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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders 

van CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. 
 
Datum: 3 juni 2022, 15.00 -16.00 uur 

Locatie: Zoom videoconference 

Aanwezig: 

• 13 beleggers  

• Ron Klaassen – Directie CE Credit Management Invest Fund 1 

• Martin van Loon – Adviseur CE Credit Management Invest Fund 1 

• Mark Olie - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering 

• Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, notulist van de vergadering 

  
1. Opening 
 
De heer Olie opent de obligatiehoudervergadering. Hij licht toe dat Stichting Obligatiehoudersbelangen 
per 1 januari 2021 het bestuur heeft overgenomen van Stichting Obligatiehouders CECMIF 1 (hierna: 
“SOC”) omdat de directie van CE Credit Management Invest Fund I (hierna: “CECMIF1” of “fonds”) vond 
dat het voormalig bestuur onvoldoende actief was. Stichting Obligatiehoudersbelangen, opgericht in 
2011, is een stichting die op ong. 50 obligatie-uitgevende instellingen toezicht houdt en de collectieve 
belangen van de obligatiehouders behartigt. SOC heeft het initiatief genomen voor deze vergadering 
om de obligatiehouders gelegenheid te bieden zich te laten informeren door de fondsdirectie en om 
te vernemen welke vragen en mogelijke zorgen spelen bij de obligatiehouders.  
 
De heer Olie meldt dat voor de vergadering enkele vragen van een obligatiehouder zijn 
binnengekomen. Deze vragen zullen aan de orde komen in de presentatie van CECMIF1 dan wel aan 
het einde vergadering worden gesteld. 
 
2. Presentatie CECMIF1 
 
De heer Klaassen heet de aanwezigen van harte welkom. CECMIF1 heeft een presentatie voorbereid 
die samen met de notulen van deze vergadering op de website van CECMIF1 zal worden gepubliceerd. 
Hij start met de positie van Direct Pay Services (hierna: “Servicer”). Hij licht toe dat de Servicer in 
discussie met de Rabobank is over haar kredietfaciliteit. CECMIF1 heeft zelf geen contractuele relatie 
met de Rabobank. De Rabobank heeft een poging gedaan om een pandrecht op de vorderingen van 
CECMIF1 te claimen maar de rechter heeft in een kort geding de claim afgewezen. 
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De Servicer heeft meerdere problemen wat leidt tot issues bij CECMIF1. De Servicer heeft onvoldoende 
capaciteit om grote portefeuilles uit te winnen waardoor het fonds wordt geraakt in haar rendement. 
De Servicer is financieel niet sterk waardoor de rekening-courant met CECMIF1 sterk is opgelopen. 
Tenslotte heeft de Servicer een discussie met zijn accountant over de waardering van de eigen 
portefeuilles waardoor de jaarrekening 2020 nog steeds niet is afgerond. Het ontbreken van deze 
accountantsverklaring is er debet aan dat de credit rating van het fonds is ingetrokken. De heer 
Klaassen geeft aan dat er voorlopige cijfers zijn, maar dat er nog geen datum is aan te geven wanneer 
de jaarrekening gereed zal zijn. 
 
Obligatiehouders vragen zich af wat CECMIF1 doet met de door de Servicer veroorzaakte problemen 
en of er sancties of mogelijkheden tot schadevergoeding zijn. De heer Klaassen geeft aan dat men de 
volgende zaken doet: 
 

• Het geld dat binnenkomt bij verkoop van portefeuilles komt niet meer binnen op een 
bankrekening van de Servicer maar van het fonds. Hiermee wordt de rekening-courant 
afgebouwd. 

• De portefeuilles worden gesplitst en ondergebracht bij meerdere incassobureaus. Op deze 
manier kan parallel via meerdere partijen worden uitgewonnen. 

• Men is bezig om met 4 deurwaarders en 4 incassobureaus samenwerkingscontracten te 
sluiten om de werkzaamheden van Servicer te gaan overnemen. 

• Bekeken wordt of de obligaties van de Servicer kunnen worden ingetrokken om de rekening-
courant gedeeltelijk af te bouwen. Op basis van de eerste ingewonnen juridische opinies lijkt 
dit te kunnen. Men verwacht hierin later deze maand duidelijkheid over te krijgen en bij groen 
licht zal dit direct worden geëffectueerd. Het te verwachten negatief beleggingsresultaat van 
deze intrekking komt ten laste van de Servicer. 

