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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vossius Consultancy B.V. en Vossius Automatisering B.V.

08-06-2020
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Gegevens onderneming
Vossius Consultancy B.V. (hierna "Vossius Consultancy"), dossiernummer
Kamer van Koophandel: 34211889, statutair gevestigd te Amsterdam en
feitelijk gevestigd te (3528 BP) Utrecht aan de Ptolemaeuslaan 54.
Vossius Automatisering B.V. (hierna "Vossius Automatisering"), dossiernummer
Kamer van Koophandel: 73205176. statutair gevestigd te Amsterdam en
feitelijk gevestigd te (3528 BP) Utrecht aan de Ptolemaeuslaan 54.
Vossius Consultancy en Vossius Automatisering w orden hierna aangeduid met
"Vossius".
Vanw ege het verw even karakter van de activiteiten van Vossius Consultancy
en Vossius Automatisering w ordt de verslaglegging van beide faillissementen
geconsolideerd door middel van gecombineerde openbare verslagen.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Vossius zijn gericht op zorgregistratieve processen van
zorginstellingen.
Vossius Consultancy exploiteert een onderneming op het gebied van
zorgadministratie, functioneel beheer en business intelligence. Vossius
Consultancy leent consultants uit aan zorginstellingen voor het verrichten van
zorgregistratieve processen. De consultants van Vossius Consultancy zijn met
name w erkzaam op functioneel beheer afdelingen en de zorgadministratie.
Door optimalisatie van (zorg-)administratieve en financiële processen beoogt
Vossius Consultancy de softw aresystemen van haar cliënten optimaal te
benutten.
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Vossius Automatisering houdt zich bezig met automatiserings- en
robotiseringsactiviteiten voor zorginstellingen. Vossius Automatisering
ontw ikkelt onder meer softw are tools om de optimalisatie van
zorgregistratieve processen te ondersteunen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 5.222.284,00

€ 1.315.925,00

2017

€ 3.633.335,00

€ 930.095,00

2018

€ 5.295.760,00

€ 1.559.862,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens hebben betrekking op Vossius Consultancy.
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De financële gegevens van Vossius Automatisering zijn de volgende:
2018 - omzet € 59.400,00 - balanstotaal € 55.190,00
2019 - omzet € 110.312,00 - balanstotaal € 30.967,00
Gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 30 april 2020 had Vossius
Consultancy een omzet van EUR 782.869 en Vossius Automatisering een omzet
van EUR 139.310,64.
Vossius Automatisering is in november 2018 opgericht zodat geen financiële
gegevens beschikbaar zijn over 2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden
37

Boedelsaldo

08-06-2020
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Boedelsaldo
€ 0,00

08-06-2020
1

€ 47.141,79

03-09-2020
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€ 1.188.747,23

04-12-2020
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Toelichting
Door Van Lanschot zijn de saldi van de bankrekeningen van Vossius
Consultancy en Vossius Automatisering overgeboekt naar de
faillissementsrekeningen.
Als gevolg hiervan bedragen de saldi van de faillissementsrekeningen als volgt:
Vossius Consultancy
€ 728.686,42
Vossius Automatisering € 153.625,81
In verband met ontvangen debiteurenbetalingen zijn de saldi van de door
Vossius Consultancy en Vossius Automatisering bij Van Lanschot aangehouden
bankrekeningen w eer toegenomen met een bedrag van € 13.240,85 op de
rekening van Vossius Consultancy en een bedrag van € 659,48 op de rekening
van Vossius Automatisering B.V. De curator heeft Van Lanschot verzocht deze
positieve saldi w eer over te maken op de faillissementsrekening.
€ 859.561,63

16-03-2021
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Toelichting
Het boedelsaldo van Vossius Consultancy is afgenomen door een tussentijdse
voldoening van het salaris van de curator.
Als gevolg hiervan bedragen de saldi van de faillissementsrekeningen als volgt:
Vossius Consultancy
€ 705.935,82
Vossius Automatisering € 153.625,81
€ 852.840,59
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse boedelkosten voldaan. De saldi
van de faillissementsrekeningen zijn als volgt gespecificeerd:
Vossius Consultancy
€ 699.724,16
Vossius Automatisering € 153.116,43

