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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders 
van CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. 

 
Datum: 23 februari 2023  

Locatie: Zoom videoconference 

Aanwezig: 

 18 obligatiehouders  

 Ron Klaassen – Directie CE Credit Management Invest Fund 1 

 Jos Borsboom – Advocaat van CE Credit Management Invest Fund 1 

 Mark Olie ‐ Stichting Obligatiehouders CECMIF 1, notulist van de vergadering 

 Stephan van de Vusse ‐ Stichting Obligatiehouders CECMIF 1, voorzitter van de vergadering 

 Koen Rutten – Advocaat (Finch) van één van de obligatiehouders 

 Carlijn Tjoa ‐ Advocaat (Finch) van één van de obligatiehouders 

  
1.  Opening 
 
De heer van de Vusse opent namens Stichting Obligatiehouders CECMIF 1 (“SOC”) de vergadering. Hij 
verklaart dat de voertaal van de vergadering Nederlands zal zijn gezien het feit dat er geen Engelstalige 
obligatiehouders aanwezig zijn.  
 
2.  Binnengekomen stukken en mededelingen van SOC 
 
De  heer  van  de  Vusse  geeft  aan  dat  deze  vergadering  wordt  gehouden  in  verband  met  de 
ontwikkelingen ten aanzien van CE Credit Management  Invest Fund I  (“CECMIF1” of “fonds”) en de 
vragen die obligatiehouders aan SOC in dat verband hebben gesteld. SOC heeft deze vragen geordend 
en doorgeleid naar het fonds. Het fonds heeft deze vragen beantwoord. De vragen en antwoorden zijn 
vervat in het document “CECMIF‐1 Vragen Bondholders Meeting – 23 Februari 2023”. Het document 
vormt een bijlage bij deze notulen. 
 
3.  Presentatie door de directie van het fonds 
 
De heer Klaassen neemt het woord aan de hand van bijgaande presentatie.  
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[Slide 3] 
 
Hij start met de status controle jaarrekening 2021. Hij spreekt de hoop uit dat de publicatie van de 
niet‐gecontroleerde jaarrekening 2021 zal leiden tot een einde van de schorsing van de notering van 
de obligaties. 
 
Hij bevestigt dat de opsteller van het waarderingsrapport, Hermes Advisory, ook betrokken is bij de 
WHOA procedure van Direct Pay Services (“Servicer”).  
 
[Slide 4] 
 
Op de vraag of de 8 partijen op een of andere wijze zijn gelieerd aan het fonds of de Servicer antwoordt 
de heer Klaassen dat deze niet zijn gelieerd aan het fonds of de Servicer met uitzondering van Legal 
Steps B.V. (waarvan een zoon van de heer K. Klaassen (broer van de heer Klaassen) eigenaar  is) en 
Bringway B.V. (waarvan CE Invest B.V. aandeelhouder  is). De obligatiehouders spreken hun zorg uit 
v.w.b. mogelijke belangenconflicten  tussen bovengenoemde partijen,  het  fonds en de  Servicer. De 
heer Klaassen zegt toe SOC een kopie van de samenwerkingsovereenkomsten te verstrekken. 
 
De vorderingen worden verdeeld onder bovengenoemde deurwaarders. Bij deze verdeling wordt het 
fonds ondersteund door de Servicer.  
 
De heer Rutten vraagt hoe de werkvoorraad van 74.000 zaken zich verhoudt tot de totale portefeuille 
van het fonds. De heer Klaassen antwoordt dat de werkvoorraad ongeveer een kwart van de totale 
portefeuille van het fonds betreft, m.a.w. er is sprake van zo’n 300.000 zaken. De heer Klaassen geeft 
aan dat boekwaarde van deze totale portefeuille eind 2022 70‐72 miljoen euro bedroeg; hierbij is reeds 
rekening gehouden met een impairment ter hoogte van 5 miljoen euro per eind 2021. 
 
[Slide 5] 
 
Uit uitlatingen van de heer Klaassen blijkt dat de data m.b.t. alle zaken op servers staan van en worden 
beheerd door Legal Steps B.V. De obligatiehouders zijn daarover allerminst te spreken en eisen dat 
deze data z.s.m. worden overgebracht naar servers die eigendom zijn van, exclusief gebruikt kunnen 
worden door het fonds of in ieder geval niet worden beheerd door een partij die ook maar in enige 
mate gelieerd  is aan het fonds of de Servicer. De heer Klaassen zegt toe om SOC een kopie van de 
afspraken met Legal Steps B.V. te verstrekken. Het databeheer bij Legal Steps wordt ook door hem als 
niet wenselijk ervaren maar is geschied om een snelle oplossing te bewerkstelligen. Hij zegt toe het 
databeheer binnen drie maanden elders belegd te hebben. 
 
[Slide 6] 
 
De heer van de Vusse vraagt wat op dit moment de hoogte van de rekening‐courant met de Servicer 
is. De heer Klaassen antwoordt dat eind 2022 de rekening‐courant 4,2 miljoen euro bedroeg en op dit 
moment ongeveer 4,8 miljoen euro bedraagt. Hij geeft aan dat in het kader van een akkoord inzake de 
WHOA‐procedure met betrekking tot de Servicer daar naar verwachting ong. 3,5 miljoen op zal moeten 
worden afgeschreven. Zowel SOC als de obligatiehouders zijn ontstemd over het feit dat de directie 
hun  niet  eerder  over  de WHOA‐procedure met  betrekking  tot  de  Servicer  heeft  geïnformeerd.  Er 
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ontstaat  zo  langzamerhand een beeld van het met behulp van de door de obligaties aangetrokken 
gelden financieren van de Servicer, zijnde een door familiebanden gelieerde partij. De heer Klaassen 
geeft  aan  dat  op  13  maart  2023  uitspraak  zal  worden  gedaan  inzake  bovengenoemde  WHOA‐
procedure. 
 
