Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

20
01-06-2021
F.16/14/230
NL:TZ:0000002726:F001
11-03-2014

R-C
Curator

mr. Neijt
mr A.R. Logtenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
REDLINE DEVELOPMENT B.V.

11-04-2018
9

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Naarden, feitelijk gevestigd Uraniumw eg 53, 3812 RJ
Amersfoort, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer
32084642.

11-04-2018
9

Activiteiten onderneming
ontw ikkelen en implementeren van standaardsoftw are, in het bijzonder voor
luchtvaartmaatschappijen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2010

€ 649.778,00

€ -233.943,00

€ 470.131,00

2009

€ 1.105.170,00

€ -148.899,00

€ 707.934,00

2011

€ 402.591,00

€ -102.866,00

€ 482.803,00

2012

€ 185.005,00

€ -180.305,00

€ 88.520,00

Toelichting financiële gegevens

11-04-2018
9

Toelichting financiële gegevens
de ondernemingsactiviteiten van Redline Development B.V. zijn per 30 juni
2012 gestaakt.

11-04-2018
9

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

11-04-2018
9

Boedelsaldo
€ 0,00

11-04-2018
9

€ 2.994,94

18-10-2018
11

€ 1.288,82

05-02-2019
12

€ 939,84

15-09-2020
18

Verslagperiode
van
5-1-2018

11-04-2018
9

t/m
10-4-2018
van
9-7-2018

09-07-2018
10

t/m
8-7-2018
van
9-7-2018

18-10-2018
11

t/m
17-10-2018
van
18-10-2018

05-02-2019
12

t/m
4-2-2019
van
5-2-2019

15-05-2019
13

t/m
14-5-2019
van

29-08-2019

15-5-2019

14

t/m
28-8-2019
van
29-8-2019

05-12-2019
15

t/m
4-12-2019
van
5-12-2019

10-03-2020
16

t/m
9-3-2020
van
10-3-2020

16-06-2020
17

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

15-09-2020
18

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

01-12-2020
19

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020
t/m
31-5-2021

Bestede uren

01-06-2021
20

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

184 uur 30 min

10

28 uur 12 min

11

18 uur 6 min

12

21 uur 24 min

13

10 uur 0 min

14

23 uur 48 min

15

0 uur 30 min

16

1 uur 18 min

17

5 uur 12 min

18

0 uur 36 min

19

0 uur 54 min

20

16 uur 35 min

totaal

311 uur 5 min

Toelichting bestede uren
uren in huidige verslagperiode: 1,30 uur.

11-04-2018
9

In de afgelopen verslagperiode is een opvolgend curator aangesteld. De
curator heeft zich ingelezen en overleg gevoerd met de vorige curator. Tot
slot heeft de curator de lopende procedure beoordeeld.

01-06-2021
20

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte d.d. 18 maart 2002.
Gefailleerde heeft zich – aldus de bestuurder – uitsluitend bezig gehouden met
het ontw ikkelen en implementeren van standaardsoftw are, in het bijzonder
voor luchtvaartmaatschappijen. Enig aandeelhouder en bestuurder van Redline
Development B.V. is Redline Holding B.V., die ook enig aandeelhouder en
bestuurder is van Redline Systems B.V. De bestuurders van Redline Holding
B.V. zijn Murmur B.V. (bestuurder: A.W . Vorsterman van Oijen) en Inthrust B.V.
(bestuurder: M. Cohen ).

11-04-2018
9

1.2 Lopende procedures
niet van toepassing (zie hoofdstuk 9).

11-04-2018
9

1.3 Verzekeringen
niet van toepassing.

11-04-2018
9

1.4 Huur
Gefailleerde huurde (voorheen) kantoorruimte aan de Brand 27, 3823 LJ
Amersfoort. De huurprijs bedroeg € 31.715,54 per kw artaal. In verband met
betalingsachterstand is gefailleerde bij vonnis van de kantonrechter d.d. 20
juni 2012 veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde. Ontruiming van het
gehuurde heeft plaatsgevonden in juli 2012. Sindsdien is gefailleerde
ingeschreven op het adres Uraniumw eg 53, 3812 RJ Amersfoort. Van een
huurovereenkomst is geen sprake.

11-04-2018
9

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Redline Development B.V. is aldus de bestuurder het
gevolg van verslechterde economische omstandigheden c.q. teruglopende
omzetcijfers. Vanaf 2009 zouden steeds meer contracten op onderhoud door
klanten zijn beëindigd en lopende projecten on hold zijn gezet, w aardoor
gefailleerde niet meer kon voldoen aan haar lopende verplichtingen,
w aaronder huur en personeelskosten. De ondernemingsactiviteiten zijn per 30
juni 2012 gestaakt. De arbeidsovereenkomsten met het personeel zijn daarna
beëindigd. Voor tw ee personeelsleden heeft dat langer geduurd in verband
met ziekte. Met diverse crediteuren is een minnelijke regeling getroffen. Het
faillissement is aangevraagd door een (oud) w erknemer. De vordering van de
verhuurder is als steunvordering gebruikt.