Verslagperiode

13-09-2021
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Verslagperiode
van
6-5-2020

08-06-2020
1

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

03-09-2020
2

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

04-12-2020
3

t/m
3-12-2020
van
3-12-2020

16-03-2021
4

t/m
15-3-2021
van
16-3-2021

15-06-2021
5

t/m
15-6-2021
van
16-6-2021

13-09-2021
6

t/m
13-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

129 uur 0 min

2

91 uur 24 min

3

56 uur 6 min

4

47 uur 12 min

5

11 uur 36 min

6

9 uur 12 min

totaal

344 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan
de inventarisatie. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de
bestuurder en de w erknemers van Vossius. Tevens hebben gesprekken met
doorstartkandidaten plaatsgevonden die er uiteindelijk toe hebben geleid dat
de curator de rechter-commissaris verzocht heeft toestemming te verlenen
voor een doorstart van de activiteiten van Vossius. De komende
verslagperiode zal de curator tijd besteden aan de overdracht van activa in het
kader van de doorstart van de activiteiten van Vossius.
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Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde
informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is.
Omdat niet alle informatie beschikbaar en/of er onjuiste informatie aangeleverd
kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan
w orden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van het kantoor van
de curator (cms.law , online services/faillissementen).
In deze verslagperiode heeft de curator met name tijd besteed aan de
effectuering van de doorstart. De activaovereenkomst is door partijen op 15
juni 2020 getekend en inmiddels zijn er 12 w erknemers van Vossius in dienst
getreden bij de doorstarter.

03-09-2020
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 222.00 uur.
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 327 uur en 36 minuten.

16-03-2021
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 339 uur en 12 minuten.

15-06-2021
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 349 uur en 18 minuten.

13-09-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vossius
Consultancy is bij akte van 3 december 2004 opgericht. Op datum faillissement
w erden de aandelen in het kapitaal van Vossius Consultancy gehouden door
Vossius Diensten Holding B.V. ("Vossius Holding"). Vossius Consultancy w ordt
bestuurd door Vossius Holding, Osito Holdings B.V. en Bastiaan Vos, alle alleen
zelfstandig bevoegd.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vossius
Automatisering is bij akte van 27 november 2018 opgericht. Op datum
faillissement w erden de aandelen in het kapitaal van Vossius Automatisering
gehouden door Vossius Holding. Vossius Automatisering w ordt bestuurd door
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Vossius Holding, Osito Holdings B.V. en Bastiaan Vos, alle alleen zelfstandig
bevoegd.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-06-2020
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1.3 Verzekeringen
Ten gunste van Vossius w aren de gebruikelijke verzekeringen afgesloten.
W aar nodig heeft de curator deze opgezegd en zal premierestitutie w orden
ontvangen.
[Memo Oskamp: er zijn geen verzekeringsovereenkomsten. Deze lopen via
Holding. Checken Marlous]

