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mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Jobfield B.V. h.o.d.n. Unique W onen (1)

24-10-2019
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3082 JL) Rotterdam aan de
Verboomstraat 225, kvk-nummer: 65335139. (1)

24-10-2019
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming bestonden uit het exploiteren van een
detacheringsbureau in de elektrotechniek. Daarnaast bestonden de activiteiten
van Jobfield de laatste 1 ½ jaar uit het beheer van onroerende goed. (1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 19.495,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 13.538,61

€ 20.641,95

Toelichting financiële gegevens

24-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de beschikking gekregen over een kolommenbalans over het
jaar 2016. De echtgenoot van de bestuurder heeft tijdens een eerste
bespreking verklaard dat de activiteiten van Jobfield vanaf begin 2017 zijn
gestaakt en dat om die reden geen boekhouding meer is bijgehouden. Vanaf
medio 2018 tot en met het eerste kw artaal van 2019 zou Jobfield
beheersactiviteiten hebben uitgevoerd, maar ook over die periode is
(vooralsnog) geen administratie beschikbaar. De curator heeft (de echtgenoot
van) de bestuurder verzocht (voor zover nog w el aanw ezig) alle financiële
gegevens van de onderneming te verstrekken. (1)

24-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-10-2019
1

€ 3.500,00

22-10-2020
5

€ 6.169,50

21-01-2021
6

€ 7.151,35

21-04-2021
7

€ 7.290,05

21-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-9-2019

24-10-2019
1

t/m
24-10-2019
van
24-10-2019

24-01-2020
2

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

23-04-2020
3

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020

23-07-2020
4

t/m
23-7-2020
van
24-7-2020

22-10-2020
5

t/m
22-10-2020
van
23-10-2020

21-01-2021
6

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

21-04-2021
7

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021
t/m
21-7-2021

Bestede uren

21-07-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 12 min

2

11 uur 12 min

3

6 uur 0 min

4

3 uur 42 min

5

13 uur 42 min

6

3 uur 42 min

7

16 uur 48 min

8

7 uur 12 min

totaal

73 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Jobfield is opgericht bij akte van 15 februari 2016. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Jobfield is mevrouw P.Y. Soerdjbalie – Kalidien. De
echtgenoot van mevrouw Soerdjbalie – Kalidien w as (met name ten aanzien
van de laatste periode w aarin beheersactiviteiten zijn verricht) ook actief
betrokken bij de onderneming. (1)

24-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend; geen. (1)

24-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend; geen. (1)

24-10-2019
1

1.4 Huur
De echtgenoot van de bestuurder heeft verklaard dat er geen lopende
huurovereenkomst meer zijn. (1)

1.5 Oorzaak faillissement

24-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de bestuurder uitgenodigd op zijn kantoor voor een eerste
bespreking over (de oorzaken en gevolgen van) het faillissement. De
bestuurder w as vanw ege ziekte niet in staat. De echtgenoot van de
bestuurder w as w el aanw ezig en heeft het volgende verklaard.
Jobfield is begonnen als detacheringsbureau op het gebied van de
elektrotechniek. Jobfield had één klant w aarvoor meerdere opdrachten zijn
uitgevoerd. Deze klant is in gebreke gebleven van betaling van de facturen van
Jobfield (in totaal staat er nog een bedrag van € 18.847,00 open). Als gevolg
hiervan zou Jobfield niet in staat zijn gew eest om haar ZZP-ers en
personeelslid te betalen. Jobfield zou om die reden ook eind 2016 haar
activiteiten hebben moeten staken.