11-04-2018
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-04-2018
9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

11-04-2018
9

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie verslag 6.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie verslag 6.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Redline Systems B.V.

€ 125.595,06

Redline Holding B.V.

€ 287.826,64

totaal

€ 413.421,70

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
de curator heeft inmiddels rechtsmaatregelen getroffen (zie hoofdstuk 9).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

11-04-2018
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

11-04-2018
9

5.2 Leasecontracten
niet van toepassing.

11-04-2018
9

5.3 Beschrijving zekerheden
niet van toepassing.

11-04-2018
9

5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing.

11-04-2018
9

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van toepassing.

11-04-2018
9

5.6 Retentierechten
niet van toepassing.

11-04-2018
9

5.7 Reclamerechten
niet van toepassing.

11-04-2018
9

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-04-2018
9

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

11-04-2018
9

6.2 Financiële verslaglegging
niet van toepassing.

11-04-2018
9

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassing.

11-04-2018
9

6.5 Verantwoording
niet van toepassing.

11-04-2018
9

6.6 Opbrengst
€ 0,00

11-04-2018
9

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-04-2018
9

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-04-2018
9

7.2 Depot jaarrekeningen
de jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

11-04-2018
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing.

11-04-2018
9

7.4 Stortingsverplichting aandelen
verjaard.

11-04-2018
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-04-2018
9

Toelichting
de curator is van mening dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld jegens
de schuldeisers, door in het zicht van faillissement, toen zij behoorden te
w eten dat de vennootschap in een zodanige toestand verkeerde dat de
opening van een insolventieprocedure te verw achten w as, nog (paulianeuze)
betalingen te doen aan Redline Holding B.V., als gevolg w aarvan de
gezamenlijke schuldeisers schade hebben geleden.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

11-04-2018
9

Toelichting
de curator heeft geconstateerd dat na de beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten op 22 augustus 2012, 4 september 2012 en 3 oktober 2012
een bedrag van in totaal € 30.660,00 is betaald vanaf de bankrekening van
gefailleerde bij de SNS op de bankrekening van Redline Holding B.V., ter
aflossing van de rekening-courant schuld. De curator is van mening dat deze
betalingen paulianeus zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
de curator heeft inmiddels rechtsmaatregelen getroffen (zie hoofdstuk 9).

11-04-2018
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
voorbereiden comparitie (zie hoofdstuk 9).

8. Crediteuren

11-04-2018
9

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-04-2018
9

Toelichting
salaris curator (nog niet vastgesteld).
€ 75.176,91

01-06-2021
20

Toelichting
salaris curator mr. Vriezen

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 361,00

11-04-2018
9

€ 17,00

18-10-2018
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 16.432,54

11-04-2018
9

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 20.139,82

11-04-2018
9

Toelichting
(oud) w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

11-04-2018
9

4

18-10-2018
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.788,87

11-04-2018
9

€ 6.348,05

18-10-2018
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(vooralsnog) onbekend.

11-04-2018
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Redline Holding B.V. (aandeelhouder / bestuurder) en Redline Systems B.V.
(zustervennootschap), alsmede de (indirect) bestuurders.

11-04-2018
9

9.2 Aard procedures
ongeoorloofde verrekening, paulianeus handelen en
bestuurdersaansprakelijkheid.

11-04-2018
9

9.3 Stand procedures
een comparitie van partijen staat gepland op 24 april 2018.

11-04-2018
9

de comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 24 april 2018; de zaak
staat thans voor vonnis op 1 augustus 2018.

09-07-2018
10

de rechtbank heeft vonnis gew ezen op 11 juli 2018 (over de primaire
vorderingen) en op 12 september 2018 (over de beslag- en proceskosten). De
rechtbank heeft:

18-10-2018
11

- de (indirect) bestuurders hoofdelijk veroordeeld om aan de boedel te betalen
een bedrag van € 2.660, vermeerderd met de w ettelijke rente vanaf 9 maart
2017;
- Redline Systems B.V. veroordeeld om aan de boedel te betalen een bedrag
van € 45.375,06, vermeerderd met de w ettelijke rente vanaf 9 maart 2017,
alsmede in de beslagkosten ad. € 1.700,49.
Voor het overige zijn de vorderingen van de curator afgew ezen. Inmiddels
heeft de curator hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van 11 juli en 12
september 2018, voor zover de vorderingen van de curator daarin zijn
afgew ezen. De zaak zal w orden aangebracht op de rol van het Gerechtshof
d.d. 4 december 2018.
de zaak staat voor memorie van grieven op de rol van 12 februari 2019.