08-06-2020
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1.4 Huur
Vossius Consultancy had een huurovereenkomst met betrekking tot een
kantoorruimte aan het adres Ptolemaeuslaan 52 te Utrecht.
De curator heeft, na een daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging te hebben ontvangen, de huurovereenkomst met inachtneming van
de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden, opgezegd tegen 15 augustus
2019, dan w el tegen een eerdere – in overleg met de verhuurder te bepalen –
datum. Voorafgaand aan het faillissement is een w aarborgsom aan de
verhuurder afgegeven ter hoogte van drie maanden huur. De verhuurder zal
een boedelschuld, bestaande uit de huursom gedurende de opzegtermijn,
verrekenen met de w aarborgsom en het surplus bij de curator ter verificatie
indienen.
De curator is niet bekend met een huurovereenkomst op naam van Vossius
Automatisering.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
In de jaren voorafgaand aan het faillissement van Vossius Consultancy zijn de
w erkzaamheden gegroeid als gevolg van w ijzigingen in de w et en regelgeving,
met name structuurw ijzigingen en de implementatie van het Ziekenhuis
Informatie Systeem ("ZIS").
In de maanden voorafgaand aan het faillissement is de vraag naar de diensten
van Vossius Consultancy afgenomen als gevolg van w einig w ijzigingen in w et
en regelgeving en de uitgevoerde implementatie van het ZIS. Sinds het COVID19 (Corona)virus is sprake gew eest van een zeer grote vraaguitval bij de
klanten van Vossius Consultancy doordat nagenoeg slechts 'corona-zorg'
geleverd w erd.
De bestuurder heeft verklaard dat Vossius Consultancy vanw ege de fors
afgenomen vraag naar diensten en de daarmee gepaarde daling van de omzet
en slechte prognose voor de toekomst, niet langer levensvatbaar is. Met
inachtneming van het voorgaande is besloten tot het aanvragen van het eigen
faillissement van Vossius Consultancy.
Anticiperend op de afnemende vraag van ZIS-implementatie heeft Vossius
Consultancy voorafgaand aan het faillissement haar w erkterrein uitgebreid met
Vossius Automatisering. De salestrajecten van Vossius Automatisering zijn
aanzienlijk langer gebleken dan die van Vossius Consultancy. Sinds de uitbraak
van het Covid-19 (Corona)virus zijn nagenoeg alle projecten stil komen te
liggen en zijn offertetrajecten uitgesteld tot na de zomer van 2020.
De bestuurder heeft verklaard dat Vossius Automatisering vanw ege de fors
afgenomen vraag naar diensten en de daarmee gepaarde daling van de omzet
en slechte prognose voor de toekomst, niet het omzetverlies van Vossius
Consultancy compenseert en niet levensvatbaar is. Met inachtneming van het
voorgaande is besloten tot het aanvragen van het eigen faillissement van
Vossius Automatisering.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
37

08-06-2020
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Toelichting
Vossius Consultancy had 37 personeelsleden op datum faillissement.
Vossius Automatisering had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

08-06-2020
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Toelichting
Vossius Consultancy had 40 personeelsleden in het jaar voorafgaand aan
datum faillissement.
Vossius Automatisering had geen personeel in dienst het jaar voorafgaand aan
het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-5-2020

37

totaal

37

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op datum faillissement w aren drie w erknemers van Vossius Consultancy
w erkzaam voor (opdrachtgevers van) Vossius Automatisering, w aarvan de
kosten periodiek doorbelast w erden aan Vossius Automatisering.
In de boedels bevonden zich onvoldoende middelen om de
salarisverplichtingen te blijven voldoen. Derhalve heeft de curator, na een
daartoe van de rechter-commissaris verkregen machtiging te hebben
ontvangen, aan het voltallige personeel van Vossius Consultancy ontslag
aangezegd. W egens het Covid-19 (Corona)virus heeft tussen de curator, de
w erknemers en het UW V geen collectieve intake plaatsgevonden ten kantore
van Vossius. Via een collectieve conference call heeft de curator de
w erknemers op de hoogte gebracht van de gevolgen van het faillissement, het
ontslag toegelicht en de w ijze w aarop de afw ikkeling via het UW V zal verlopen
toegelicht.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Zow el Vossius Consultancy als Vossius Automatisering hadden op datum
faillissement geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van Vossius
Consultancy of Vossius Automatisering geregistreerd staan en of deze met
beperkte rechten zijn bezw aard. Dit bleek niet het geval.

