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CE Credit Management Invest Fund 1 - Kwartaalrapportage Q2 2022

Pro forma Balans en Verlies & Winstrekening (unaudited)

Portefeuilles
De uitgevende instelling (UI) heeft per 30 juni 2022 voor een bedrag van €61.624.813 in portefeuilles 
geïnvesteerd en heeft per 30 juni 2022 de beschikking over €6.791.838 aan liquide middelen. 
De portefeuilles hebben per 30 juni 2022 de navolgende sector allocatie: 

Balans
De UI heeft in Q2 een portefeuille verkocht met vorderingen waarvoor zij een vonnis had verkregen. 
De liquide middelen van de UI zijn hierdoor opgelopen tot € 6.791.838. Deze gelden zullen worden 
besteed aan de aankoop van portefeuilles en investering in gerechtelijke uitwinningskosten.
De UI heeft in Q2 een portefeuille gekocht met medische vorderingen met een boekwaarde van 
€514.320. 

Verlies &Winstrekening

De overige bedrijfskosten zijn gestegen door een tweetal factoren. Enerzijds zijn er kosten gemaakt
voor ondersteuning door advocaten (procedure tegen de Rabobank inzake het door haar vermeende
eerste pandrecht over de vorderingen). Anderzijds zijn de accountantskosten gestegen door de in 2022
nieuw aangestelde accountant voor de controle op de jaarrekening 2021.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de UI wordt naar verwachting op korte termijn afgerond door Qconcepts.
Wij verwachten dat de gecontroleerde jaarrekening in september 2022 beschikbaar komt.

Gereglementeerde Informatie

Rapportage CE Credit Management Invest Fund 1

Periode : Q2 2022

Balans 30-6-2022 30-6-2021 V & W 30-6-2022 30-6-2021

Emissiekosten 529.733€            794.599€            Brutomarge portefeuilles 2.976.712€        3.533.372€    
Boekwaarde portefeuilles 56.143.725€      67.211.704€      Impairments -€                          -€                      
Voorschotten griffie 7.626.842€        5.823.490€        Netto marge 2.976.712€        3.533.372€    
Liquide middelen 6.791.838€        136€                    
R.C. Sevicer 9.427.416€        5.834.550€        Bedrijfskosten :

Overige bedrijfskosten 328.020€        52.098€              
Totaal 80.519.554€      79.664.479€      Bankkosten 236€                 193€                    

Afschrijving emissiekosten 132.432€        132.434€            
Aandelenkapitaal 100.000€            100.000€            460.688€            184.725€        
Algemen reserve -€                          -€                          Bedrijfsresultaat 2.516.024€        3.348.647€    
Voorziening winstreserve 4.093.779€        3.181.338€        
Loan loss provision Servicer 3.632.950€        3.632.950€        Rentelasten 4.756€             -€                          
Garantievermogen 7.826.729€        6.914.288€        Rente obligatiehouders 2.361.418€     2.361.418€        

2.366.174€        2.361.418€    
Obligatielening 72.659.000€      72.659.000€      
Te betalen rente -€                          -€                          Dotatie winstrecht Servicer -149.851€          -987.229€       
Te betalen kosten 33.825€              91.191€              

Totaal 80.519.554€      79.664.479€      
Resultaat 0€                         -0€                    

Energie 19.8%

Retail 14.7%

Telecom 59.7%

Overige 5.9%

Balans 30-6-2022 30-6-2021

Emissiekosten 529.733€           794.599€           
Boekwaarde portefeuilles 61.624.813€     67.211.704€     
Voorschotten griffie 7.626.842€       5.823.490€       
Liquide middelen 6.791.838€       136€                   
R.C. Sevicer 3.946.328€       5.834.550€       

Totaal 80.519.554€     79.664.479€     

Aandelenkapitaal 100.000€           100.000€           
Algemen reserve -€                         -€                         
Voorziening winstreserve 4.093.779€       3.181.338€       
Loan loss provision Servicer 3.632.950€       3.632.950€       
Garantievermogen 7.826.729€       6.914.288€       

