
 
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:    8  

Datum verslag:      18 december 2019 

Curator:   G. te Biesebeek 

R-C:    C.A.M. de Bruijn  

 
Naam onderneming INKASSO-UNIE B.V. 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

INKASSO-UNIE B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 

17053093, kantoorhoudende te 5612 LX Eindhoven aan de 

Bogert no. 31.  
Activiteiten onderneming Het concern waartoe gefailleerde behoort, hield zich bezig 

met het verrichten van diensten op het gebied van incasso 

en debiteurenbeheer.  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2012 € 

17.845.740 

€ 

 - 9.575.368 

€ 

35.066.440 

2011 € 

24.109.419 

€  

- 759.259 

€ 

47.623.736 
 

Toelichting financiële gegevens Het betreft hier de financiële gegevens op geconsolideerd 

niveau. De cijfers 2012 zijn gebaseerd op de concept 

jaarcijfers.  
Personeel gemiddeld aantal Ca. 70 werknemers.   
Boedelsaldo € 207.467,05 

 

Verslag 7: 

€ 207.705,04 

 

Verslag 8: 

€ 207.974,10 

  
Verslagperiode 1 oktober 2016 – 31 mei 2018 

 

Verslag 6: 

1 juni 2018 – 30 november 2018 

 

Verslag 7: 

1 december 2018 – 31 mei 2019 

 

Verslag 8: 

1 juni 2019 – 30 november 2019 
Bestede uren in verslagperiode 162,51 uur 

 

Verslag 6: 

14,75 uur 

 



 
 
 

Verslag 7:  

5 uur en 35 minuten 

 

Verslag 8: 

1,35 uur 

Toelichting bestede uren  In totaal zijn 817,60 uren besteed.  

 

Verslag 6: 

832,33 

 

Verslag 7:  

623 uur en 10 minuten  

 

Verslag 8: 

624,45  
 

1 Inventarisatie   

 
 Directie en organisatie Inkasso-Unie B.V. maakt onderdeel uit van een groep van 

vennootschappen, welke groep actief is op het gebied van 

leveren van verschillende diensten op het gebied van 

incasso en debiteurenbeheer. De groep bestaat uit Credit 

Yard Financial Services B.V. (holding), Credit Yard Group 

B.V. (holding), Inkasso-Unie B.V. (incassobureau), Credit 

Work B.V. (fieldcollection), Credit Yard Holding B.V. 

(tussenholding voor een participatie in een 

deurwaarderskantoor) en Credit Yard Finance B.V. 

(rechthebbende op een debiteurenportefeuille).  

 

De aandelen in Credit Yard Financial Services B.V. worden 

gehouden door Optiverder B.V. (47,5%), Robamm B.V. 

(47,5%) en Stichting Administratiekantoor Credit Yard 

Financial Services B.V. (5%). Het bestuur van Credit Yard 

Financial Services B.V. wordt gevormd door de heren J.H.G. 

Moonen (CEO) en M. van Meurs (CFO). 

 

Ter zake de overige groepsmaatschappijen (waaronder 

Inkasso-Unie B.V.) worden de aandelen (indirect) gehouden 

door Credit Yard Financial Services B.V., welke 

vennootschap tevens bestuurder is.  
 Lopende procedures Niet van toepassing.  
 Verzekeringen Door tussenkomst van assurantietussenpersoon IAK had 

het Credit Yard Concern de volgende verzekeringen 

afgesloten: 

 

Credit Yard Financial Services B.V.: 

- aansprakelijkheidsverzekering 

- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

- schadeverzekering verkeersdeelnemers 



 
 
 

- brandverzekering 

- electronicaverzekering 

- collectieve ongevallenverzekering 

 

Credit Yard Group B.V.: 

- beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

 

Inkasso-Unie B.V.: 

- collectieve ongevallen verzekering 

 

De verzekeringen zijn geïnventariseerd en waar nodig zijn 

afspraken gemaakt om de verzekeringsdekking te 

continueren. Nu de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt zal 

worden overgegaan tot een afbouw van de verzekeringen, 

in die zin dat niet noodzakelijke verzekeringen zullen 

worden beëindigd. Alle verzekeringen zijn inmiddels 

beëindigd. Onderzocht wordt of een recht op 

premierestitutie bestaat. Dit is niet het geval.  
 Huur Het bedrijfspand aan de Bogert no. 31 te Eindhoven wordt 

door Credit Yard Group B.V. gehuurd van Brug-Ned B.V. De 

huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd op 

grond van art. 39 Faillissementswet en kent daarmee een 

einde per 5 augustus 2014. Het bedrijfspand is door de 

koper van bedrijfsactiva ontruimd en op 5 augustus 2014 

aan de verhuurder opgeleverd.    

