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Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak
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R-C
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mr. R. Cats
mr H.E.C. Lisman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Progresso Technology B.V.

27-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Progresso
Technology B.V. is opgericht op 18 juli 2017 en handelde tevens onder de
namen 3D-StoreNL en Progresso3D.

27-11-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met het adviseren omtrent 3D
Printtoepassingen en het uitvoeren van 3D printopdrachten.

27-11-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiele cijfers dienen nog nader te w orden onderzocht.

27-11-2020
1

De financiele gegevens zijn onderzocht. De bestuurder is verzocht op
meerdere punten opheldering te geven. De curator is in afw achting daarvan.

05-03-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

27-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

27-11-2020
1

€ 2.856,03

05-03-2021
2

€ 1.696,68

17-09-2021
4

€ 1.680,78

01-02-2022
5

€ 1.816,13

02-05-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-10-2020

27-11-2020
1

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

05-03-2021
2

t/m
15-2-2021
van
16-2-2021

31-05-2021
3

t/m
15-5-2021
van
16-5-2021

17-09-2021
4

t/m
3-9-2021
van
4-9-2021

01-02-2022
5

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022

02-05-2022
6

t/m
1-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

57 uur 0 min

2

181 uur 30 min

3

27 uur 6 min

4

69 uur 24 min

5

40 uur 42 min

6

30 uur 12 min

totaal

405 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal bestede uren: 57 uur

27-11-2020
1

Totaal aantal bestede uren: 238,30 uur

05-03-2021
2

Totaal aantal bestede uren: 265,36 uur

31-05-2021
3

Totaal aantal bestede uren: 335,00 uur

17-09-2021
4

Totaal aantal bestede uren: 375,42 uur

01-02-2022
5

Totaal aantal bestede uren: 412,36 uur

02-05-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Progresso Technology B.V. vanaf de
oprichtingsdatum is Progresso Holding B.V., w aarvan de heer A.E. Hoogerw erf
vanaf die datum op zijn beurt enig aandeelhouder en statutair bestuurder is.

27-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Zie punt 9.1 van dit openbaar verslag.

27-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft in onderzoek w elke verzekeringen er zijn afgesloten door
Progresso Technology B.V. en w at daarmee dient te gebeuren.

1.4 Huur

27-11-2020
1

1.4 Huur
Voor zover de curator bekend zijn in het verleden meerdere
huurovereenkomsten afgesloten door gefailleerde, nl. betreffende de volgende
adressen:

27-11-2020
1

Industriew eg 78-A te (2254 AE) Voorschoten
Industriew eg 60F te (2254 AE) Voorschoten
Vissersdijk Beneden 70 te (3329 GW ) Dordrecht
Rijksstraatw eg 340 te (2242 AB) W assenaar (dit betreft een opslagbox)
De eerste 3 genoemde huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd
met voorafgaande machtiging van de Rechter-Commissaris.
Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels geeindigd en de huurpanden zijn
opgeleverd aan de verhuurders.

05-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement dienen nog te w orden onderzocht.

27-11-2020
1

De oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek. Het onderzoek is nog niet
afgerond.

05-03-2021
2

De curator heeft de door haar ontvangen administratie, informatie en de
oorzaken van het faillissement onderzocht en de bestuurder in de
gelegenheid gesteld daarop te reageren.

02-05-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

27-11-2020
1

Toelichting
Naar zeggen van de bestuurder w aren er per faillissementsdatum 2
personeelsleden in dienst van de vennootschap, w aaronder hijzelf. De andere
w erkneemster zou kort voor faillissementsdatum bij de vennootschap in dienst
zijn getreden. Dit zal nader moeten w orden onderzocht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

27-11-2020
1

Toelichting
De curator is door de bestuurder pas achteraf geinformeerd over de beide
dienstverbanden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-11-2020

1

26-4-2020

1

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Voor zover vereist zijn de beide w erknemers met voorafgaande machtiging van
de Rechter-Commissaris ontslagen.

27-11-2020
1

Correspondentie met het UW V.

05-03-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

27-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

27-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft meerdere roerende zaken aangetroffen op diverse locaties.
Onderzocht moet nog w orden w elke zaken het exact betreft en aan w ie deze
zaken in eigendom toebehoren. Ook moet nog onderzocht w orden of alle door
de vennootschap aangeschafte zaken aangetroffen zijn.