[Slide 7] 
 
De heer Rutten vraagt of het fond juridisch advies heeft ingewonnen ten aanzien van de procedure 
tussen T‐Mobile en de Servicer. De heer Klaassen geeft aan dat Ploum Advocaten deze  zaak behandelt. 
 
[Slide 8] 
 
Op  de  vraag  of  er  partijen  zijn  die  de  totale  portefeuille  tegen  boekwaarde  zouden willen  kopen 
antwoordt de heer Klaassen dat die er niet zijn. Immers, vorderingen “zonder vonnis” leveren sowieso 
veel minder op dat vorderingen “met vonnis”. In het eerste geval bij liquidatiewaarde moet gedacht 
worden aan 10‐15% van de nominale waarde van de vordering. De  liquidatiewaarde van de  totale 
portefeuille  bedraagt  volgens  de  heer  Klaassen  ongeveer  25  miljoen  euro.  De  obligatiehouders 
constateren hier een groot verschil met het uitstaand obligo van obligaties van 72,6 miljoen euro. De 
heer Klaassen geeft aan dat uitgegaan moet worden van de veel hogere going‐concern waarde omdat 
de  portefeuille waarde  toeneemt  door  actieve  bewerking. Het  Fonds  verwacht  in  2027  voldoende 
liquiditeit te hebben om de obligatielening af te lossen. 
 
De  heer  Klaassen  zegt  toe  een  kopie  van  de  legal  opinion  van  de  Belgische  advocaat  inzake  het 
obligatie‐inkoopprogramma  te  verstrekken  aan  SOC.  De  heer  Klaassen  geeft  aan  dat  de  FSMA 
toestemming heeft verleend voor het obligatie‐inkoopprogramma. 
 
De heer Olie wijst de heer Klaassen op artikel 6.2 van de Trust Deed ten aanzien van de verplichting tot 
het verstrekken van informatie en documentatie. 
 
Een obligatiehouder vindt dat het antwoord op vraag 13 een vreemd verhaal is en is van mening dat 
de directie hierover niet transparant heeft gecommuniceerd. Hij zou het liefst zien dat er naast de heer 
Klaassen een andere onafhankelijke bestuurder wordt benoemd. De heer Klaassen geeft aan dat hij 
daarvoor op dit moment geen aanleiding ziet1. De heer Borsboom geeft aan dat het fonds niet over 
e.e.a.  heeft  gecommuniceerd  in  verband met  bovengenoemde  “besloten” WHOA‐procedure.  Deze 
opmerking wordt door de obligatiehouders niet toereikend geacht. 
 
[Slide 9] 
 
De gemiddelde waardebenadering van de portefeuilles per 31 december 2021 is op 63,3 miljoen euro 
bepaald.  Per  31  december  2022  is  de  boekwaarde  bepaald  op  72  miljoen  euro.  Hierin  is  een 
impairment  van  5  miljoen  euro  over  het  boekjaar  2021  verwerkt.    SOC  heeft  vandaag  het 
waarderingsrapport toegezonden gekregen. De heer van de Vusse heeft het rapport op hoofdlijnen 
kunnen doornemen. De uitgevoerde methodiek lijkt voldoende solide voor de accountant om hierop 
zijn oordeel te kunnen baseren. Wel ziet hij een risico bij een volgende waardering vanwege het grote 

 
1 Zie echter het antwoord op vraag 17.c. 
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aandeel T‐Mobile vorderingen die door de rechter niet als volledig worden beschouwd, zoals ook door 
de directie omschreven in het document “CECMIF‐1 Vragen Bondholders Meeting – 23 Februari 2023”.  
 
[Slide 10] 
 
De heer Olie geeft aan dat een eventueel voorstel tot verlenging van de looptijd van de obligaties alleen 
maar  ter  goedkeuring  zou  kunnen  worden  voorgelegd  na  publicatie  van  de  gecontroleerde 
jaarrekening 2021 (en kwartaalcijfers van in ieder geval het 1e kwartaal 2022 en een waardering van 
de portefeuilles per 31 december 2022 i.v.m. T‐Mobile en CE Credit Management IV). 
 
De  vergadering  concludeert  dat  het  fonds  SOC  onvoldoende  op  de  hoogte  brengt  van  voor 
obligatiehouders belangrijke ontwikkelingen. Het acteren van het fonds is onvoldoende transparant, 
terwijl transparantie extra vereist is gezien de familiaire banden met de Servicer e.a. De transparantie 
moet op het vereiste niveau komen wil een verzoek aan de obligatiehouders tot verlenging van Fonds 
naar 2027 kunnen worden gedaan. 
 
De  heer  van  de  Vusse  geeft  aan  met  obligatiehouders  te  willen  overleggen  over  een  pakket  van 
maatregelen die getroffen zouden dienen te worden teneinde de gang van zaken bij het fonds, mede 
in  relatie  tot  de  Servicer  en  andere  betrokken  partijen,  te  verbeteren.  Hij  vraagt  aan  de 
obligatiehouders om na afloop van de vergadering online te blijven voor overleg. 
 
4.  Rondvraag 
 
Een obligatiehouder vraagt of het fonds ook spreekt met andere partijen. De heer Klaassen antwoordt 
dat hij regelmatig spreekt met marktpartijen. 
 
Een  andere  obligatiehouder  vraagt  of  er  in  de  portefeuille  van  CE  Credit  Management  IV  ook 
vorderingen “met vonnis” zaten. De heer Klaassen antwoordt dat dat het geval was. 
 
Een obligatiehouder vraagt of tussentijdse gedeeltelijke aflossing mogelijk is indien inkoop (te) lastig 
zou blijken te zijn. De heer Klaassen antwoordt dat dat mogelijk is. 
 
Een andere obligatiehouder vraagt wie de accountant is. De heer Klaassen antwoordt  dat Qconcepts 
de accountant van het fonds is. 
 
5.  Sluiting 
 
De heer van de Vusse sluit de vergadering. 
 
Na de vergadering wordt afgesproken een meeting te beleggen op woensdag 15 maart 2023 om 9.30 
uur bij Finch Advocaten te Utrecht met obligatiehouders en SOC. Obligatiehouders kunnen zich hiervoor 
aanmelden via info@obligatiehoudersbelangen.org.  