 

Door Credit Yard Group B.V. wordt het bedrijfspand 

onderverhuurd aan Inkasso-Unie B.V. en een 4-tal andere 

ondernemingen. De onderhuurovereenkomst tussen Credit 

Yard Group B.V. en Inkasso-Unie B.V. is met wederzijds 

goedvinden beëindigd. Voor wat betreft de overige 

onderhuurovereenkomsten is met Brug-Ned B.V. 

afgesproken dat zij rechtstreekse huurovereenkomsten met 

de onderhuurders kan sluiten. Tot dusver bestaat kennelijk 

overeenstemming met 2 onderhuurders. Naar de curator 

begrijpt is inmiddels met 3 van de 4 onderhuurders 

overeenstemming bereikt. De onderhuurder waar geen 

overeenstemming mee is bereikt zat feitelijk al niet meer op 

de betreffende locatie gevestigd.  
 Oorzaak faillissement Het bestuur wijt het faillissement aan meerdere oorzaken: 

 

1. Sinds de overname medio 2007 is –mede tengevolge 

van de overname en de groeiplannen- sprake geweest 

van een substantiële positie aan vreemd vermogen (ca. 

€ 25,5 miljoen in 2008). Het vreemd vermogen had tot 

gevolg dat het Credit Yard Concern substantiële  

financieringslasten had te dragen. Hoewel 

herfinancieringen in 2010 en in 2013 tot lagere 



 
 
 

financieringslasten leidden, bleven deze zo hoog dat 

investeringsmogelijkheden ontbraken. 

 

2. Een toenemende concurrentie in de branche door met 

name deurwaarderskantoren en de invoering van de 

Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten per 1 

juni 2012 hebben tot gevolg gehad dat de omzet 

terugliep en de marges daalden.  

 

3. Het gebrek aan investeringsmogelijkheden maakte dat 

met een verouderd ICT-systeem werd gewerkt, dat 

arbeidsintensiever is. De (personeels)kosten waren 

hierdoor te hoog in vergelijk met de concurrentie. 

 

4. De huur voor het bedrijfspand was (veel) te hoog in 

relatie tot de omzet. 

 

5. Het wegvallen van de grootste 5 opdrachtgevers in de 

periode 2013 – 2014.  

 

De curator heeft geen indicaties dat het faillissement aan 

andere oorzaken te wijten is.  

 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
64 werknemers.    

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
In 2013 had Inkasso-Unie B.V. ca. 95 werknemers.  Eind 

2013 / begin 2014 had nog een grote personele 

reorganisatie plaats gevonden, ten gevolge waarvan 

sommige ontslagen personeelsleden nog aanspraak kunnen 

maken op een periodieke suppletie ten laste van de 

werkgever. 
2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-Commissaris zijn de 

arbeidsovereenkomsten bij brief d.d. 18 april 2014 

opgezegd.  
 Werkzaamheden Bijeenkomsten/overleg met het personeel, UWV, OR en de 

vakbond. Het personeel is geïnformeerd over het 

faillissement en de gevolgen daarvan. Daar waar nodig zijn 

nog vragen van personeelsleden beantwoord. Met het UWV 

heeft overleg plaatsgevonden, ook over de 

loongarantieregeling en de gevolgen van de beperkt 

gerealiseerde “doorstart” in relatie tot het personeel. 

Uiteindelijk heeft (een deel van) het personeel nog tot 30 

mei 2014 voor de boedel/curator gewerkt, met name om 

een mogelijke, beperkte doorstart te kunnen realiseren en 

om de bewaarpositie ten behoeve van de opdrachtgevers en 

de Stichting Derdengelden Inkasso-Unie te kunnen 

afwikkelen, dit hoewel de in de Stichting aanwezige gelden 

niet tot de boedel van één der curandi behoorden. De 



 
 
 

curator heeft nog vragen van personeelsleden beantwoord, 

waaronder ter zake niet door het UWV uitbetaalde 

vorderingen.   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

N.v.t.    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

ICT Systeem € 10.000  

Patchkasten € 2.500  

Restant 

kantoorinve

ntaris 

€ 3.000  

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet van toepassing.  

 Bodemvoorrecht fiscus Vanwege het bodemvoorrecht van de belastingdienst komt 

de opbrengst van de bodemzaken aan de boedel toe. 
 Werkzaamheden Inventarisatie activa; samen met BVA Auctions coördineren 

van het veilig stellen van roerende zaken. In overleg met 

BVA Auctions wordt de meest opportune wijze van verkoop 

van de bedrijfsuitrusting bezien. Met name de uitlevering is 

daarbij een punt van zorg, nu de bedrijfsuitrusting is 

verdeeld over 15 etages in het bedrijfspand, dat in het 

centrum van Eindhoven is gelegen. De bedrijfsuitrusting is 

door middel van een quick scan van het NTAB getaxeerd. 

Op grond van de verwachte waarde en de kosten gemoeid 

zijnde met een veiling en uitlevering, is geconcludeerd dat 

de kosten de waarde zouden overstijgen. Op grond daarvan 

is een deel van de bedrijfsuitrusting verkocht aan een 

onderhuurder en het restant aan een opkoper.  

 

Voorraden / onderhanden werk 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.   
 

 Toelichting voorraad Van voorraden is geen sprake.  