08-06-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 15.730,00

totaal

€ 15.730,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vossius Consultancy beschikt over een beperkte inventaris bestaande uit
enkele w erkplekken, laptops en telefoons.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

08-06-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De komende verslagperiode zal de curator trachten de inventaris te gelde te
maken.
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De inventaris van Vossius Consultancy bestaat uit de gebruikelijke
kantoorinventaris. De curator heeft de inventaris, na hiervoor toestemming te
hebben verkregen van de rechter-commissaris, verkocht aan een derde partij
voor een bedrag van € 15.730,- inclusief BTW . De koper van de inventaris heeft
er eveneens voor zorggedragen dat de door Vossius Consultancy gehuurde
bedrijfsruimte tijdig en bezemschoon is opgeleverd.

03-09-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij Vossius Consultancy noch Vossius Automatisering is sprake van voorraden.
Voor zover er sprake is van onderhanden w erk, zal getracht w orden dit zoveel
mogelijk uit te declareren.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
08-06-2020
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
EUR 35.000

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren Vossius Consultancy

€ 241.730,87

Debiteuren Vossius Automatisering

€ 132.875,48

totaal

€ 374.606,35

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van de debiteurenvorderingen van Vossius Consultancy ziet een bedrag van
ongeveer EUR 70.000,- op een vordering van Vossius Consultancy op Vossius
Automatisering uit hoofde van ter beschikking gesteld personeel. In verband
met het faillissement van Vossius Automatisering moet deze vordering als
oninbaar beschouw d w orden.

08-06-2020
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Alle debiteurenvorderingen van Vossius Automatisering zijn geïncasseerd. Ook
een groot deel van de debiteurenvorderingen van Vossius Consultancy zijn
voldaan. Slechts een aantal crediteuren hebben de betaling opgeschort in
verband met mogelijke inlenersaansprakelijkheid. Hiermee is een bedrag van
ongeveer € 55.000 gemoeid. Gelet echter op het saldo van de
faillissementsrekening en het bij de curator bekende passief, is de verw achting
dat de fiscale vorderingen volledig kunnen w orden voldaan. Indien dat het
geval is, zal ook nog het bedrag ad € 55.000 w orden voldaan.

04-12-2020
3

De 2 debiteuren die hun betaling hadden opgeschort uit vrees voor een
mogelijke claim uit hoofde van inlenersaansprakelijkheid hebben de
openstaande vorderingen ad resp. EUR 10.575,40 en EUR 44.923,91 reeds
voldaan in de vorige verslagperiode.

15-06-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De komende verslagperiode zal de curator tijd besteden aan het innen van de
debiteuren van Vossius Consultancy en Vossius Automatisering.

08-06-2020
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De debiteurenincasso is nog in volle gang. De debiteurenportefeuille betreft
(grotendeels) onbetw iste en relatief recente vorderingen.

03-09-2020
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De debiteurenincasso is nagenoeg afgerond. De verw achting is dat de
debiteuren die zich thans op een opschortingsrecht hebben beroepen ter zake
mogelijke inlenersaansprakelijkheid, op korte termijn ook zullen overgaan tot
betaling.

04-12-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Van een bancaire kredietrelatie ten behoeve van Vossius Consultancy dan w el
Vossius Automatisering is geen sprake.
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5.2 Leasecontracten
De curator is ermee bekend dat tussen Vossius Consultancy en Autolease
Midden Nederland B.V. ("ALMN") op datum faillissement sprake w as van
leaseovereenkomsten met betrekking tot de lease van circa 28 voertuigen.
Voor zover deze voertuigen niet langer in gebruik w aren in verband met het
voltooien van een opdracht voor een klant heeft de curator de
leaseovereenkomsten tussen Vossius Consultancy en ALMN opgezegd. Deze
voertuigen zijn inmiddels ingeleverd. De curator heeft afspraken gemaakt met
ALMN met betrekking tot een vergoeding voor de voertuigen die nog in gebruik
zijn in verband met het voltooien van een opdracht. Deze voertuigen w orden
zo spoedig mogelijk na het voltooien van de opdracht ingeleverd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Van externe financiering van Vossius Consultancy dan w el Vossius
Automatisering is geen sprake zodat van zekerheden eveneens geen sprake
is.
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5.4 Separatistenpositie
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een separatistenpositie.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft naar aanleiding van de interesse in de overname van (een
deel van) de activa en activiteiten van Vossius een biedingsprocedure gestart.
De curator heeft na inventarisatie van de activa van Vossius een NDA
toegestuurd aan 17 geïnteresseerde partijen. De curator heeft vervolgens een
informatiememorandum samengesteld w elke aan 12 partijen is verstrekt. Op
basis van de informatie in het informatiememorandum zijn alle partijen in
gelegenheid gesteld een bieding uit de brengen op (een deel van) de activa en
activiteiten van Vossius. Uiteindelijk hebben vijf partijen een bieding
uitgebracht. De curator heeft deze biedingen beoordeeld w aarna de bieding
van de Quoratio groep de beste is gebleken. Na overeenstemming met de
Quoratio groep te hebben bereikt, heeft de curator op 18 mei 2020 de rechtercommissaris schriftelijk verzocht toestemming te verlenen voor het aangaan
van een activa-overeenkomst met de Quoratio groep. De rechter-commissaris
heeft hiervoor haar toestemming verleend.