CECMIF -1 
VRAGEN BONDHOLDERS MEETING - 23 FEBRUARI 2023 

 

Vragen mbt het Fonds 

1. Wat gebeurt er op dit moment met de liquide middelen van CECMIF I?  
a. Koopt CECMIF I nog steeds nieuwe claims?  

 
CECMIF1 koopt op dit moment geen nieuwe claims. CECMIF1 investeert in 
het verkrijgen van nieuwe vonnissen. Doordat CECMIF1 nu met andere 
partners dan de Servicer het legal traject aangaat investeert CECMIF1 buiten 
de griffiekosten ook in de dagvaardingkosten. Dit betekent dat CECMIF1 
extra investeringen moet doen maar ook dat het verdien model bij het 
dagvaarden, dat voorheen bij de Servicer lag, nu is verschoven naar 
CECMIF1. Een deel van de liquide middelen die vrijkomen uit dit proces 
zullen worden aangewend voor de aankoop van nieuwe jonge portefeuilles 
als CECMIF1 deze zelf rechtstreeks bij aanbieders kan aankopen in de markt 
met de volledige garantie dat CECMIF1 gerechtelijk kan gaan. CECMIF1 is 
voornemens om leveranciers van bestaande vorderingen met ondersteuning 
van de Servicer rechtstreeks aan te spreken op vorderingen die CECMIF1 wil 
retrocederen of waarvan de prijs dient te worden aangepast.  
 

b. Wilt u overwegen om de binnenkomende cash alleen te gebruiken voor de 
obligaties (covering costs, interest payments, bond buybacks and de 
aflossing van de bonds)?   
 
Zonder investeringen in legal kosten zal CECMIF1 onvoldoende rendement 
maken om de Obligatielening af te lossen. Investeringen in legal kosten zijn 
dus noodzakelijk. Door deze investeringen zal de onderliggende waarde van 
de portefeuilles toenemen. CECMIF1 heeft een legal opinion gevraagd aan 
een Belgische advocaat voor de opzet van een opkoopprogramma van 
obligaties. De uitkomst is dat een opkoopprogramma door de wetgeving 
mogelijk is onder een strakke juridische regie. Het management van 
CECMIF1 gaat ervan uit dat zodra er voldoende liquide middelen zijn er een 
opkoopprogramma wordt georganiseerd. 
 

c. In welke mate verwacht u de bonds te kunnen aflossen in juli 2024? 
 
Zie beantwoording bij punt 6. 
 
 
 
 
 
 

d. Kunt u een cash flow forecast delen van de huidige CECMIF I portfolio tot 
aflossingsdatum? 
 
Wij zullen dit publiceren zodra de voorlopige jaarrekening over 2022 gereed 



is. 
 

e. Wat is uw plan B als toekomstige cash flows niet voldoende zijn om de 
bonds af te lossen in juli 2024? 
 
Zie beantwoording bij punt 6.  
 

2. Uit de notulen van de vergadering van juni 2022 blijkt dat het Fonds destijds al 
bezig was met het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met 4 deurwaarders 
en 4 incassobureaus om de werkzaamheden van de Servicer over te nemen. Uit de 
kwartaalrapportage Q3 2022 blijkt dat het produceren van dagvaardingen 
inmiddels is uitbesteed aan nieuwe partners en dat het Fonds in gesprek is met 2 
aanvullende Servicers voor de afhandeling van het minnelijke deel van portefeuille. 
Wat is de huidige stand van zaken van deze gesprekken? Met welke partijen is het 
Fonds al een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en met welke partijen is het 
Fonds nog voornemens een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan? 
 
CECMIF1 is een samenwerking aangegaan met de volgende 8 partijen: Intrum, de 
Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders (LAVG), Bos Incasso, Boiten & 
Luhrs, Kuyt Gerechtsdeurwaarders, GGN, Bringway en Legal Steps. Bestaande 
afspraken die Servicer met enkele van deze partijen heeft gemaakt worden 
overgenomen of voortgezet. Op dit moment zijn er afrondende gesprekken met 2 
nadere partijen namelijk TKB en DebtCo. Circa 50% van de portefeuille is uitgezet 
bij partners (anders dan de Servicer). CECMIF1 verwacht dat dit percentage voor 
Q4 2023 zal aangroeien tot 95%. 
 
 

3. De jaarrekening 2020 (p. 23) en de kwartaalrapportage Q3 van het Fonds (p. 2) 
vermelden dat de obligatielening nominaal € 72.659.000 bedraagt. Volgens de 
kwartaalrapportage Q3 2022 bedraagt de boekwaarde van de debiteuren 
portefeuille € 68.745.641. Wat is op dit moment de waarde van de door het Fonds 
gehouden debiteurenportefeuille? Bevinden zich binnen deze 
debiteurenportefeulle non-performing portefeuilles? Zo ja, heeft het Fonds met 
betrekking tot deze portefeuilles reeds een verzoek ingediend bij de Servicer om 
deze non-performing portefeuilles terug te kopen (zie artikel 11 van de Service 
Level Agreement)?  
 
Wij zijn thans nog bezig om de boekwaarde per 31-12-2022 te bepalen.  
 
Zoals we later aangeven in punt 6 zijn portefeuilles moeilijk te duiden als non -
performing met name door externe omstandigheden. 
 
 
 

4. Uit het Information Memorandum (p. 38) en de jaarrekening 2020 (p. 23) blijkt dat 
de vorderingen uit de debiteurenportefeuille aan de Security Agent zijn verpand 
tot zekerheid van de vorderingen van (onder meer) de Noteholders uit hoofde van 
de obligaties. Kunt u bevestigen dat de vorderingen uit de debiteurenportefeuille 
genoemd onder volledig en juist zijn verpand aan de Security Agent en dat de 
pandlijsten periodiek (dagelijks, dan wel wekelijks) bij de Belastingdienst zijn 
geregistreerd? Kunt u afschrift van de (verzamel)pandakte en alle registraties bij de 
Belastingdienst aan ondergetekende verstrekken? 