 

Het door Inkasso-Unie B.V. aangehouden onderhanden 

werk bestaat uit toekomstige incassoprovisies. Op grond 

van de contracten met opdrachtgevers (ongeveer 800 

verschillende) worden tegen een incassotarief (lees: 

percentage) vorderingen geïncasseerd. Op de 



 
 
 

faillissementsdatum werden feitelijk 136.936 actieve 

dossiers aangetroffen waarvan: 

- 11.234 zgn. juridische dossiers (in behandeling bij 

een deurwaarder) 

- 30.504 zgn. schuldbewakingsdossiers 

- 33.011 afgewikkelde maar nog niet afgerekende 

dossiers 

- 62.187 zgn. minnelijke dossiers. 

 

In het leeuwendeel van de contracten met de 

opdrachtgevers is het incassotarief pas verschuldigd indien 

een vordering volledig is geïnd. Voor zover met 

opdrachtgevers afgerekend kon worden, zijn die 

afrekeningen ten behoeve van de Stichting Derdengelden 

Inkasso-Unie en de opdrachtgevers gemaakt. Een groot 

deel van de lopende minnelijke dossiers –niet zijnde 

dossiers in behandeling bij een deurwaarder- zijn 

uiteindelijk overgenomen door Cannock Chase Incasso II 

B.V. (zie hierna onder 6., ‘Doorstart’).  

 

Voor zover activiteiten werden verricht die niet afhankelijk 

waren van een geïnde geldsom –zoals debiteurenbezoeken 

of facturatie- is het onderhanden werk nog uit gefactureerd 

(zie onder 4., ‘Debiteuren’).   
 Werkzaamheden Onderzoek naar contracten met opdrachtgevers en 

financiële administratie. Nu er sprake is van ongeveer 800 

opdrachtgevers met ruim 136.000 lopende dossiers, 

waarvan ongeveer 11.000 gerechtelijke dossiers, waarvan 

de ontvangen gelden allemaal op een kwaliteitsrekening 

staan bij een deurwaarder en/of op een rekening van de 

Stichting Derdengelden Inkasso-Unie, vergde het één en 

ander veel tijd om tot een – voor zover mogelijk – correcte 

afwikkeling te komen; niet alleen voor de respectievelijke 

boedels, maar ook voor de betrokken doorstartpartijen.   

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Goodwill € 180.000 N.v.t. 

Intellectuele 

Eigendomsre

chten 

€ 10.000 € 1.000 

Banksaldo  € 55.139,32 

 

N.v.t. 

Kasgeld € 11.080,34 N.v.t. 

Restitutie € 29.917,01 N.v.t. 

Afwikkeling 

Stichting 

Derden- 

gelden 

€ 16.916,79 N.v.t. 



 
 
 

Inkasso-

Unie 

Uitkeringen € 14.557,89 N.v.t. 

Afrekening 

pandhouder/

bank 

€ 64.977,03 N.v.t. 

Afrekening 

Bazuin & 

Partners 

€ 39.975,63 N.v.t. 

 

3.13 Toelichting andere activa Goodwill: 

De zogenaamde immateriële activa (handelsnamen, 

internet domeinnamen en het recht om de minnelijke 

dossiers over te nemen) zijn verkocht aan Cannock Chase 

Incasso II B.V.   

 

Intellectuele eigendomsrechten: 

De beeld- en merkrechten zijn verkocht aan Cannock Chase 

Incasso II B.V.  

 

Banksaldo: 

Inkasso-Unie B.V. hielde diverse bankrekeningen bij diverse 

banken aan, waaronder ABN AMRO Bank N.V., Rabobank 

U.A., Royal Bank of Scotland, F. van Lanschot Bankiers N.V. 

en ING Bank N.V.  

 

F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft een beroep gedaan op 

verrekening ter zake de door haar verstrekte 

financieringen.  

 

De curator heeft onderzocht in hoeverre de banksaldi 

verpand waren aan de pandhouder F. van Lanschot 

Bankiers N.V. Behoudens het bij Royal Bank of Scotland 

N.V. aangehouden saldo bleek sprake te zijn van een 

zogenaamd ‘onoverdraagbaarheidsbeding’. In het kader van 

de afrekening met de pandhouder is € 5.222,69,- aan de  

pandhouder afgedragen.  

 

Kasgeld: 

Er was sprake van een kas met contant geld, waarvan een 

deel ontvangen werd in de periode tussen datum 

faillissement en 15 mei 2014 (het moment van afrekening 

van de gelden derden).  

 

Restitutie: 

Aan PostNL was door Inkasso-Unie B.V. een waarborgsom 

betaald, waarvan een deel is terug ontvangen.  

 

Afwikkeling Stichting Derdengelden Inkasso-Unie: 



 
 
 

De stichting is in overleg met het bestuur afgewikkeld. Een 

en ander heeft geleid tot een uitkering aan de boedel van 

Inkasso-Unie B.V. ad € 16.916,79. De stichting is inmiddels 

ontbonden.  