08-06-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 35.000,00
Toelichting
Door de overname van de activiteiten van Vossius door de Quoratio groep
w ordt een opbrengst gerealiseerd van EUR 35.000.
De inventaris is niet verkocht aan de Quoratio groep en zal apart te gelde
w orden gemaakt. De debiteurenportefeuille is evenmin verkocht aan de
Quoratio groep en zal door de curator w orden geïncasseerd.

6.7 Boedelbijdrage

08-06-2020
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De komende verslagperiode zal de curator tijd besteden aan het afronden van
de doorstart met de Quoratio groep.

08-06-2020
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In de afgelopen verslagperiode is de doorstart geëffectueerd en zijn 12
(voormalige) w erknemers van Vossius in dienst getreden bij de Quoratio
groep.

03-09-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-06-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Vossius Consultancy:
De jaarrekening over 2017 is op 20 april 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2018 is op 27 februari 2019 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2019 is op 5 mei 2020 gedeponeerd.
Derhalve zijn de jaarrekeningen over 2017, 2018 en 2019 tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over 2017 is op 20 april 2018 gedeponeerd. Het
bew ijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW is derhalve niet van toepassing.
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Vossius Automatisering
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.
De jaarrekening over 2019 is op 5 mei 2020 gedeponeerd.
Derhalve is de jaarrekening over 2019 tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2018 is echter niet tijdig gedeponeerd. Op grond van artikel 2:248 lid 1
BW staat hiermee vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld
hetgeen w ordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

In het eerste openbare verslag staat abusievelijk vermeld dat de jaarrekening
van Vossius Automatisering over 2018 niet is gedeponeerd. Dit is echter
onjuist. In de statuten is opgenomen dat sprake is van een verlengd boekjaar
en dat het eerste boekjaar van Vossius Consultancy zal eindigen op 31
december 2019. Derhalve is tijdig voldaan aan de verplichting een jaarrekening
op te maken en te deponeren.

03-09-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De aandelen van Vossius Consultancy zijn bij de oprichting in 2004 volgestort.
De aandelen van Vossius Automatisering zijn bij de oprichting in 2018
volgestort.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

08-06-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

08-06-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken op w elke w ijze de
bestuurder invulling heeft gegeven aan de op hem rustende bestuurstaak.

08-06-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn op dit moment nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.
€ 299.610,74

08-06-2020
1

04-12-2020
3

Toelichting
Door het UW V is in Vossius Consultancy een vordering ingediend.
€ 299.610,74

16-03-2021
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Toelichting
Door het UW V is in het faillissement van Vossius Consultancy een boedel
vordering ingediend. In het faillissement van Vossius Automatisering zijn,
behoudens het salaris van de curator, geen andere boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.647,00

08-06-2020
1

Toelichting
Er is door de fiscus een vordering ingediend inzake Vennootschapsbelasting.
€ 349.366,00

