af
te dragen omzetbelasting over de boedelperiode is genoteerd als preferente
boedelvordering.
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8.2

Preferente vordering fiscus
PM.
2' verslag: De fiscus heeft een vordering ter verificatie ingediend ten bedrage van
EUR 912.345,00. De vordering is opgebouwd uit ambtshalve aanslagen omzet-, loonen vennootschapsbelasting over het jaar 2014.
3' verslag: De vordering van de fiscus is verlaagd tot een bedrag van EUR 118.807,73.
5' verslag: De vordering is verder verlaagd tot een bedrag van EUR 73.819,73.
6 e verslag: De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de ingediende aangiften
loonheffing over 2013. Uit dit onderzoek volgt dat er door Job4U onjuiste aangiften
zijn ingediend en dat er een naheffingsaanslag moet worden opgelegd van ruim
EUR 770.000. Er is hiervoor nog geen vordering ter verificatie ingediend.
7' verslag: De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend. De totale vordering van
de fiscus bedraagt thans EUR 920.522,73.
19 verslag: EUR 881.699,73.

8.3 Preferente vordering UWV
PM.
7' verslag: Niet van toepassing.
8.4 Andere preferente crediteuren
Er is een preferente vordering ingediend ten bedrage van EUR 1.273,40 in verband
met de kosten van het aanvragen van het faillissement.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Er zijn vijf crediteuren die een vordering ter verificatie hebben ingediend.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
De totale som van de ingediende schuldvorderingen bedraagt EUR 304.980,93.
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8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is vooralsnog onbekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.
3e verslag: De vooruitzichten voor de crediteuren zijn slecht.
7' verslag: De concurrente crediteuren zullen - gelet op de omvang van de preferente
vordering van de fiscus - geen uitkering ontvangen.

9.

PROCEDURES
Het is niet gebleken dat Job4U betrokken is bij lopende procedures.

10.

OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissementen
Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden
beëindigd.
7e verslag: De FIOD heeft gevraagd het faillissement gedurende het onderzoek nog
open te houden. Het faillissement zal daarom niet op korte termijn worden
afgewikkeld.
9 e verslag: De curator is in afwachting van het afdoeningsbesluit van de Officier van
Justitie. Daarna kan worden bezien of, en zo ja op welke termijn, het faillissement kan
worden afgewikkeld.
10e verslag: Het is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement kan worden
afgewikkeld. Dat hangt af van de voortgang van de strafprocedure tegen de bestuurder
en de voormalig bestuurder.
10.2 Plan van aanpak
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht
verkrijgen:
afwachten uitkomst strafzaak tegen bestuurder en voormalig bestuurder;
beraad civielrechtelijke rechtsmaatregelen jegens voolinalig bestuurder;
-

op termijn: afwikkeling.
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10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk over zes maanden.
Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Rotterdam, 27 mei 2021

A .R.J. Boysboom-Ch-rator