 

Uitkeringen: 

In het kader van de afwikkeling van de 

debiteurenportefeuille heeft de curator diverse uitkeringen 

ontvangen. Dit betreft inmiddels een bedrag van in  totaal € 

14.622,94 

 

Afrekening pandhouder/bank: 

Met F. van Lanschot Bankiers N.V. is een afrekening 

gemaakt. 

 

Afrekening Bazuin & Partners: 

Het Credit Yard Concern is via Credit Yard Legal B.V. mede-

aandeelhouder van deurwaarderskantoor Bazuin & Partners 

B.V.  Tussen Inkasso-Unie B.V. en Bazuin & Partners B.V. 

bestond daarnaast een commerciële relatie, op grond 

waarvan door Inkasso-Unie B.V. gerechtelijke 

incassodossiers bij Bazuin & Partners B.V. werden 

ondergebracht. Op grond van regels/richtlijnen van de 

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 

(“KBvG”) is deze stroom van opdrachten al enige tijd 

gestaakt. Tussen Inkasso-Unie B.V. en Bazuin & Partners 

B.V. bestond een zogenaamd “Service Level Agreement” 

waarin de afspraken tussen partijen -waaronder over 

tarieven, afrekeningen etc.- zijn vastgelegd. Bij het 

uitspreken van het faillissement waren ongeveer 9.300 

dossiers uitbesteed aan Bazuin & Partners B.V. Voor het 

leeuwendeel betreffen deze opdrachten vorderingen waarop 

de  opdrachtgevers van Inkasso-Unie B.V. gerechtigd zijn. 

Dat laatste heeft tot gevolg dat, naar het zich laat aanzien, 

de opdrachtgevers gerechtigd zijn op de door de 

deurwaarder aangehouden bedragen op diens 

kwaliteitsrekening, terwijl anderzijds (nagenoeg) alle 

deurwaarderskosten bij voorschot door Inkasso-Unie B.V. 

zijn betaald. Door Bazuin & Partners B.V. werden de kosten 

op alle dossiers in verrekening gebracht met een afdracht 

aan Inkasso-Unie B.V. (verrekening vond aldus plaats op 

het niveau van Inkasso-Unie B.V., in plaats van op het 

niveau van de verschillende opdrachtgevers). In opdracht 

van de curator heeft Cannock Chase Incasso een 

zogenaamde “nulmeting” uitgevoerd, waarbij gekeken is 

naar de stand van de gerechtelijke dossiers en de 

afrekening. Dit heeft ertoe geleid dat de curator en 

huisbankier F. van Lanschot Bankiers N.V. (pandhouder) 

hebben besloten nader onderzoek te laten doen naar de 

diverse gerechtelijke dossiers (voor wat betreft de in 



 
 
 

rekening gebrachte tarieven, bevoorschotting, afrekeningen 

e.d.). Tussen partijen vindt overleg plaats hoe en door wie 

dit onderzoek zal moeten plaatsvinden.  

 

In eerste instantie kwamen de betrokken partijen niet tot 

overeenstemming over de wijze en inhoud van het 

onderzoek. Dit heeft geleid tot een klacht bij de Kamer voor 

Gerechtsdeurwaarders en bemiddeling van de KBvG. Na 

deze discussie hebben partijen uiteindelijke toch een modus 

voor onderzoek gevonden. Er is opdracht verstrekt aan 

waarnemend deurwaarder Jongejan, die onderzoek heeft 

verricht naar de dossiers die per datum faillissement bij 

Bazuin & Partners B.V. in behandeling waren. Jongejan 

heeft inmiddels een rapportage uitgebracht. De 

belangrijkste conclusies uit de rapportage zijn als volgt: 

- er zijn geen excessieve kosten geconstateerd; 

- indien na het faillissement alle dossiers zouden zijn 

afgerekend, dan zou dat geresulteerde hebben in de 

betaling van een bedrag ad. € 491.880,63 aan 

Inkasso-Unie B.V.  

- door Inkasso-Unie B.V. is voor € 67.833,62 aan 

voorschotten betaald.  

Partijen hebben het rapport vervolgens besproken en zijn in 

overleg getreden omtrent een regeling.   

 

De betrokken partijen hebben geconstateerd dat een 

bedrag ad. € 491.880,63 toe komt aan de opdrachtgevers 

van Inkasso-Unie B.V. en niet aan de boedel. De 

vorderingen uit hoofde van de voorschotten en het nasalaris 

komen wel aan de boedel toe, maar het betreft hier 1) 

vorderingen die aan F. van Lanschot Bankiers N.V. zijn 

verpand en 2) vorderingen waarvan het maar de vraag is of 

deze ooit betaalbaar zullen worden en wanneer (de posten 

moeten namelijk eerst geïnd worden).  

Uitgaande van die uitgangspunten is de volgende regeling 

bereikt: 

 

1. De curator informeert de opdrachtgevers over de 

status van de dossiers (hetzij door een uitdraai uit het 

door Jongejan opgemaakt overzicht, hetzij doordat 

Bazuin & Partners B.V. toegang verleent tot de online 

portal). Bazuin & Partners B.V. kan dan rechtstreeks 

afrekenen met de opdrachtgevers dan wel nadere 

afspraken met hen maken.  