Obligatielening 72.659.000€     72.659.000€     
Te betalen rente -€                         -€                         
Te betalen kosten 33.825€             91.191€             

Totaal 80.519.554€     79.664.479€     
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CE Credit Management Invest Fund 1 - Kwartaalrapportage Q2 2022

Aankoop van portefeuilles na Q2 2022

Portefeuilles
De UI heeft in het derde kwartaal een portefeuille met een boekwaarde van 
€6.519.436 gekocht van het obligatiefonds CE Credit Management IV. De UI 
heeft voor de bepaling van de koopsom de percentages toegepast die de UI in 
de 2 tenders van 2022 voor de verkoop van haar eigen portefeuilles in de 
aanbiedingen heeft gekregen (“fair market value”). Daarbij is het onderdeel 
dat voor overname ter beschikking kwam, getoetst op de reële mogelijkheid om 
vonnis te behalen of dat er alleen minnelijk kan worden uitgewonnen. Dit 
resulteert in een koopprijsbepaling die afhankelijk is van i) de verwachting of 
een vonnis kan worden verkregen, ii) de verwachting op een mogelijke 
minnelijke betaling en iii) de sector waarin de vordering is ontstaan. 

Gereglementeerde Informatie

Energie 20.8%

Retail 16.6%

Telecom 57.0%

Overige 5.7%

Categorie Aantal debiteuren Openstaand saldo Kooppercentage Koopsom
Vonnissen (heropend inzake gedupeerden toeslagen) 3.234 3.179.037€             30,0% 953.711€     
Vonnissen (controlegroep gedupeerden toeslagen) 136 134.513€                80,0% 107.610€     
Vonnissen overig 2.121 1.449.329€             45,0% 652.198€     
Legal werkvoorraad dagvaarden medical 1.674 264.048€                40,0% 105.619€     
Legal werkvoorraad dagvaarden energie 1.414 1.628.126€             38,0% 618.688€     
Legal werkvoorraad dagvaarden telecom 3.019 2.668.491€             36,0% 960.657€     
Legal werkvoorraad dagvaarden retail 13.652 1.904.416€             25,0% 476.104€     
Minnelijk (controlegroep gedupeerden toeslagen) 61 18.390€                   35,0% 6.437€          
Minnelijk regulier 33.256 11.691.836€           22,0% 2.572.204€  
Minnelijk low  3.168 662.075€                10,0% 66.208€        
Totaal 61.735 23.600.263€           27,6% 6.519.436€  

Sectorindeling na aankoop:
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CE Credit Management Invest Fund 1 - Kwartaalrapportage Q2 2022

Update Servicer (1/2)

Gereglementeerde Informatie

Gerechtelijke uitwinning
De UI verwacht dat in het 2e halfjaar van 2022 ca. 20.000 zaken gerechtelijk 
moeten worden geïncasseerd.  Daarnaast verwacht zij dat zij dit jaar nog ca. 
130.000 minnelijke zaken bij de nieuwe servicers kan onderbrengen. Een deel 
van deze zaken zal naar verwachting alsnog in het gerechtelijke 
uitwinningstraject terecht komen.   

De Corona crises en de prejudiciële vragen met betrekking tot de Wet “Koop op 
Afstand” (precontractuele en contractuele informatieverplichtingen) zorgde er 
voor dat het aantal uitgebrachte gerechtelijke zaken in 2020 zeer beperkt bleef. 

Voor het grootste deel van het jaar 2021 is de sector in afwachting van een 
uitspraak van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen. De uitspraak komt 
uiteindelijk in november 2021. 

De uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de prejudiciële vragen wordt 
thans nader uitgewerkt door en in de rechtspraak maar natuurlijk ook door 
onze partners.