27-11-2020
1

De curator heeft nog in onderzoek w elke zaken door de gefailleerde
vennootschap zijn aangeschaft.

05-03-2021
2

De afgelopen verslagperiode zijn meer zaken naar boven gekomen op
verschillende locaties van derden.
Een deel van de voor en na faillissement in de locatie te Vogelenzang
aanw ezige zaken is verdw enen uit de betreffende locatie zonder dat de
curator hiervan vooraf op de hoogte w as gesteld. De curator heeft aangifte
van diefstal/verduistering gedaan. De curator heeft een bezoek gebracht aan
locaties van derden, omdat zij aanw ijzingen had dat zich daar zaken
bevonden. Dit bleek inderdaad het geval.
Het onderzoek naar de bedrijfsmiddelen in eigendom van de vennootschap is
nog niet afgerond.
De curator is in afw achting van door haar opgevraagde informatie en stukken.
Los daarvan, is gebleken dat voorafgaand aan het faillissement een voertuig
(een Mercedes) op naam van gefailleerde is overgedragen aan een
groepsvennootschap, die vervolgens het voertuig heeft overgedragen aan een
derde. De curator heeft maatregelen genomen en de bestuurder verzocht aan
te geven w aar het voertuig zich bevindt. Op het voertuig rust een pandrecht
van een derde, die van de overdracht vooraf niet op de hoogte w as gesteld.
Het onderzoek naar de eigendomsrechten en aanspraken van derden op door
de gefailleerde vennootschap aangetroffen zaken is nog niet afgerond. Het
onderzoek w ordt bemoeilijkt doordat er nog altijd geen bijgew erkte
administratie beschikbaar is op basis w aarvan dit eenduidig kan w orden
vastgesteld en er daarnaast nog meerdere andere vragen zijn die eerst
opgehelderd moeten w orden en een derde zaken onder zich heeft genomen
en zich op een pandrecht van zijn vennootschap en dat van een derde beroept
en ook vragen die daarover gesteld zijn nog openstaan.

31-05-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit zal w aar nodig w orden gerespecteerd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

27-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek administratie, correspondentie en overleg bestuurder en bezoek
diverse locaties.

27-11-2020
1

Onderzoek administratie en overige stukken en overleg en correspondentie
met bestuurder, overige betrokkenen en derden en bezoeken aan diverse
locaties.

05-03-2021
2

Onderzoek aangeleverde en anderszins verkregen stukken, overleg en
correspondentie met (advocaat van) bestuurder, de derden die zich op
pandrecht beroepen en overleg en correspondentie derden.

31-05-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek

27-11-2020
1

Het onderzoek naar de voorraadzaken in eigendom van de vennootschap is
nog niet afgerond. De afgelopen verslagperiode zijn meer zaken naar boven
gekomen op verschillende locaties w aarvan de eigendomsrechten in onderzoek
zijn.

05-03-2021
2

Onderhanden w erk w as er per faillissementsdatum niet volgens de bestuurder.
Het is nog niet mogelijk gebleken dit te verifieren.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek administratie, aanschrijven leveranciers en overleg en
correspondentie bestuurder.

27-11-2020
1

Onderzoek administratie en overige stukken, divers overleg en
correspondentie met bestuurder en andere betrokkenen en derden, bezoeken
aan diverse locaties.

05-03-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

verschillende domeinnamen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Thans geen bekend.

27-11-2020
1

Per faillissementsdatum stonden verschillende domeinnamen op naam van de
gefailleerde vennoootschap. Na faillissement zijn deze zonder toestemming
van de curator overgeschreven op naam van een derde, zonder dat daarvoor
een koopprijs betaald is. De domeinnamen zijn nadien w eer overgeschreven
op naam van een andere derde, eveneens zonder toestemming van de
curator.

05-03-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek administratie

27-11-2020
1

Onderzoek administratie en overleg en correspondentie met de bestuurder en
derden.

05-03-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
W elke debiteuren openstonden per faillissementsdatum is nog niet duidelijk.
Dit is onderw erp van onderzoek.

27-11-2020
1

Het grootste deel van de in de administratie geboekte debiteuren blijkt niet
inbaar en te moeten w orden gecrediteerd.

05-03-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie en overleg en correspondentie bestuurder.

27-11-2020
1

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

27-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Of en zo ja w elke zekerheden door de vennootschap zijn afgegeven is nog niet
duidelijk.