 
Alle aankopen van CECMIF1 zijn opgenomen in een cessie akte en in een pand akte 
naar Stichting Obligatiehouders CECMIF1 (de STICHTING). Deze zijn beide 
geregistreerd bij de belastingdienst. We zullen de registraties bij de belastingdienst 
verstrekken aan de STICHTING. 
  

 

Vragen mbt de Valuation 

5. De verkoop van claims van CECM IV naar CECMIF is verricht zonder een waardering 
van een onafhankelijke derde. Dit is in strijd met artikel 1.1 van het information 
memorandum.  

a. Graag uw commentaar hierop 
 
Als bestuurder van CECMIF1 begrijp ik dat je indruk van tegenstrijdige 
belangen moet vermijden. Van belang is dat de bestuurder vele jaren ervaring 
heeft met de aankoop van portefeuilles en ondersteuning heeft van de 
ervaringscijfers die met de verkopen van 2022 zijn opgedaan. Zo is de 
aangekochte portefeuille in verschillende gedeelten gecategoriseerd en 
vallen de kooppercentages binnen de bandbreedte die CECMIF1 heeft 
gezien in haar eigen verkooptransacties van 2022. 
 

b. Welke actie heeft u ondernomen sinds u bekend bent met overschrijding 
van artikel 1.1 
 
CECMIF1 heeft de aankoopanalyse laten toetsen door de 
herstructureringsdeskundige (HD) die voor de WHOA verzoek van de 
Servicer (zie hierna) ook onderzoek doet of er onregelmatigheden hebben 
plaatsgevonden. Hierbij werd ook gekeken of deze transactie de Servicer 
zou hebben bevoor- of benadeeld voor de overgebleven overwaarde in 
CECM IV. De bevinding van de HD is dat transactie noch de analyse 
onregelmatigheden bevat. 
 

c. Heeft u inmiddels een externe waardering/indicatie op CECM IV gekregen 
en zo ja wat is de inhoud? 
 
Het deel dat van CECM IV is aangekocht is onderdeel van de totale 
waardering van de portefeuilles die in 2022 door Hermes Advisory op 
aanwijzing van de HD zijn onderzocht.  Dat onderzoek is gebeurd voordat de 
aankooptransactie plaatsvond.  

 

 
6. Wat zijn de conclusies uit het waarderingsrapport tbv de jaarrekening 2021? Is 

sprake van mogelijkheid van impairments?   
 
Het waarderingsrapport heeft als peildatum 31-12-2021. Het waarderingsrapport laat 
de conclusie van een mogelijke impairment over aan het management en de 
accountant. In het rapport worden scenario’s uitgewerkt waarin een waarde range 
wordt aangegeven variërend van €57 miljoen tot €67,9 miljoen. Het 
waarderingsperspectief neemt als uitgangspunt een ‘at arms lenght’ transactie. De 
gemiddelde waardebenadering van de portefeuilles is op €63,3 miljoen bepaald. Bij 
de berekening van de waarderingsdeskundige wordt ervan uitgegaan dat een derde 



partij ook rendement moet kunnen maken. De boekwaarde per 31-12-2021 bedraagt 
€ 67.731.505. De boekwaarde is hoger aangezien het management ervan uitgaat dat 
de portefeuilles niet direct verkocht hoeven te worden en dat er tijd is om uit te 
winnen. Dat leidt tot een hogere opbrengstwaarde. Desondanks acht het 
management het prudent dat over het boekjaar 2021 een impairment  wordt 
genomen van € 5 miljoen. 
 
De impairment is een direct gevolg van de achterlopende uitwinning sinds 2019 en 
de feitelijke onmogelijkheid om vonnis te halen respectievelijk te dagvaarden. Het 
management constateert dat de omstandigheden waaronder schuldeisers hun recht 
kunnen halen zijn veranderd en dat deze verandering blijvend is. 
 
Hierna een korte toelichting op de wijzigende marktomstandigheden. 
 
De rechtspraak introduceerde in 2019 een informatieformulier, welke vanaf 1 juli 
2019 diende te worden bijgesloten bij de dagvaarding. Lange tijd bleef er 
onduidelijkheid over het moment van invoeren en de omvang van dit 
vragenformulier. Marktpartijen werden veel te laat geïnformeerd over het voornemen 
van de rechtbank en de wijze waarop geprocedeerd diende te worden. Als gevolg 
van deze ontwikkeling kwam de dagvaardingspraktijk sector breed tot stilstand. 
 
In 2020 ging het niet veel beter. De coronacrises en de prejudiciële vragen met 
betrekking tot de Wet Koop op Afstand (precontractuele en contractuele 
informatieverplichtingen) zorgden er opnieuw voor dat het aantal uitgebrachte 
gerechtelijke zaken zeer beperkt bleef. 
 
Gedurende het grootste deel van het jaar 2021 is de sector in afwachting van een 
uitspraak van de Hoge Raad inzake de ambtshalve toetsing van de precontractuele 
en contractuele informatie in incassozaken. Deze uitspraak komt uiteindelijk in 
november 2021. In dat jaar worden ook nog prejudiciële vragen gesteld ten aanzien 
van overeenkomsten die buiten de winkelruimte zijn gesloten.  
 
Ook ten aanzien van betaaldienstverleners, zoals Afterpay, Billink en Klarna, worden 
prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Deze partijen zijn ruim 
vertegenwoordigd in de portefeuille van CEINF I. Hier gaat het erom of de 
factoringactiviteiten van deze partijen zich kwalificeren als krediet. Tot op heden is 
hierover nog geen duidelijkheid. Uitspraken van rechters wijzen in de richting van 
krediet. Dit levert voor het fonds minder inkomsten op want de WIK wordt daardoor 
geschrapt. Vast staat dat zaken waarover prejudiciële vragen zijn gesteld niet of 
nauwelijks kunnen worden gedagvaard, zeker zolang niet duidelijk is welke richting 
de rechtspraak daarmee uitgaat. 
 
De uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de prejudiciële vragen (Wet Koop op 
Afstand) is recentelijk nader uitgewerkt door een daartoe ingestelde commissie en 
zal verder materialiseren in de rechtspraak. Er druppelen vonnissen binnen en de 
rechtbanken hebben in gesprekken richtingen aangegeven op welke wijze zij met de 
precontractuele en contractuele informatieverplichtingen omgaan. Een aantal 
uitspraken van met name de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland is echter 
zorgwekkend en tenenkrommend. 
 
De conclusie van de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad is dat in veel gevallen 
niet de volledige nominale som wordt toegewezen omdat overtreding van de Wet 



Koop op Afstand wordt getroffen door een of meer sanctiebepalingen, in effect 
variërend van 25% tot 50% (of algehele afwijzing)  
 
Het effect hiervan op de collections en winstgevendheid van CECMIF1 en de Servicer 
was en is groot.  
 
De nieuwe en verscherpte eisen ten aanzien van juridische procedures leiden ook tot 
problemen bij klanten, die veel moeite hebben de vereiste bewijslast te verzamelen 
en digitaal beschikbaar te maken en tot een verhoogde werkdruk bij het maken van 
dagvaardingen.  
 
Een groot gedeelte van de vorderingen die in de portefeuille van CECMIF1 zijn 
opgenomen betreffen vorderingen van telecom maatschappijen. Het merendeel van 
deze vorderingen betreft vorderingen van T-Mobile. De Servicer heeft (als lasthebber 
van CECMIF1) een zaak aangespannen tegen T-Mobile omdat T-Mobile geen 
kredietwaardigheidstoets kan aantonen bij overeenkomsten met een 
toestelcomponent en doordat er gegronde twijfels zijn of T-Mobile aan haar 
precontractuele informatieplicht heeft voldaan. Consequenties daarvan zijn dat 
rechters ertoe neigen om een ‘sanctie’ op te leggen en de vorderingen van T-Mobile 
dan slechts ten dele toewijzen en de kredietcomponent in de overeenkomst afwijzen. 
Omdat het gaat om vorderingen van Fonds I draagt Fonds I per saldo het risico van 
deze procedure.  
 
Met de andere klanten zal moeten worden onderhandeld over prijsaanpassingen als 
gevolg van de sanctiebepalingen en het verlies aan inkomsten uit bijvoorbeeld de 
WIK. De Servicer zal als lasthebber van het fonds met de leveranciers 
onderhandelen. 
 
CECMIF1/Servicer zullen daarbij ook de mogelijkheid bieden om de vorderingen 
die geraakt worden door de sanctie bepaling (besmette vorderingen) om te ruilen 
tegen nieuwe jonge vorderingen. 
 
CECMIF1 kan inmiddels met hulp van nieuwe partners ‘beter’, d.w.z. toegespitst op 
de nieuwe eisen, dagvaarden door onder andere procesverbeteringen. Hierbij treedt 
CECMIF1 meer naar de voorgrond als eisende en contractspartij en stuurt hierbij, met 
hulp van de Servicer, rechtstreeks de partners aan. Hierdoor moet CECMIF1 ook 
investeren in dagvaardingkosten dat voorheen door de Servicer werd gedaan en 
maakt CECMIF1 hierdoor ook meer marge. De Servicer is hierbij niet uit geheel beeld 
verdwenen maar dient als 2e lijn opvolging bij dossiervragen van partners. Daarnaast 
doet zij een deel van de administratie, onderhandelt zij met leveranciers over 
retrocessies en prijsaanpassingen en beheert zij de archieven en behandelt zij de 
verzetszaken.  Hierdoor heeft de Servicer nog recht op een lagere vergoeding van 
5% van de minnelijke kastroom.  
 
Ook zijn er meerdere partners betrokken bij het inningsproces wat ervoor zorgt dat 
een groter deel van de portefeuille gelijktijdig kan worden behandeld. Gelet op de 
omvangrijke portefeuille zullen de partners nog enige tijd nodig hebben voordat alle 
vorderingen in behandeling worden genomen. 
 
Met hulp van nieuwe partners verwacht CECMIF1 de productie van de 
dagvaardingen op te kunnen schroeven. De totale voorraad te vervaardigen 
dagvaardingen wordt geschat op 74.000 zaken. In ruim 5.000 zaken is de 



dagvaarding reeds vervaardigd. De gehele dagvaardingsvoorraad wordt in de loop 
van 2023 en 2024 verwerkt. Hoewel niet verwacht, valt niet uit te sluiten dat er 
opnieuw problemen rondom het dagvaarden ontstaan. Ook kan de voorraad 
afnemen door retrocessies aan leveranciers. 
 
De gerealiseerde dagvaarding productie loopt tot op heden achter bij de eerdere 
voorspellingen. Daarnaast heeft CECMIF1 in 2022 tijd nodig gehad om het nieuwe 
partner netwerk op te zetten. Hierbij vinden de afdrachten niet meer plaats aan de 
Servicer maar aan CECMIF1.  
 
Rekening houdend met de hiervoor genoemde oorzaken verwacht CECMIF1 
enerzijds niet voldoende rendement en anderzijds niet voldoende te kunnen 
incasseren om de obligaties in 2024 af te kunnen lossen. Als CECMIF1 meer tijd heeft 
dan kan zij alsnog voldoende rendement maken en waarde creëren in de 
gerechtelijke zaken, om in een later stadium af te lossen.  
 
Het management van CECMIF1 verwacht dat er in 2027 voldoende liquide middelen 
moeten zijn om de Obligatielening af te lossen. Daarbij zal een deel van de 
liquiditeiten van 2024 tot en met 2026 worden aangewend door 
opkoopprogramma’s van obligaties. 
 
CECMIF1 wil voor de zomer van 2023 een verlenging van de Obligatielening in 
stemming brengen. Hierbij zal CECMIF1 een uitvoerige rapportage geven van de 
kasstroomverwachtingen. 
 