Er druppelen inmiddels vonnissen binnen en de rechtbanken hebben in 
gesprekken met onze partners richting gegeven op welke wijze zij met de 
precontractuele en contractuele informatieverplichtingen zullen omgaan. 

Helaas zijn een aantal uitspraken van met name de rechtbanken Amsterdam en 
Noord Holland zorgelijk. Recent is in dit kader bijvoorbeeld Bol.com in het 
nieuws geweest.

Nieuwe Servicer minnelijke uitwinning
De UI heeft in Q2 een contract ondertekend met één van de grootste 
creditmanagement bedrijven in Nederland voor de minnelijke uitwinning op 
onderdelen van haar portefeuilles. Inmiddels heeft de eerste aanlevering plaats 
gevonden en zullen er spoedig nog meerdere volgen.
De UI verwacht met het inzetten van meerdere servicers en deze vervolgens te 
benchmarken, dat de kasstroomontwikkeling op de minnelijke onderdelen van 
haar portefeuilles vanaf Q3 zal toenemen. De rol van Direct Pay Services B.V. 
verschuift dan van operationeel uitvoerend naar activiteiten op de 2e lijn. De 
nieuwe Servicer, alsmede de nog aan te stellen andere Servicers, dragen de 
ontvangen gelden rechtstreeks af aan de UI.

Voor de gerechtelijke uitwinning maakt de UI overigens reeds langer gebruik 
van meerdere servicers die onderling gebenchmarkt worden.

Servicer Direct Pay Services
Ultimo Q2 2022 bedraagt de rekening courant met de Servicer €3.946.328. 
Servicer heeft per ultimo juni 2022 voor €5.150.000 nominaal obligaties in 
haar bezit. Deze obligaties zijn in zekerheid gegeven aan het fonds. De UI 
onderzoekt of het mogelijk is om een deel van deze obligaties tegen de 
gemiddelde beurskoers van de afgelopen 30 dagen in te trekken zodat de 
rekening courant met dit bedrag zal afnemen. 

Het aandeel in de gerealiseerde verkoopopbrengst van de portefeuilles is 
verrekend in de rekening courant met de Servicer. De UI heeft als eigenaar van 
de vorderingen ook het aandeel in de gerechtelijke kosten van Servicer mee 
verkocht. Het aandeel van de Servicer in de verkoop van portefeuilles is 
voorlopig vastgesteld op  €5.481.088.
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CE Credit Management Invest Fund 1 - Kwartaalrapportage Q2 2022

Update Servicer (2/2) & Opkoopprogramma Obligaties

Gereglementeerde Informatie

Gerechtelijke uitwinning (vervolg)
Het effect van de achterblijvende dagvaardingsproductie op de collections was 
en is groot. Alhoewel de kwaliteit van de dagvaardingsprocessen nu beter is 
dan ooit, wordt ook nu nog niet de maximale dagvaardingscapaciteit bij onze 
partners benut. 

De nieuwe en verscherpte eisen ten aanzien van juridische procedures leidt tot 
problemen bij klanten. Zij hebben veel moeite om de vereiste bewijslast te 
verzamelen en digitaal beschikbaar te maken. Dit leidt voorts tot een 
verhoogde werkdruk bij het maken van dagvaardingen. 

De UI onderzoekt samen met Direct Pay Services tevens de mogelijkheid om 
eventuele schade die ontstaat, omdat klanten niet de vereiste bewijslast kunnen 
leveren, op hen te verhalen.

Opkoopprogramma obligaties
De juridische adviseurs van de UI hebben een juridisch kader gegeven waar 
binnen de opkoop van obligaties kan plaatsvinden. De UI zal opdracht geven 
aan een advocaat om dit te vertalen in een gedetailleerd programma en 
stappenplan. De UI zal nadat het programma is voorgelegd aan de 
toezichthouder de markt hierover verder informeren. De UI verwacht niet 
eerder dan dit in het 4e kwartaal te kunnen doen. 