2. Bazuin & Partners B.V. heeft een cijfermatige 

onderbouwing gegeven van de goede en kwade 

kansen van de incasso van de voorschotten en het 

nasalaris. Dit om tot een afrekening te komen, in 

plaats van de afrekening nog jaren te laten slepen. Op 

basis van de cijfermatige onderbouwing zijn partijen 



 
 
 

tot een contante waarde gekomen van € 80.000,- 

welke aan F. van Lanschot Bankiers N.V. als 

pandhouder zal worden betaald.   

 

De afspraken zijn vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst waar inmiddels uitvoering aan is 

gegeven. De kosten die de curator in dit kader heeft 

gemaakt alsook de kosten van Jongejan zijn door de 

pandhouder vergoed.  

 

Vervolgens zijn partijen in overleg getreden omtrent de 

verkoop van de participatie in Credit Yard Legal B.V. (direct 

dan wel indirect door verkoop van de aandelen in Credit 

Yard Legal B.V.). Uiteindelijk is het faillissement van Credit 

Yard Legal B.V. uitgesproken (kenmerk: F.01/17/391), 

waarna het belang in Bazuin & Partners B.V. is verkocht en 

overgedragen (zie voor meer informatie het verslag van 

Credit Yard Legal B.V.). Uit de opbrengst van die aandelen 

zijn de kosten van de curator van Inkasso-Unie B.V. 

vergoed alsook de kosten van een ingeschakelde register-

valuator. De curator zal nog een afrekening maken van 

gemaakte externe kosten.  
 werkzaamheden Inventarisatie activa. Onderhandeling met geïnteresseerde 

partijen. Voor de goodwill is een apart 

verkoopmemorandum opgemaakt. Contractsluiting en 

financiële afwikkeling. Tijdens het transitieproces bleek dat 

er een relatief klein tekort van ongeveer € 33.000,-  

bestond bij de Stichting Derdengelden Inkasso-Unie, 

waarna de boedel daarvan 40 % voor zijn rekening heeft 

genomen, welk aandeel feitelijk in mindering strekt op de 

uiteindelijk gerealiseerde koopsom. De verschillende 

aangehouden bankrekeningen en Stichting Derdengelden 

Inkasso-Unie zijn afgewikkeld. Tussen de boedel en F. van 

Lanschot Bankiers N.V. is een afrekening opgemaakt.  

 

4 Debiteuren    

 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbreng

st 

Boedelbijdrage 

Handelsdebiteu

ren  

€ 176.085,28 25%  

Intercomany 

vordering ad. € 

100.333,34 op 

CYF 

Nog onbekend n.v.t. 

 

 Toelichting debiteuren De post pré faillissementsdebiteuren bedraagt € 

312.505,67; tot deze post behoort ook het uit 

gefactureerde onderhanden werk. De curator heeft hiervan 

de inning ter hand genomen en ter zake is € 176.085,25 



 
 
 

ontvangen. Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 

25% overeengekomen; de debiteuren zijn inmiddels met de 

pandhouder afgerekend.  
 Werkzaamheden Inventarisatie debiteuren. Facturatie onderhanden werk. 

Afstemming met en aansturing van financiële 

administratie. Overleg debiteuren en bank. Tijdens de 

eerste zes weken na het faillissement van de diverse 

vennootschappen is zeer veel tijd en energie besteed aan 

het berekenen en afwikkelen van de gelden derden posities 

bij de Stichting Derdengelden Inkasso-Unie, hoewel deze 

gelden derden niet tot de respectievelijke boedels 

behoorden. Uit deze afrekening is daarentegen wel 

gebleken dat de Inkasso-Unie B.V. nog (aanvullend) € 

65.639,60 van haar opdrachtgevers te vorderen heeft. De 

respectievelijke opdrachtgevers werden facturen gestuurd.  

 

Ter zake Inkasso-Unie B.V. heeft de curator de 

incasseerbaarheid van de debiteuren bezien. De debiteuren 

blijken deels voor faillissement te hebben betaald; een deel 

van de debiteuren betwist de vorderingen (zij stellen niets 

verschuldigd te zijn dan wel een verrekenbare 

tegenvordering te hebben). De curator heeft nog enige 

incassowerkzaamheden verricht. De curator en de 

pandhouder beschouwen de debiteurenincasso als 

afgewikkeld. De inter-company vordering van Inkasso-Unie 

B.V. op Credit Yard Finance B.V. ad. € 100.333,34  is ter 

verificatie aangemeld in het faillissement van 

laatstgenoemde.  

 

Verslag 7: 

De curator gaat in overleg met het UWV (de enige 

overgebleven boedelcrediteur) met de bedoeling om 

de vordering van de Inkasso Unie B.V. ad. € 

100.333,34 op Credit Yard Finance B.V. (nadat vanuit 

dat faillissement een tussentijdse uitdeling heeft 

plaats gevonden) over te dragen aan het UWV, zodat 

het faillissement van de Inkasso Unie kan worden 

opgeheven. 