 
Een obligatiehouder stelt de vraag of de nieuwe partijen los staan van of gelieerd zijn aan CECMIF1. De 
heer Klaassen geeft aan dat één partij aan CECEMIF1 gelieerd is. Met geen van de partijen zal echter 
meer een rekening-courant verhouding worden aangegaan. Alle gelden van verkoop en uitwinning 
zullen rechtstreeks bij het fonds binnenkomen. De obligatiehouders vinden dit een belangrijk punt om 
gecontroleerd te hebben. Afgesproken wordt dat SOC de huidige en toekomstige 
samenwerkingsovereenkomsten van CECMIF1 zal ontvangen om te controleren of de gelden 
daadwerkelijk bij het fonds binnenkomen. 
 
Kwartaalrapportage Q1 2022 
De heer Klaassen gaat in de presentatie in op door SOC gestelde vragen over toegenomen posten op 
de balans: 

• De toename van de post “voorschotten griffie” is terug te voeren op een bedrag van EUR 1,8 
miljoen dat is gereserveerd om procedures te starten. De waarde van vonnissen is momenteel 
hoog. Deze vonnissen zijn 20 jaar geldig. De strategie van CECMIF1 is erop gericht om het 
aandeel vonnissen in de portefeuille sterk te verhogen. Vanwege de operationele problemen 
bij de Servicer ligt hier veel werk. De raming is deze balanspost gaan toenemen naar circa EUR 
18 miljoen. 

• De toename van de post “rekening-courant Servicer” hangt samen met de eerder genoemde 
problemen bij deze partij. Met de maatregelen verwacht men een sterke afname hiervan in 
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• De post “voorziening winstreserve” staat aan de passiva kant bij het garantievermogen. Dit 
betreft de overwinst die de Servicer pas kan krijgen als de obligatielening is afgelost. Deze post 
omvat de geraamde winst bij verkoop van de portefeuilles en wat wordt verwacht als resultaat 
voor de Servicer. Aangezien deze winst nog moet worden geëffectueerd is er sprake van een 
voorziening.  

 
Obligatiehouders vragen wat de komende strategie is van het fonds. De heer Klaassen geeft aan dat 
CECMIF1 haar liquiditeit en marges wil verbeteren. Dit doet men door het aantal vonnissen te 
verhogen en deze te verkopen Dit betreft in 2022 een verwachting van meer dan EUR 30 mio bruto 
kasstroom door verkopen en collections. In de eerste vijf maanden van dit jaar is ong. EUR 13 mio ten 
gelde gemaakt. In 2023 bedraagt de verwachting EUR 30 mio door enkel collections.  Aankoop van 
vorderingen zal alleen worden gedaan bij een hoog verwacht rendement, zoals bij medische 
vorderingen. Op de vraag of CECMIF1 ook vorderingen gaat kopen van CE Credit Management IV 
(hierna: “CECM IV”), het fonds dat in augustus 2022 moet aflossen antwoordt de heer Klaassen dat 
men dat inderdaad van plan is te gaan doen. Diverse obligatiehouders geven aan dat zij het zuiverder 
vinden dat CECM IV aflost zonder aankoop van CECMIF1. Het fonds heeft een andere visie hierop. De 
heer Van Loon geeft aan dat men de portefeuilles van CECM IV beter kent dan externe portefeuilles 
en daarmee optimaal kan beoordelen welke vorderingen CECMIF1 zullen versterken. Uiteraard zal een 
fair market value worden betaald. 
 
In 2024 dient het fonds te worden afgelost. Met de informatie van vandaag zal het fonds niet worden 
geherfinancierd maar nu is nog niet te overzien hoe de markt zich de komende twee jaar gaat 
ontwikkelen.  
 
3. Rondvraag en sluiting 
 
De heer Klaassen vat samen dat CECMIF1 op een berg assets zit waar de afgelopen jaren te weinig mee 
is gedaan vanwege de operationele beperkingen van de Servicer. Er is een hoop werk te doen maar 
het vooruitzicht is positief.  
 
De heer Olie dankt de directie voor de presentatie en toelichting. Hij sluit de vergadering. 