 

7. Kunt u zowel afschrift van de legal opinion als het deskundige rapport toesturen? 
 
Wij hebben dit bij onze advocaat nagevraagd echter dit staat ons niet vrij om te doen. 
Wij vragen toestemming om de stukken met de Stichting te delen. 
 

Vragen mbt de Servicer, Direct Pay Services 

8. Kunt u aangeven aan welke voorwaarden van de SLA momenteel NIET wordt 
voldaan door de Servicer? SVP per artikel aangeven. 
 
Servicer koopt momenteel op verzoek van CECMIFI geen portefeuilles meer voor 
CECMIFI maar biedt ze nog wel aan. De Servicer geeft nog wel ondersteunende 
activiteiten in bestaande juridische en minnelijke dossiers, maar het opstellen van 
nieuwe dagvaardingen wordt door andere partijen uitgevoerd. Hierbij geeft 
Servicer slechts nog advies. De Servicer is ook betrokken bij het aftersales traject 
van de verkochte portefeuilles en blijft dat ook in de toekomst, bij eventuele nieuwe 
verkopen, doen. 
De terugkoopgarantie is er nog. De vraag is of CECMIFI daar gelet op de 
onvoorziene omstandigheden een beroep op kan doen en als dat zo is of de 
Servicer ze dan kan betalen. Dat valt nu nog niet in te schatten. CECMIF1 verwacht 
niet dat de Servicer de portefeuilles kan terugkopen op het aflosmoment in 2024. In 
2027 is de kans daarop veel groter. 
 
Als gevolg van de gewijzigde afspraken tussen Servicer en CECMIF1 draagt het 
fonds de deurwaarderkosten zelf. Zij heeft echter ook het inkoopvoordeel. Servicer 
bewaakt actief de partners ten aanzien van afspraken en productie en managed het 



rouleringssysteem tussen partners onderling. 
 
 

9. Wat is de financiële status van Servicer?  
 
Zie vraag 11 en 12 
 

10. Welke gevolgen hebben de acties van Rabobank op de claims op de balans van 
Servicer? 
 
Zie vraag 11 
 

11. Uit het kortgeding vonnis van 22 april 2022 blijkt dat (onder meer) Direct Pay 
Services (de “Servicer”) en Direct Pay Beheer B.V. een WHOA-traject hebben 
aangekondigd. Wat is de status van dit aangekondigde WHOA-traject? 
 
Het besloten WHOA-traject loopt nog. Een door de rechtbank aangestelde 
herstructureringsdeskundige heeft een akkoord aangeboden aan de crediteuren. 
De herstructureringsdeskundige heeft de rechtbank gevraagd dit akkoord te 
homologeren/ bekrachtigen. De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht op 13 
maart 2023. Homologatie van het akkoord leidt tot een sanering van de 
financieringsverplichtingen van Servicer. Claims van de Rabobank richting Servicer 
zijn dan van de baan resp. hebben geen gevolgen: de vordering van Rabobank op 
Servicer wordt dan grotendeels gesaneerd. 
 

12. In Juni 2022 was de rekening courant van Fonds naar Servicer € 3,9 miljoen. Mr. 
Ron Klaassen gaf in de juni 2022 meeting aan dat dit zou worden afgebouwd maar 
dit bleek in de Q3 rapportage te zijn toegenomen naar € 4,5 mio!: 
a. Hoe is de besluitvorming rondom de RC gestructureerd?  

 
De RC volgt uit betalingsverkeer/ betaalstromen tussen CECMIF1 en Servicer. 
CECMIF1 investeert in gerechtelijke incasso en schiet met het oog daarop 
externe kosten voor (zoals griffierechten). Servicer ontvangt betalingen op 
vorderingen die tot de portefeuille van CECMIF1 behoren. Hiervoor vindt geen 
separate besluitvorming plaats. 
 

b. Waarom is de RC toegenomen en wat is de stand nu?  
 
In juli 2022 is de Servicer toegelaten tot een besloten WHOA-traject (Wet 
Homologatie Onderhands akkoord) met aanstelling van een 
herstructureringsdeskundige. Het besloten karakter impliceert dat derden 
hiervan geen kennis nemen, en dat betrokkenen geen mededeling hiervan doen 
aan derden. In het kader van dit traject kreeg CECMIF1 de vraag een 
overbruggingsfinanciering te verstrekken ten behoeve van het WHOA-traject. 
CECMIF1 heeft besloten hierop in te gaan na een zorgvuldige afweging van de 
voors en tegens. Tegen verstrekking pleit dat CECMIF1 hiermee een additioneel 
risico loopt. Vóór verstrekking pleit dat een directe deconfiture van Servicer 
wordt voorkomen, dat onrust in het inningstraject van de Fonds -portefeuilles 
wordt voorkomen, en dat tijd ‘gekocht’ wordt om de bedrijfsvoering 
onafhankelijk van Servicer voort te zetten. CECMIF1 heeft besloten de 
gevraagde financiering te verstrekken en is er in geslaagd een minder 
afhankelijke positie t.o.v. de Servicer in te nemen, contracten met nieuwe 



Servicers  en de dossiers in haar systemen veilig te stellen. Dat was op het 
moment dat het saneringskrediet werd verstrekt nog niet het geval. 
 

c. Uit de notulen van dezelfde vergadering blijkt dat het Fonds rechtstreeks de 
gelden uit hoofde van de verkoop van de portefeuilles door Servicer zou 
ontvangen en dat hiermee de rekening-courant zou worden afgebouwd. Welke 
bedragen heeft het Fonds reeds ontvangen uit hoofde van deze verkopen? En 
waarom heeft dit niet geleid tot een daling van de rekening-courant vordering 
van het Fonds sinds juni 2022, maar tot een stijging? 
 
De verkopen hebben geleid tot een bedrag van € 13.939.266 aan ontvangsten. 
Dat desondanks sprak is geweest van een stijging van de Rc komt door de 
verstrekte overbruggingsfinanciering. 
 

d. Hoe kan het zijn dat de RC toeneemt terwijl wordt aangegeven dat sprake is 
van een “segregated account structure”.  
 