24-10-2019
1

In de periode vanaf begin 2017 tot en met medio 2018 zou Jobfield geen
activiteiten hebben verricht. Medio 2018 heeft de echtgenoot van de
bestuurder de onderneming gebruikt voor het opstarten van nieuw e
activiteiten te w eten het beheer van onroerend goed. Jobfield is met een
derde een beheersovereenkomst aangegaan voor het beheer van een
appartement in Rotterdam. Jobfield zou de borg en huur incasseren en aan
deze derde doorstorten. De derde stelt dat Jobfield de huur over enkele
maanden en de borg niet zou hebben doorgestort, w aardoor deze derde een
vordering op Jobfield zou hebben van circa € 6.000,00. Deze derde heeft
(w egens het uitblijven van betaling van voornoemd bedrag) het faillissement
van Jobfield aangevraagd. De rechtbank heeft (bij afw ezigheid van de
bestuurder) het faillissement op 24 september 2019 uitgesproken.
De curator heeft voornoemde verklaringen in onderzoek. (1)
Vooralsnog ziet de curator geen aanleiding om aan de verklaringen van de
bestuurder de tw ijfelen. De curator heeft hiermee zijn oorzakenonderzoek
afgerond. (2)

24-01-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

24-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
In 2016 is een personeelslid in dienst gew eest. Dat dienstverband is eind 2016
geeindigd. (1)

24-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De echtgenoot van de bestuurder heeft verklaard dat Jobfield geen
bedrijfsmiddelen meer in eigendom heeft. (1)

24-10-2019
1

Voor zover de curator heeft kunnen vaststellen, zijn er geen bedrijfsmiddelen
(meer). (2)

24-01-2020
2

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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteur

€ 18.847,00

totaal

€ 18.847,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Jobfield zou (ten minste) een vordering op een klant van het
detacheringsbureau hebben voor een bedrag van € 18.847,00. Deze vordering
is (in het verleden) niet betw ist, maar nimmer voldaan. De curator heeft de
echtgenoot van de bestuurder verzocht een kopie te verstrekken van alle
onbetaald gelaten facturen, w aarna de curator zal onderzoeken in hoeverre de
incasso van deze onbetaald gelaten facturen opportuun is. (1)

24-10-2019
1

De curator heeft de debiteur diverse malen gesommeerd tot betaling. De
debiteuren is tot op heden niet tot betaling overgegaan. Inmiddels is – met
procesmachtiging van de rechter-commissaris – het faillissement van de
debiteur aangevraagd. De behandeling van het verzoekschrift tot
faillietverklaring staat gepland voor 25 februari 2020. (2)

24-01-2020
2

Het verzoek tot faillietverklaring van de debiteur is door de rechtbank
afgew ezen. De echtgenoot van de bestuurder en de boekhouder van Jobfield
hebben na de zitting aanvullende documenten gevonden en aan de curator
verstrekt w aaruit de vordering van Jobfield op de debiteur nader onderbouw d
w ordt. Deze zijn aan de debiteur verstrekt. Momenteel is deze bezig met het
bijeenzoeken van betalingsbew ijzen. Mocht de debiteur met een
onbevredigende reactie komen op de overgelegde stukken, zal de curator zich
beraden over de te nemen vervolgstappen ter incassering van de thans
onbetaald gelaten facturen. (3)

23-04-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft het overleg tussen de debiteur en de
curator voortgeduurd. Er zijn van de debiteur thans nog geen
betalingsbew ijzen ontvangen. Door de reeds ontvangen aanvullende
documenten en het uitblijven van een reactie van de debiteur, is de curator
zich aan het beraden over de te nemen vervolgstappen. (4)

23-07-2020
4

De curator is met de debiteur tot een minnelijke regeling gekomen. Nadat is
gebleken dat de debiteur een gedeelte van de facturen reeds had voldaan, is
het thans openstaande bedrag vastgesteld. Op basis hiervan is de curator met
de debiteur – nadat de benodigde toestemming van de rechter-commissaris is
ontvangen – een betalingsregeling overeengekomen. De debiteur betaald de
boedel in totaal EUR 7.500,-. De eerste betaling is reeds op de boedelrekening
ontvangen. (5)

22-10-2020
5

De betalingsregeling w ordt tot op heden door de debiteur nagekomen als
overeengekomen. Er resteert thans één betalingstermijn. (6)

21-01-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is de laatste betaaltermijn ontvangen. Hiermee
zijn de w erkzaamheden onder deze paragraaf afgerond. (7)