 

5 Bank / zekerheden    

 
 Vorderingen van de 

bank(en) 
Huisbankier van het Credit Yard Concern is F. van Lanschot 

Bankiers N.V. Door F. van Lanschot Bankiers N.V. zijn 

verschillende financieringen verstrekt. Per datum 

faillissement heeft F. van Lanschot Bankiers N.V. de 

volgende vorderingen uit hoofde van kredietverlening: 

 

1. Credit Yard Financial Services B.V.: € 3.125.000,- 

2. Credit Yard Group B.V.: € 1.575.551,52 



 
 
 

3. Credit Yard Finance B.V.: € 408.632,53 

 

Voor de onder 1. en 2. genoemde financieringen / 

vorderingen (hierna: het “concernkrediet”) geldt een 

hoofdelijke aansprakelijkheid van Credit Yard Financial 

Services B.V., Credit Yard Group B.V., Credit Work B.V. en 

Credit Yard Legal B.V. en Inkasso-Unie B.V.  

 

Voormelde vorderingen zullen nog worden vermeerderd ten 

gevolge van de door F. van Lanschot Bankiers N.V. gestelde 

bankgarantie aan de verhuurder, doch verminderd met 

hetgeen F. van Lanschot Bankiers N.V. uit haar zekerheden 

ontvangt.  
 Leasecontracten Inkasso-Unie B.V. heeft  meerderde leasecontracten 

afgesloten: 

 

- operational lease van printers, kopieerapparaten, 

couverteermachines en voertuigen; 

- financial lease voor koffiezetapparaten en telecom-

apparatuur.  

 

De goederen in operational lease zijn inmiddels 

geretourneerd. Voor wat betreft de financial leasegoederen 

is gebleken dat deze geen overwaarde hadden, zodat ook 

deze retour zijn gegeven.  
 Beschrijving zekerheden Tot zekerheid van terugbetaling van het concernkrediet zijn 

de volgende zekerheden aan F. van Lanschot Bankiers N.V. 

verstrekt: 

- hoofdelijke aansprakelijkheid Credit Yard Financial 

Services B.V., Credit Yard Group B.V., Credit Work 

B.V. en Credit Yard Legal B.V. en Inkasso-Unie B.V.; 

- pandrecht op roerende zaken; 

- pandrecht op vorderingen; 

- pandrecht op beeldrechten en woordmerken; 

- pandrecht op de aandelen in Credit Yard Legal B.V., 

Credit Work B.V., Inkasso-Unie B.V. en Bazuin & 

Partners B.V. 
 Separistenpositie Met F. van Lanschot Bankiers N.V. zijn afspraken gemaakt, 

zodat zij zich tot op heden niet als separatist heeft 

gemanifesteerd.  
 Eigendomsvoorbehoud De crediteuren zijn uitgenodigd hun rechten kenbaar te 

maken. Naast de leasecontracten meldde een leverancier 

zich in verband met het in bruikleen verstrekken van 

sanitaire voorzieningen. Deze leverancier heeft aangegeven 

de goederen te willen laten hangen met het oog op een 

nieuwe gebruiker.  
 Retentierechten Niet van toepassing.  
 Reclamerechten Niet van toepassing.  
 Boedelbijdragen Zie ter zake bij de verschillende activa.   



 
 
 
 Werkzaamheden Besprekingen met F. van Lanschot Bankiers N.V. in verband 

met het maken van afwikkelafspraken, tijdelijke 

voortzetting, doorstartopties en verkopen. Beoordeling 

zekerheidsrechten; inventarisatie van activa en daaraan 

gerelateerde zekerheidsrechten. Afwikkeling rechten van 

derden. Beoordelen financial lease en afwikkeling. Met 

huisbankier F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft een 

bespreking plaatsgevonden over de verdere afwikkeling. 

Overleg huisbankier in verband met afwikkeling 

faillissement. De curator heeft een afrekening opgesteld 

tussen de boedel en F. van Lanschot Bankiers N.V. Deze 

afrekening is met de bank besproken en inmiddels 

afgewikkeld.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 
 Exploitatie / zekerheden Na het uitspreken van het faillissement zijn de activiteiten 

van het Credit Yard Concern in beperkte mate 

gecontinueerd, teneinde te bezien in hoeverre een doorstart 

mogelijk was. Belangrijk gegeven daarbij is dat Inkasso-

Unie B.V. 136.936 dossiers in behandeling had voor 

ongeveer 800 opdrachtgevers (met  grotendeels 

verschillende contractafspraken), waarvan ca. 10.000 via 

een deurwaarder liepen (zogenaamde “gerechtelijke 

dossiers) en de overige dossiers door Inkasso-Unie B.V. zelf 

werden afgewikkeld (zogenaamde “minnelijke dossiers”). 