Zie hiervoor 
 

e. Ben u het ermee eens dat de RC conflicteert met het NON-WITHDRAWAL 
STATEMENT: The shareholder unconditionally and irrevocably declares that - as 
long as the Notes have not been fully, unconditionally and irrevocably 
redeemed and (re)paid in accordance with the Terms and Conditions – it will  
refrain from (i) distributing or taking a resolution to distribute profits with regard 
to the Issuer; (ii) repaying or taking a resolution to repay capital; (iii) receiving or 
taking a resolution to receive funds in connection therewith; and (iv) otherwise 
drawing liquidity from the Issuer?  
 
Deze statement van de ‘shareholder’ heeft geen implicaties voor de RC tussen 
CECMIF1 en Servicer. 
 

13. Heeft het Fonds nog meer leningen, in welke vorm dan ook, aan de Servicer (of 
gelieerde vennootschappen) verstrekt sinds de publicatie van de jaarrekening 
2020? Zo ja, wat is de omvang van deze leningen, tegen welke achtergrond zijn 
deze leningen verstrekt en heeft het Fonds (zakelijke) zekerheidsrechten 
bedongen van de Servicer bij het afsluiten van deze leningen? Indien (zakelijke) 
zekerheidsrechten zijn bedongen, vernemen de Noteholders graag de aard en 
omvang daarvan. Voor zover deze rekening-courant bestaat en een lening aan de 
Servicer is verstrekt, vragen de Noteholders zich af wanneer een verzoek aan de 
vergadering van noteholders is gedaan om deze leningen te kunnen verstrekken 
aan Servicer?  
 
In de jaarrekening 2020 heeft de controlerend accountant vermeld dat een 
zekerheidsrecht overeen is gekomen tussen Servicer en CECMIF1 ten aanzien van 
een aantal obligaties. Deze overeenkomst tot verruiming van verrekening ziet op 
obligaties die economisch door de Servicer werden gehouden. Gebleken is dat 
geen enkele effectenbank een effectenrekening wil openen ten behoeve van 
Servicer waar zij obligaties van Fonds kan houden – compliance ligt hieraan ten 
grondslag. Door het WHOA-traject van Servicer heeft de juridische eigenaar van de 
obligaties – zo volgt uit onderzoek van de herstructureringsdeskundige - alsnog een 
verrekeningspositie verkregen ten opzichte van de Sevicer. Dat betekent dat 
CECMIF1 waarschijnlijk niet in de positie zal komen te verkeren dat zij een beroep 



kan doen op de zekerheid die voorzien was in de overeenkomst tot verruiming van 
verrekening.  

 
14. Hoe wordt de rekening courant afgebouwd komende maanden? Uit de notulen 

van de op 3 juni 2022 gehouden vergadering van noteholders blijkt dat destijds 
werd onderzocht of de door de Servicer gehouden obligaties konden worden 
ingetrokken om de rekening courant gedeeltelijk af te bouwen en dat dit op basis 
van de eerste ingewonnen juridische opinies leek te kunnen. Wat is de huidige 
status van dit onderzoek?  
 
Zie hierboven. Wanneer de rechtbank het WHOA-verzoek homologeert, betekent 
dit dat Fonds per saldo circa 3,5 mio euro aan vorderingen op Servicer zal moeten 
afschrijven. De first loss provision is hiervoor toereikend.  

 
15. Bent u bekend met de gemiddelde duur waarop de door de Servicer ten behoeve 

van het Fonds geinde vorderingen op de rekening van de Servicer blijven staan 
voordat deze worden uitgekeerd aan het Fonds?  
 
Stortingen van de Servicer in de RC zijn verzamelboekingen, waarvan ook de op de 
portefeuille geïnde bedragen deel uitmaken. Het is niet mogelijk om een dergelijk 
overzicht historisch te verstrekken. De gelden die de Servicer nu nog ontvangt zijn 
kleine bedragen die de Servicer maandelijks overmaakt aan CECMIF1. Het fonds en 
de Servicer werken er echter actief aan om de betaalstromen volledig om te leiden 
naar het fonds. Er zal derhalve nog slechts beperkt betalingsverkeer met de Servicer 
plaatsvinden. 

 
16. Is bij u bekend of de Servicer ook SLA’s heeft afgesloten met andere partijen dan 

het Fonds? Zo ja, is bekend of de Servicer sinds de plaatsing van de notes door het 
Fonds debiteurenportefeuilles heeft gekocht voor deze andere partijen? 
 
Dit is het management van CECMIF1 niet bekend. 

 

Vragen mbt Governance 

17. Gebaseerd op de ontwikkelingen tussen Fonds en Servicer lijkt steeds meer sprake 
van belangenverstrengeling. 

a. Wat wordt gedaan om de afhankelijkheid van de Servicer te verlagen?  
 
Zie hiervoor 
 

b. Hoe kijkt de board van CECMIF naar deze conflicts of interest?  
 
Alle als zodanig geduide ’conflicts of interest’ zijn in het prospectus geduid, 
en zijn dus niet ‘nieuw’. Zie verder hiervoor. 
 

c. Wordt overwogen om een onafhankelijk bestuurder te benoemen voor de 
rest van de fondsduur?  
 
Nee. Als het WHOA akkoord van de Servicer door de rechtbank 
gehomologeerd wordt, zal er daarentegen een nieuwe onafhankelijke 
directie bij de Servicer worden benoemd. 
 



 
 
 

Vragen mbt Jaarrekening en Notering 

18. Waarom heeft het Fonds sinds 2020 geen gecontroleerde jaarrekening meer 
gedeponeerd? Waarom heeft de Servicer al sinds 2018 geen gecontroleerde 
jaarrekening meer gedeponeerd?  
 
CECMIF1 heeft in 2022 de jaarrekening van 2021 opgesteld. Daarbij is een nieuwe 
accountant aangesteld voor de controle op de jaarrekening. De accountant heeft 
hierbij om een waarderingsrapport gevraagd. 
 