27-11-2020
1

Het onderzoek naar de in het verleden door gefailleerde verstrekte
zekerheden is nog niet afgerond.

05-03-2021
2

Er zijn meerdere partijen die zich op een pandrecht op aangeschafte zaken
beroepen. Vooralsnog kunnen, op basis van de thans bekende gegevens,
deze pandrechten niet gehonoreerd w orden en moet er eerst duidelijkheid
komen over w elke zaken nu exact door Progresso Technology B.V. in eigendom
zijn verkregen en w elke door andere vennootschappen. Nader onderzoek en
opheldering op meerdere punten is hiervoor eerst nodig.

31-05-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Die zal, w aar aan de orde, w orden gerespecteerd. Op dit moment is dit nog
niet duidelijk.

27-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
W elke derden rechten kunnen doen claimen op aangetroffen zaken is nog niet
duidelijk. W aar dit w el al duidelijk is, zijn de derdenrechthebbenden in de
gelegenheid gesteld hun eigendommen voor zover nog aanw ezig op te halen.

27-11-2020
1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

17-09-2021
4

5.6 Retentierechten
Thans niet bekend.

27-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Thans niet bekend.

5.8 Boedelbijdragen

27-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

27-11-2020
1

Thans is nog geen boedelbijdrage ontvangen op de boedelrekening.

Toelichting

02-05-2022
6

Er is een boedelbijdrage van € 125,-- exclusief BTW door een derde
rechthebbende betaald en bijgeschreven op de boedelrekening.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven financiers en crediteuren en onderzoek zekerheden.

27-11-2020
1

Aanschrijven financiers en crediteuren en onderzoek zekerheden en diverse
correspondentie met derden die rechten claimen op zaken.

31-05-2021
3

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

27-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

27-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Thans niet van toepassing.

6.5 Verantwoording

27-11-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

27-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

27-11-2020
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

27-11-2020
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

27-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is nog onvolledig ontvangen en dient nog nader te w orden
onderzocht.

27-11-2020
1

De administratie die de curator heeft ontvangen is niet goed bijgehouden en
heeft meerdere vragen opgew orpen. De bestuurder is verzocht op meerdere
punten opheldering te verschaffen en de rechten en verplichtingen inzichtelijk
te maken. De curator is in afw achting daarvan.

05-03-2021
2

De administratie is nog steeds niet bijgew erkt. De (accountant van) bestuurder
is daarmee nog bezig.

17-09-2021
4

De administratie geeft op meerdere punten niet het benodigde inzicht. De
bestuurder is na faillissementsdatum ruimschoots in de gelegenheid gesteld
zaken op te helderen, maar desondanks zijn vele aspecten nog altijd niet
opgehelderd en niet inzichtelijk. Zie punt 1.5 van dit verslag.

02-05-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

27-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

27-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit zal nader moeten w orden onderzocht.

27-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

27-11-2020
1

Dit zal nader moeten w orden onderzocht.

Toelichting

05-03-2021
2

In onderzoek.

Toelichting

01-02-2022
5

In onderzoek.

Toelichting

02-05-2022
6

Zie punt 1.5 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-11-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit zal nog moeten w orden onderzocht.

27-11-2020
1

In onderzoek.

01-02-2022
5

Zie punt 1.5 van dit verslag.

02-05-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en onderzoek aangeleverde stukken en overleg met crediteuren.

27-11-2020
1

Onderzoek administratie en anderszins verkregen stukken, bezoek aan diverse
locaties, divers overleg en correspondentie met de bestuurder en overige
derden.

05-03-2021
2

Correspondentie bestuurder en derden.
Onderzoek.

01-02-2022
5

Zie punt 1.5 van dit verslag.

02-05-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

27-11-2020
1

P.M.