De geldstromen vonden  niet via Inkasso-Unie B.V. maar 

via de kwaliteitsrekening van de deurwaarder ingeval van 

een zgn. gerechtelijke dossier en via de Stichting 

Derdengelden Inkasso-Unie ingeval van een zgn. minnelijk 

dossier. Mede ten gevolge van het verouderde ICT-systeem 

en het gehanteerde afrekeningsmodel in de incassobranche  

(dat uitgaat van een afrekening naar de opdrachtgever na 

afronding van een incasso-opdracht) was het  niet mogelijk 

om met één “druk op de knop” inzicht te geven in de 

(tussentijdse) rechten en verplichtingen van de Stichting 

Derdengelden en de eventuele vorderingen op de 

kwaliteitsrekening van de onderliggende deurwaarders. Dit 

maakte een en ander zeer complex en had te gevolg dat 

het inzichtelijk maken van de financiële verplichtingen 

jegens opdrachtgevers deels handmatig en dossierniveau 

diende te geschieden, zulks nadat aanvullende software 

gemaakt was. De beperkte voortzetting was dan ook  niet 

enkel gericht op het beproeven van de realisatie van een 

doorstart, maar mede gericht op a) het opvolgen van 

lopende incassodossiers voor een overdracht b) het maken 

van afrekeningen van alle dossiers, ongeacht of deze 

betrokken zouden worden in een eventuele doorstart c) het 



 
 
 

zo mogelijk buiten rechte vereffenen van de stichting 

Stichting Gelden Derden Inkasso Unie.  

 

Onder meer door de vele vragen –per e-mail en telefoon- 

van opdrachtgevers en debiteuren, was sprake van een 

arbeidsintensief en tijdrovend proces. Met diverse 

opdrachtgevers zijn gesprekken gevoerd over de 

afwikkeling. In dat kader speelden hier en daar niet enkel 

financiële belangen, maar ook politieke belangen. Relevant 

is dat Inkasso-Unie B.V. bijvoorbeeld voor enkele 

zorgverzekeraars incasso’s verzorgde. Voor zover bij een 

debiteur achterstand ontstaat bij de betaling van de 

zorgverzekeringspremie, wordt zulks gemeld bij het College 

voor Zorgverzekeringen (CVZ) en is de debiteur een 

(hogere) bestuursrechtelijke premie verschuldigd. Nadat de 

achterstand is geïnd, dient dit te worden gemeld bij het 

CVZ, zodat de debiteur weer de reguliere zorgverzekering 

verschuldigd is. Indien een “schakel in deze ketting breekt” 

hetgeen het geval is indien het daarvoor ingeschakelde 

incassobureau failliet gaat en ontvangen afrekeningen niet 

meer worden verwerkt, betekent zulks dat de debiteuren 

die na het faillissement hun nota’s betalen bij de 

deurwaarder niet worden afgemeld bij het College. Mede 

dergelijke belangen speelden en in dat kader heeft de 

curator van opdrachtgevers en debiteuren een constante 

stroom aan verzoeken gehad. Een van de opdrachtgevers 

heeft in dit kader ook een verzoek ex. artikel 69 van de 

Faillissementswet ingediend bij de Rechter-commissaris, 

welk verzoek werd afgewezen. 

 

Complicerende factor werd tevens gevormd door ongeveer 

9.300 dossiers die uitbesteed zijn aan deurwaarderskantoor 

Bazuin & Partners B.V. Tussen de deurwaarder en Inkasso-

Unie B.V. bestaan tariefafspraken, doch het leeuwendeel 

van de aan de deurwaarder uitbestede opdrachten betreft 

vorderingen waarvan de opdrachtgevers van Inkasso-Unie 

B.V. de gerechtigde zijn. Dat laatste heeft tot gevolg dat de 

opdrachtgevers gerechtigd zijn op de door de deurwaarder 

aangehouden bedragen op diens kwaliteitsrekening, terwijl 

anderzijds (nagenoeg) alle deurwaarderskosten bij 

voorschot door Inkasso-Unie B.V. aan de deurwaarder lijken 

te zijn betaald. In de financiële stand van zaken in deze 

dossiers is niet eenvoudig inzicht te verkrijgen en 

uiteindelijk ook afhankelijk van onzekere toekomstige 

factoren, zodat hier nog nader onderzoek naar verricht 

dient te worden. Deze onduidelijkheid had wel tot gevolg 

dat de beoogd doorstarter deze dossiers niet wenste over te 

nemen.    

 



 
 
 

Nadat duidelijk was geworden dat een (totale) doorstart 

niet mogelijk was, is met betrokken actoren het 

afwikkeltraject ingezet. Ook daarvoor was het nodig om 

enkele onderdelen van de onderneming op beperkte schaal 

in de lucht te houden, zodat de administratie kon worden 

bijgewerkt en afrekeningen met opdrachtgevers konden 

worden gemaakt. Tevens waren er tal van praktische 

afwikkelaspecten, waaronder het afwikkelen van rechten 

van derden en dergelijke.  