03-09-2020

Toelichting
Er zijn door de fiscus vorderingen ingediend inzake Loonheffing,
Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting

2

Vossius Consultancy:
EUR 306.435,00
Vossius Automatisering: EUR 42.931,00
€ 364.369,00

04-12-2020
3

Toelichting
Er zijn door de fiscus vorderingen ingediend inzake loonheffingen,
omzetbelasting en vennootschapsbelasting
Vossius Consultancy: EUR 306.345,00
Vossius Automatisering: EUR 57.934,00
De fiscus heeft ambtshalve een aanslag opgelegd ter zake de omzetbelasting
over het tw eede kw artaal ad € 198.082 inzake Vossius Consultancy en ad €
15.003 inzake Vossius Automatisering. In opdracht van de curator heeft de
boekhouder alsnog aangifte gedaan. Als gevolg hiervan is de verw achting dat
de omzetbelasting over het tw eede kw artaal zal w orden verminderd tot een
bedrag van € 44.159 inzake Vossius Consultancy en een bedrag van -/- 1.814.
€

Toelichting
In fiscus heeft de navolgende erkende preferente vorderingen:

16-03-2021
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Vossius Consultancy: € 102.003,Vossius Automatisering: € 22.250,Daarnaast heeft de fiscus de navolgende voorw aardelijk erkende preferente
vorderingen ex artikel 29 lid 7 OB, onder de voorw aarde dat géén uitkering
aan de concurrente schuldeisers kan plaatsvinden:
Vossius Consultancy: € 13.713,Vossius Automatisering: € 13.507,Omdat thans de verw achting is dat er een uitkering kan plaatsvinden aan de
concurrente crediteuren, zal deze vordering lager uitvallen.
€ 124.228,00

15-06-2021
5

Toelichting
Op 11 februari 2019 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Ter
vergadering zijn de navolgende vorderingen van de Belastingdienst
overgebracht naar de lijst van erkende preferente crediteuren:
Vossius Consultancy B.V.: EUR 102.003
Vossius Automatisering B.V.: EUR 22.225
Tevens zijn de vorderingen ex artikel 29 lid 7 OB overgebracht naar de lijst van
voorw aardelijk erkende preferente vorderingen. Nu naar verw achting 100%
uitkering plaats vindt aan de concurrente crediteuren, zullen de betreffende
vorderingen komen te vervallen.

Toelichting
Nu de vorderingen van de concurrente crediteuren naar verw achting volledig
w orden voldaan, heeft de curator tegen de aanslagen ex art 29 lid 7 W OB

13-09-2021
6

bezw aar gemaakt. De Belastingdienst is aan het bezw aren van de curator
tegemoet gekomen. Tevens heeft de bestuurder diverse suppletieaangiftes
VpB en OB ingediend die nog in behandeling zijn bij de Belastingdienst.
Alvorens tot uitkering aan de Belastingdienst kan w orden overgegaan dient
eerst duidelijkheid te w orden verkregen over de omvang van de fiscale claim.
De curator heeft daartoe een opgave bij de Belastingdienst opgevraagd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht dat het
UW V op korte termijn haar vordering(en) zal indienen.
€ 25.192,90

08-06-2020
1

04-12-2020
3

Toelichting
In Vossius Consultancy heeft het UW V een vordering ingediend.

Toelichting
Op 11 februari 2019 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Ter
vergadering zijn de navolgende vorderingen van UW V overgebracht naar de
lijst van erkende preferente crediteuren:

15-06-2021
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Vossius Consultancy B.V.:
EUR 3.946,47 ex art 66 lid 3 W W
EUR 21.246,43 ex art 3:288 sub e BW
Vossius Automatisering B.V.: niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.
€ 10.216,36

08-06-2020
1

16-03-2021
4

Toelichting
Er zijn nog een tw eetal preferente loonvorderingen die gezamenlijk €
10.216,36 bedragen.