21-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft een eerste gesprek gevoerd met de echtgenoot van de
bestuurder. (1)

24-10-2019
1

De curator heeft overleg gevoerd met de rechter-commissaris en het
faillissement van de debiteur aangevraagd. (2)

24-01-2020
2

De curator heeft de faillissementszitting voorbereid en bijgew oond en overleg
gevoerd met de debiteur. (3)

23-04-2020
3

De curator heeft overleg gevoerd met de debiteur en zich beraden over
vervolgstappen. (4)

23-07-2020
4

curator heeft een minnelijke regeling met de debiteur gesloten. (5)

22-10-2020
5

De curator heeft de betalingstermijn gemonitord. (6)

21-01-2021
6

Afgerond (7).

21-04-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend, zijn er geen vorderingen van banken en/of andere
(mogelijke) zekerheidsgerechtigden. (1)
€ 554,85

24-10-2019
1

24-01-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering ter verificatie ingediend uit hoofde van een
ongeoorloofd debetsaldo. (2)

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend; niet aanw ezig. (1)

24-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft een eerste gesprek gevoerd met de echtgenoot van de
bestuurder. (1)

24-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de beschikking gekregen over enkel de kolommenbalans over
2016. De curator heeft kort voor verslaglegging om de overige administratie
van Jobfield gevraagd. Uit eerste verklaringen van de echtgenoot van de
bestuurder zou blijken dat er geen andere administratie voorhanden is. (1)

24-10-2019
1

Van andere administratie is nog altijd niet gebleken. (2)

24-01-2020
2

Buiten een crediteuren- en debiteuren overzicht heeft de bestuurder, ondanks
diverse verzoeken en sommaties daartoe zijdens de curator, geen verdere
administratie overgelegd. De reden die hiervoor is gegeven is dat een gedeelte
van de administratie in de mailbox stond, w elke op een gegeven moment is
afgesloten w aardoor er geen toegang meer tot de administratie is. (3)

23-04-2020
3

Ook na nader onderzoek heeft de bestuurder geen verder administratie over
kunnen leggen. Dit leidt tot het (voorlopig) oordeel dat het bestuur de
administratieplicht ex artikel 2:10 BW heeft geschonden. De curator zal hier de
gevolgen hiervan met de bestuurder bespreken en gaat zich beraden over te
nemen vervolgstappen. (4)

23-07-2020
4

Nadat de voorlopige constateringen en oordelen van de curator met de
bestuurder en haar echtgenoot (de feitelijke medebestuurder van failliet) zijn

22-10-2020

gedeeld, zijn zij in de gelegenheid gesteld om daar op te reageren. Er zijn in
reactie daarop tw ee bescheiden uit de administratie overgelegd, maar een
reactie op de constateringen en oordelen is uitgebleven. De curator gaat zich
beraden over de te nemen vervolgstappen. (5)

5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. In de komende verslagperiode zullen de uitkomsten met de
bestuurder en haar echtgenoot (de feitelijke medebestuurder van failliet)
w orden gedeeld. (6)

21-01-2021
6

De uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zijn met de bestuurder en
haar echtgenoot medegedeeld. Zij hebben hier schriftelijk op gereageerd.
Vervolgens heeft er een telefonische bespreking plaatsgevonden w aarin is
afgesproken dat de bestuurder en feitelijk medebestuurder gegevens zouden
gaan aanleveren om een onderbouw d betalingsvoorstel te doen. De curator is
op dit moment in afw achting van deze stukken en streeft ernaar in de
volgende periode een betaling c.q. betalingsregeling met de bestuurder en
feitelijk medebestuurder overeen te zijn gekomen. (7)

21-04-2021
7

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen betalingsregeling
w eten te treffen met de bestuurder en feitelijk medebestuurder. De curator is
thans met de rechter-commissaris in overleg omtrent het verdere verloop dan
w el de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. (8)

21-07-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn in het geheel geen jaarrekeningen gedeponeerd. (1)