De onduidelijkheid over de effecten van Corona, de Ambtshalve toetsing etc 
hebben tot veel onduidelijk geleid bij de Servicer m.b.t. de waardering van de 
portefeuilles. Daardoor heeft zij mogelijk te lang gewacht met het afronden van de 
jaarrekening. Na 2019 is de Servicer ook niet meer wettelijk controle plichtig. 
 

19. Welke stappen heeft het Fonds ondernomen tegen de intrekking van de rating 
door Creditreform Rating? 
 
De intrekking was gebaseerd op het uitblijven van een gecontroleerde jaarrekening 
van de Servicer.  
 

20. Jaarrekening 2021 
a. Graag een update hierover? 

 
De interne cijfers zijn sinds medio 2022 beschikbaar. De (nieuwe) 
accountant wilde inzake zijn werkzaamheden een waarderingsrapport 
ontvangen. De niet gecontroleerde cijfers worden zo spoedig mogelijk 
geplaatst op de website. 
Het Waarderingsrapport ligt nu bij de accountant. Deze heeft aangegeven 
naar de zaak te zullen kijken maar heeft ook aangegeven door de werkdruk 
slechts beperkt tijd te hebben. Wij leggen maximale druk op de accountant. 
 

b. Wanneer wordt herstart van de handel verwacht? 
 
Zodra de jaarrekening gecontroleerd is. 
 

c. Wat is de verwachting mbt oplevering jaarrapport 2022? 
 
In het eerste halfjaar van 2023. 
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Status controle jaarrekening 2021
• De accountant heeft het waarderingsrapport ontvangen en zal dit 
doornemen.

• Door de werkdruk bij de accountant is het nog niet bekend wanneer 
de controle is afgerond. Na 8 maart 2023 vindt er overleg plaats over 
de waardering en de impairment.

• Het fonds zal de nog niet gecontroleerde jaarcijfers van 2021 zo snel 
mogelijk publiceren.
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Status fonds en vooruitzichten
Samenwerking met partijen

• Fonds is samenwerking aangegaan met 8 partijen: Intrum, LAVG, Bos Incasso, Boiten

& Luhrs, Kuyt Gerechtsdeurwaarders, GGN, Bringway en Legal Steps.

• Fonds is in gesprek met 2 aanvullende partijen: TKB en DebtCo

• Circa 50% van de portefeuille is inmiddels ondergebracht bij andere partijen dan de 

Servicer. Voor Q4 2023 zal dit aangroeien tot 95%.

• Operationele positie Servicer is verschoven naar 2e lijn opvolging

Legal productie
• Werkvoorraad is 74.000 zaken
• In 2022 zijn er ruim 5.000 zaken gedagvaard
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Status fonds en vooruitzichten

Veiligstellen data en documentatie

• Alle data en documentatie is in 2022 veiliggesteld in een centraal 
systeem buiten de Servicer (dus niet op Servers van de Servicer maar 
in de Cloud)

• Dit systeem regelt de communicatie met alle partijen (partners en 
banken)
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Status fonds en vooruitzichten

Partners

• Rol Servicer is ondersteunend bij de onderhandeling met leveranciers 
en is actief in de 2e lijn operatie. 

• Nieuwe partners doen de legal productie
• Partners dragen af op bankrekening van het fonds
• Debiteuren ontvangen cessie uitingen met de naam van het fonds en 
de bankrekening van het fonds. 

• Fonds treedt meer op naar de voorgrond als eisende partij. Hierdoor 
gedraagt het fonds zich meer als een onderneming dan alleen een 
SPV.
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Status fonds en vooruitzichten
Vertraging uit winning door marktomstandigheden

• 2019 vertraging in de dagvaardingproductie door informatieformulier, 
2020 Corona crisis
2021 uitblijven van advies Hoge Raad inzake prejudiciële vragen met

betrekking tot de Wet Koop op Afstand

• Introductie sanctiebepalingen op componenten van de vordering

• Verzwaring legal productieproces en druk op leveranciers voor de 
aanlevering van aanvullende informatie

• Deze vertraging duidt niet op non‐performance van de portefeuilles
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Status fonds en vooruitzichten
• Door procesverbeteringen wordt de legal productie opgeschroefd.
• De partners verwachten dat de dagvaarding werkvoorraad van 74.000 
voor eind 2024 te hebben weggewerkt.

• Vertraging betekent ook dat fonds niet meer voldoende rendement 
kan maken om in 2024 de Obligatielening af te lossen.

• Fonds verwacht in 2027 voldoende liquiditeit te hebben om de 
Obligatielening af te lossen.

• Fonds wil voor de zomer van 2023 de verlenging van de 
Obligatielening in stemming brengen met een uitvoerige rapportage 
van de kasstroomverwachtingen.
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Status fonds en vooruitzichten
Waarderingsrapport

• Gemiddelde waardebenadering van de portefeuilles op 31‐12‐2021 is 
op € 63,3 miljoen bepaald

• De boekwaarde per 31‐12‐2021 bedraagt € 67.731.505.

• Door de vertragingen in de uitwinning acht het management prudent 
dat een impairment van € 5 miljoen wordt genomen.

9



Cijfers Q4 2022
• Aangezien het management nog in overleg moet met de accountant 
over een impairment in het boekjaar 2021 zijn de Q4 cijfers van 2022 
nog niet gereed. De account heeft aangegeven dat er overleg na 8 
maart 2023 zal plaatsvinden.
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Status Servicer

• Fonds maakt voortdurend een afweging van haar afhankelijkheid van 
de Servicer.

• Fonds heeft Servicer ook nodig voor haar kennis, 2e lijn opvolging en 
onderhandeling met leveranciers. Zonder Servicer loopt fonds risico 
dat de operatie bij de partners te kostbaar wordt en dossiers te vroeg 
worden afgesloten.

• Servicer heeft in 2022 WHOA traject aangevraagd. Uitspraak is op 13 
maart 2023.
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Aanvullende vragen
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Afsluiting
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