Toelichting
Op 11 februari 2019 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Ter
vergadering zijn in het faillissement Vossius Consultancy B.V. tw ee
loonvorderingen ad in totaal EUR 10.216,36 overgebracht naar de lijst van
erkende preferente crediteuren.

Toelichting
De rechter-commissaris heeft in de afgelopen verslagperiode een bevel tot
tussentijdse uitkering ex art 179 Fw afgegeven. De tussentijdse
uitdelingslijst ligt met ingang van 6 september 2021 ter inzage en w ordt behoudens verzet - op 17 september 2021 verbindend. De tw ee
loonvorderingen van de ex-w erknemers w orden 100% voldaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-06-2021
5

13-09-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

08-06-2020
1

Toelichting
Vossius Consultancy: 5
Vossius Automatisering: 1
13

03-09-2020
2

Toelichting
Vossius Consultancy: 12
Vossius Automatisering: 1
14

04-12-2020
3

Toelichting
Vossius Consultancy: 15
Vossius Automatisering: 2
17
Toelichting
Op 11 februari 2019 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Ter
vergadering zijn de navolgende crediteuren geverifieerd:
Vossius Consultancy B.V.: 15
Vossius Automatisering B.V.: 2, w aaronder een intercompany vordering aan
Vossius Consultancy B.V.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-06-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.326,06

08-06-2020
1

Toelichting
Vossius Consultancy: EUR 8.229,50
Vossius Automatisering: EUR 1.096,56
€ 12.930,87

03-09-2020
2

Toelichting
Vossius Consultancy:
EUR 11.834,31
Vossius Automatisering: EUR 1.096,56
€ 30.746,85

04-12-2020
3

Toelichting
Vossius Consultancy:
EUR 29.650,29
Vossius Automatisering : EUR 1.096,56
€ 115.489,21

15-06-2021
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Toelichting
Op 11 februari 2019 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Ter
vergadering zijn de navolgende vorderingen overgebracht naar de lijst van
erkende concurrente crediteuren:
Vossius Consultancy B.V.: EUR 43.597,25
Vossius Automatisering B.V.: EUR 71.891,96, w aaronder een intercompany
schuld aan Vossius Consultancy B.V. van EUR 70.795,40.
Tevens zijn ter vergadering de navolgende achtergestelde concurrente
crediteuren geverifieerd:
Vossius Consultancy B.V.: EUR 408.184,50
Vossius Automatisering B.V.; EUR 221.759,80
Vossius Dienstverlening B.V. is enig aandeelhouder van zow el Vossius
Consultancy B.V. en Vossius Automatisering B.V. en heeft vorderingen
ingediend ter zake van management fee en w instrecht. Een gedeelte van deze
vorderingen is eerder door de curator betw ist. Met toestemming van de
rechter-commissaris is reeds vóór de verificatievergadering een minnelijke
regeling tot stand gekomen w aarbij Vossius Diensten Holding B.V. akkoord is
gegaan met een achterstelling van haar vorderingen in beide faillissementen.
De vorderingen van Vossius Diensten Holding B.V. zijn dan ook voor het
volledige bedrag als achtergestelde vordering geverifieerd.
€ 115.489,21
Toelichting
De rechter-commissaris heeft in de afgelopen verslagperiode een bevel tot
tussentijdse uitkering ex art 179 Fw afgegeven. De tussentijdse
uitdelingslijst ligt met ingang van 6 september 2021 ter inzage en w ordt behoudens verzet - op 17 september 2021 verbindend. De geverifieerde
vorderingen van de concurrente vorderingen w orden 100% voldaan.
De achtergestelde schuldeisers in het faillissement van Vossius
Automatisering B.V. ontvangen 15% op hun vordering en de achtergestelde
schuldeisers in Vossius Consultancy B.V. 55%.

13-09-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

08-06-2020
1

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn goed. Naar verw achting kunnen de
boedel en preferente crediteuren w orden voldaan. Ook aan de concurrente
crediteuren kan een uitkering plaatsvinden. De curator is nog in afw achting van
nadere informatie teneinde de exacte percentages te kunnen berekenen.