05-02-2019
12

op 12 februari 2019 heeft de curator de memorie van grieven genomen. Op 26
februari 2019 heeft zich (alsnog) een advocaat gesteld in hoger beroep. De
advocaat heeft om uitstel gevraagd voor het nemen van de memorie van
antw oord. De zaak staat voor memorie van antw oord op de rol van 4 juni
2019.

15-05-2019
13

op 4 juni 2019 heeft de advocaat zijn memorie van antw oord genomen, tevens
houdende een eis in incidenteel appèl. Op 13 augustus 2019 heeft de curator
de memorie van antw oord in incidenteel appèl genomen. Op 27 augustus 2019

29-08-2019
14

heeft het hof bepaald dat er een comparitie na memorie van antw oord
(CNMVA) zal w orden gehouden. De datum is nog niet bekend.
de zaak is verw ezen naar de rol van 25 februari 2020. Alsdan zal het hof een
datum vaststellen voor de comparitie na memorie van antw oord (CNMVA).

05-12-2019
15

het Gerechtshof heeft de zaak (ambtshalve) verw ezen naar de rol van 19 mei
2020. Alsdan zal het Gerechtshof een datum vaststellen voor de comparitie na
memorie van antw oord (CNMVA).

10-03-2020
16

in verband met (het beleid ten aanzien van het) Corona-virus heeft het
Gerechtshof aan partijen de vraag gesteld of zij opteren voor een schriftelijke
afdoeningen (en arrest vragen) of opteren voor het plannen van een zitting.
Het Gerechtshof heeft besloten om toch een fysieke comparitie te gelasten
(meervoudig). De zaak staat op de rol van 21 juli 2020. Alsdan zal het
Gerechtshof een datum vaststellen voor de comparitie na memorie van
antw oord (CNMVA).

16-06-2020
17

inmiddels heeft het Gerechtshof bepaald dat, gelet op de aard van de zaak, de
zitting op gebruikelijke w ijze, dus met een fysieke zitting in de zittingszaal,
doorgang zal vinden. De zitting zal plaatsvinden op 21 januari 2021 (9.15 uur).

15-09-2020
18

9.4 Werkzaamheden procedures
correspondentie met (onder andere) rechtbank.

11-04-2018
9

bijw onen comparitie van partijen en het voeren van
schikkingsonderhandelingen.

09-07-2018
10

beoordelen vonnissen en correspondentie met de deurw aarder en de (indirect)
bestuurders en diens advocaat.

18-10-2018
11

opstellen memorie van grieven (concept).

05-02-2019
12

opstellen memorie van grieven.

15-05-2019
13

opstellen memorie van antw oord in incidenteel appèl.

29-08-2019
14

in de afgelopen periode zijn ook de kosten die de deurw aarder in rekening
heeft gebracht (deels) doorbelast aan de boedel (in eerste instantie zijn deze
kosten door Marree en Dijxhoorn advocaten B.V. gedragen). Over een enkele
factuur zijn nog vragen gesteld aan de deurw aarder.

16-06-2020
17

De mondelinge behandeling staat ingepland op 28 juli 2021.

01-06-2021
20

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
afronden procedure (zie hoofdstuk 9).

11-04-2018
9

incasso van het verschuldigde uit de vonnissen van 11 juli en 12 september
2018 en het afronden procedure in hoger beroep (zie hoofdstuk 9).

18-10-2018
11

incasso van het verschuldigde uit de vonnissen van 11 juli en 12 september
2018 en het afronden procedure in hoger beroep (zie hoofdstuk 9).

05-02-2019
12

incasso van het verschuldigde uit de vonnissen van 11 juli en 12 september
2018 en het afronden procedure in hoger beroep (zie hoofdstuk 9).

15-05-2019
13

Zie hoofdstuk 9.

29-08-2019
14

Zie hoofdstuk 9.

05-12-2019
15

Zie hoofdstuk 9.

10-03-2020
16

Zie hoofdstuk 9.

16-06-2020
17

Zie hoofdstuk 9.

15-09-2020
18

Zie hoofdstuk 9.

01-12-2020
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(vooralsnog) onbekend.

11-04-2018
9

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

01-06-2021
20

10.4 Werkzaamheden overig
opstellen faillissementsverslag.

09-07-2018
10

opstellen (financieel) faillissementsverslag.

18-10-2018
11

Mondelinge behandeling hoger beroep.

01-06-2021
20

Bijlagen
Bijlagen