24-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring van
de accountant niet verplicht. (1)

24-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00. W egens gebrek aan belang zal de
curator verder geen onderzoek verrichten naar de volstorting van het
geplaatst kapitaal. (1)

24-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. (1)

24-10-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
In onderzoek. (1)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek. (1)

24-10-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een eerste gesprek gevoerd met de echtgenoot van de
bestuurder. (1)

24-10-2019
1

De curator heeft diverse de (echtgenoot van) bestuurder malen verzocht om
aanvullende administratie te verstrekken. (3)

23-04-2020
3

De curator heeft overleg gevoerd met (de echtgenoot van) de bestuurder,
w aaruit naar voren is gekomen dat er geen administratie voor handen is. (4)

23-07-2020
4

De curator heeft gecorrespondeerd met (de echtgenoot van) de bestuurder
omtrent de voorlopige conclusies en oordelen naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek. (5)

22-10-2020
5

De curator heeft de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
(6)

21-01-2021
6

De curator heeft de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek met de
bestuurders medegedeeld en hierover overleg gevoerd. (7)

21-04-2021
7

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurders en met de rechtercommissaris. (8)

21-07-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9,08

24-10-2019
1

Toelichting
Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering voor het gebruik van
w w w .crediteurenlijst.nl. Het salaris curator zal een boedelvordering zijn.
Verder verw acht de curator geen andere boedelvorderingen. (1)
€ 15,13

24-01-2020
2

€ 18,15

23-04-2020
3

€ 30,25

23-07-2020
4

€ 33,28

21-01-2021
6

€ 36,30

21-04-2021
7

€ 0,00

21-07-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 55.026,79

24-10-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft een eerste opgaaf gedaan van de fiscale schulden. De fiscale
vordering lijkt voornamelijk te bestaan uit ambtshalve aanslagen over de jaren
2016, 2017, 2018 en 2019. De curator heeft bij de bestuurder van Jobfield om
een toelichting gevraagd. (1)
€ 53.167,00

24-01-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.859,79

24-10-2019
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering. (1)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

24-10-2019
1

5

24-01-2020
2

6

23-04-2020
3

10

23-07-2020
4

11

21-01-2021
6

12

21-04-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.534,33

24-10-2019
1

€ 13.413,73

24-01-2020
2

€ 18.388,73

23-04-2020
3

€ 22.362,77

23-07-2020
4

€ 29.567,24

21-01-2021
6

€ 32.360,83

21-04-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment nog niet bekend. (1)

24-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft contact gezocht met de fiscus en de aanvrager van het
faillissement. (1)

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

24-10-2019
1

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:
- de openstaande vordering op één van de klanten van Jobfield;
- de administratie van Jobfield;
- het rechtmatigheidsonderzoek. (1)

24-10-2019
1

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de behandeling van
de faillissementsaanvraag en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.
(2)

24-01-2020
2

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het incasseren van
de vordering op één van de klanten van Jobfield en op de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek. (3)

23-04-2020
3

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het incasseren van
de vordering op één van de klanten van Jobfield en op de gevolgen van het
rechtmatigheidsonderzoek. (4)

23-07-2020
4

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de gevolgen van het
rechtmatigheidsonderzoek en het monitoren van de betalingsregeling met de
debiteur. (5)

22-10-2020
5

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het
rechtmatigheidsonderzoek en de betalingsregeling met de debiteur afw ikkelen.
Dit zijn de enige tw ee openstaande punten in dit faillissement, zodat de
curator ernaar streeft in de volgende verslagperiode een termijn voor de
afw ikkeling van het faillissement te kunnen geven. (6)

21-01-2021
6

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode de stukken om een
betalingsvoorstel van de bestuurder en haar echtgenoot, vergezeld van een
betalingsvoorstel, te hebben ontvangen. Dit is thans het enige openstaande
punt. (7)

21-04-2021
7

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode duidelijkheid te
hebben over het verdere verloop dan w el afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit is thans het enige openstaande punt. (8)

21-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

24-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

21-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