04-12-2020
3

De curator verw acht dat ook de concurrente crediteuren een volledige uitkering
tegemoet kunnen zien. Het exacte uitkeringspercentage is afhankelijk van de
VPB teruggave die thans w ordt voorbereid.

16-03-2021
4

De aangifte VpB is ingediend. Nu niet duidelijk is op w elke termijn de te
verw achten teruggaaf VpB w ordt ontvangen, heeft de curator de rechtercommissaris in overw eging gegeven een bevel tot tussentijdse uitkering ex art
179 Fw af te geven. De geverifieerde concurrente crediteuren ontvangen 100%
uitkering op hun vordering.

15-06-2021
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Daarnaast ontvangen de achtergestelde crediteuren eveneens een uitkering.
De hoogte daarvan hangt af van de te verw achten teruggaaf VpB.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te
dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht w ensen te
beroepen.

08-06-2020
1

De curator is nog in afw achting van de laatste informatie met betrekking tot
een aantal vorderingen. Vervolgens zal de curator de rechter-commissaris
verzoeken een datum te bepalen voor het houden van een
verificatievergadering.

04-12-2020
3

Op 17 december 2020 heeft de rechter-commissaris bepaald dat de
verificatievergaderingen in de faillissementen van Vossius Consultancy B.V. en
Vossius Automatisering B.V. zullen w orden gehouden op donderdag 11 februari
2021 om 9:25 uur in het gebouw van de rechtbank Amsterdam, Parnassusw eg
220 in Amsterdam.

16-03-2021
4

Daarbij is aangegeven dat de schuldvorderingen uiterlijk op 28 januari 2021
dienen te w orden ingediend bij de curator.
Inmiddels hebben de verificatievergaderingen pro forma plaatsgevonden.
Aangezien geen van de ingediende vorderingen zijn betw ist, zijn de
ingediende vorderingen overgebracht naar de lijst van erkende schuldeisers.
In de afgelopen verslagperiode zijn de tussentijdse uitdelingslijsten
opgesteld en zijn de schuldeisers in kennis gesteld van de deponering van de
lijsten.

13-09-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-06-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met:
- incasso debiteurenportefeuille
- oorzakenonderzoek.

03-09-2020
2

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
voornamelijk zien op:
- afronden van oorzakenonderzoek
- afronden van debiteurenincasso
- rechter-commissaris verzoeken datum te bepalen voor een
verificatievergadering
- verificatievergadering voorbereiden

04-12-2020
3

De verificatievergadering is reeds afgerond. De curator is thans doende om
gezamenlijk met de bestuurder een VPB aangifte voor te bereiden. Nadat deze
w erkzaamheden zijn voltooid kan de uitdelingslijst w orden opgemaakt.

16-03-2021
4

Nu niet duidelijk is op w elke termijn de te verw achten teruggaaf VpB w ordt
ontvangen, heeft de curator de rechter-commissaris in overw eging gegeven
een bevel tot tussentijdse uitkering ex art 179 Fw af te geven.

15-06-2021
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In de komende periode zullen, behoudens verzet tegen de tussentijdse
slotuitdelingslijst, de uitkeringen aan de crediteuren w orden gedaan. Tevens
zal de omvang van de fiscale vordering w orden afgew acht.

13-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement
afgew ikkeld zou kunnen w orden.

08-06-2020
1

De curator verw acht dat in het eerste kw artaal van 2021 de
verificatievergaderingen in de faillissementen van Vossius Consultancy en
Vossius Automatisering kunnen plaatsvinden.

04-12-2020
3

De curator hoopt op een snelle behandeling door de fiscus van de VBP
aangifte. Daarna kan de (slot)uitdelingslijst w orden opgesteld en de
faillissementen w orden afgew ikkeld.

16-03-2021
4

Een termijn voor afw ikkeling kan, gelet op het gestelde onder 10.1 nog niet
w orden gegeven.

15-06-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2021

13-09-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen
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