€ 9.103,96

05-03-2021
2

€ 10.044,70

31-05-2021
3

Toelichting

17-09-2021
4

Plus faillissementskosten (P.M.)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 41.445,97

27-11-2020
1

€ 42.024,97

05-03-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 942,09

8.4 Andere pref. crediteuren

05-03-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.350,00

27-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

27-11-2020
1

29

05-03-2021
2

27

31-05-2021
3

28

17-09-2021
4

29

01-02-2022
5

30

02-05-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.177.225,97

27-11-2020
1

€ 1.196.028,36

05-03-2021
2

€ 1.178.709,53

31-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Valt nog niet te zeggen

05-03-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en overleg met crediteuren en voorlopige erkenning crediteuren

9. Procedures

05-03-2021
2

9.1 Naam wederpartijen
Per faillissementsdatum w aren er tw ee procedures aanhangig, te w eten:

27-11-2020
1

1. een procedure bij de Rechtbank Gelderland, Team kanton handelsrecht
tegen de heer Labrijn met failliet als eiseres en als gedaagde de heer
Labrijn. Aan de orde daarin is een vordering ingesteld door failliet tegen
leverancier Labrijn uit hoofde van schadevergoeding w egens
w anprestatie. Door Labrijn zou volgens Labrijn een defecte machine zijn
geleverd. In die procedure is door de failliet een dagvaarding betekend
en daarop is gereageerd bij conclusie van antw oord door de w ederpartij.
De zaak stond op de rol staat van 23 oktober 2020 voor het nemen van
een conclusie van repliek door gefailleerde. De curator heeft deze
procedure niet overgenomen.
2. een procedure aangespannen door Progresso Technology B.V. tegen
Corporate Factoring Solutions B.V. ("CFS"), aanhangig bij de Rechtbank
Den Haag. Daarin heeft gefailleerde een dagvaarding doen betekenen en
daarop is door CFS bij conclusie van antw oord gereageerd. CFS heeft
zich voor faillissementsdatum op het standpunt dat zij een aanzienlijk
bedrag te vorderen had van Progresso Technology B.V. en dat zij tot
zekerheid van de terugbetaling daarvan (onder andere) een pandrecht
geldend kon maken op zaken die aan Progresso Technlogy B.V. in
eigendom toebehoorden en dit pandrecht uitgew onnen. Progresso
Technology B.V. heeft daartegen voor faillissementsdatum geprotesteerd
en zich daartegen (ook in rechte) verw eerd. Nadat de uitw inning door
CFS had plaatsgevonden heeft Progresso Technology B.V. een
dagvaarding aan CFS betekend w aarin zij de rechtsgeldigheid van het
pandrecht betw ist en CFS aansprakelijk heeft gesteld voor de door haar
als gevolg van de uitw inning geleden gevolgschade. De w ederpartij
betw ist dit en heeft de rechtbank verzocht Progresso Technology B.V.
niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans om deze af te
w ijzen, met veroordeling van Progresso Technology B.V. in haar
vorderingen. De curator heeft de Rechtbank Den Haag en de advocaat
van de w ederpartij geïnformeerd over het faillissement en aangegeven
dat de procedure ex art. 29 Fw geschorst is, om alleen dan voortgezet te
w orden indien de verificatie der vorering w ordt betw ist.
Na faillissementsdatum heeft de bestuurder van failliet aangespannen tegen
het vonnis tot faillietverklaring van Progresso Technology B.V. Inmiddels heeft
de bestuurder deze hoger beroepprocedure ingetrokken.
De onder punt 2 genoemde procedure is geschorst en ambtshalve
doorgehaald. Deze doorhaling neemt niet w eg dat, mocht daarvoor op enig
moment aanleiding ontstaan, deze procedure w eer op de rol geplaatst kan
w orden teneinde te w orden voortgezet. Thans is dat niet aan de orde.

31-05-2021
3

9.2 Aard procedures
Zie punt 9.1 hiervoor

27-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Zie punt 9.1 hiervoor

9.4 Werkzaamheden procedures

27-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen processtukken, overleg en correspondentie bestuurder en
advocaat en correspondentie met de Rechter-Commissaris en de rechtbank.

27-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek administratie;
onderzoek activa;
onderzoek debiteuren;
onderzoek zekerheden;
onderzoek lopende overeenkomsten;
onderzoek rechtmatigheid; en
gebruikelijke w erkzaamheden.

onderzoek administratie;
onderzoek activa;
onderzoek debiteuren;
onderzoek zekerheden;
onderzoek lopende overeenkomsten;
onderzoek rechtmatigheid; en
gebruikelijke w erkzaamheden.

w achten op bijgew erkte administratie;
onderzoek activa;
onderzoek zekerheden;
onderzoek rechtmatigheid;
gebruikelijke w erkzaamheden.

w achten op reactie bestuurder;
gebruikelijke w erkzaamheden.

27-11-2020
1

05-03-2021
2

17-09-2021
4

02-05-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Valt thans niet te zeggen.

27-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-05-2022
6