 

Op basis van de administratie van Inkasso-Unie B.V. is door 

de financiële administratie een afrekening gemaakt voor de 

Stichtingen Derdengelden Inkasso-Unie, zulks uiteindelijk 

per 15 mei 2014. Hierbij werden de ontvangen 

afrekeningen van de deurwaarder vanaf 16 april 2014 

buiten beschouwing gelaten. Hieruit volgde dat de stichting 

op dat moment voor € 4.690.664,01 aan verplichtingen 

naar opdrachtgevers had, terwijl de stichting aan liquide 

middelen € 4.671.392,77 beheerde. Naast de hierboven 

genoemde bedragen betaalde de Stichting op 14 mei 2014 

– op het moment dat duidelijk was dat er geen of slechts 

een gering tekort was op de rekeningen van de Stichting – 

reeds een bedrag van ongeveer € 1.500.000,- uit aan m.n. 

een grote opdrachtgever die daarmee als opdrachtgever 

voor de beoogde doorstart(er) behouden bleef.  

 

Per saldo kwam het uiteindelijk neer op een tekort van ca. 

0,3%. In overleg met de curator, het bestuur van de 

stichting en Cannock Chase Incasso II B.V. (de beoogd 

doorstarter) is niet voor een gerechtelijke afwikkeling van 

de Stichting (middels b.v. een faillissement) gekozen, 

omdat zulks: 

• de beoogde doorstart zou frustreren 

• tot vertraging zou leiden 

• niet in het belang was van de crediteuren. 

 

In plaats daarvan hebben Cannock Chase Incasso II B.V. 

(60%) en de curator (40%) er voor gekozen om dit tekort 

aan te zuiveren, zulks naar rato van de uiteindelijk door 

Channock Chase Incasso II B.V. overgenomen dossiers in 

relatie tot het totaal aantal actieve dossiers. Na de 

aanzuivering van het tekort zijn de afrekeningen naar de 

opdrachtgevers verstuurd en zijn de geldmiddelen van de 

stichting uitbetaald. 

 

De rekeningen die door de Stichting werden aangehouden 

zijn en/of zullen middels contractsovername op naam 

worden gesteld van de Stichting Gelden Derden die de 

gelden van de opdrachtgevers van de doorstarter bewaart. 

Tussen de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt over 



 
 
 

betalingen die nog binnen komen maar die niet toevallen 

aan de door de doorstarter overgenomen dossiers.  Deze 

dienen door de betrokken Stichting overgemaakt te worden 

op een door de curator aan te geven rekening(en).  
 Financiële verslaglegging Het tijdelijk voortzetten van de activiteiten ( en dus ook 

afwikkelen van de Stichting Gelden Derden) was een 

noodzaak om überhaupt doorstartkansen te hebben. De 

gemaakte afspraken en kostenstructuur  maakten het ook 

mogelijk om zonder risico’s de tijdelijke voorzetting te laten 

plaatsvinden. Naast de kosten voor personeel 

(boedelvordering) en huur (boedelvordering), had de boedel 

de kosten te betalen voor nutsvoorzieningen. Deze kosten 

heeft –mede in verband met het bieden van continuïteit 

voor onderhuurders- Brug-Ned B.V. (verhuurder van het 

bedrijfspand) voor haar rekening genomen.   

 

Gedurende de periode van voortzetting zijn nog enkele 

opdrachten op het gebied van billing/facturatie uitgevoerd. 

Er bestond zekerheid dat de daarmee gemoeid gaande 

kosten (portokosten, drukwerk en dergelijke) betaald 

konden worden, omdat de betreffende opdrachtgever een 

voorschot aan de boedel betaalde. Hiermee is het volgende 

resultaat behaald: 

 

Omzet:       €  42.881,05 (inc. BTW) 

Kosten: -/- €  19.275,46 (inc. BTW) 

                ___________ 

Resultaat:  €  23.605,59 (inc. BTW) 

 Werkzaamheden Operationele aansturing van de tijdelijke voortzetting. 

Dagelijks overleg met directie. Diverse overleggen met 

opdrachtgevers. De aansturing en uitvoering van de 

afwikkelaspecten door de curator en kantoorgenoten, 

alsmede betrokken werknemers van het Credit Yard 

Concern.  

 

Doorstart 
 Beschrijving Tijdens het faillissement zijn alle mogelijke opties voor een 

doorstart onderzocht. Er heeft overleg plaatsgevonden met 

geïnteresseerde partijen, nadat betrokken partijen via een 

verkoopmemorandum en de ondertekening van een 

geheimhoudingsovereenkomst zich hadden geconformeerd 

aan de ter zake geldende spelregels. De geïnteresseerde 

partijen hebben fysiek en via een dropbox-omgeving inzage 

gehad in de beschikbare –en relevant- financiële en 

procesdata. Na ontvangst van enige indicatieve biedingen 

bleek dat slechts 1 serieuze partij (Cannock Chase Incasso 

II B.V.) overbleef om de incassoactiviteiten en aanvullende 

activiteiten (billing, fieldcollection en betaalregelingen) over 

te nemen. Dit heeft erin geresulteerd dat Cannock Chase 



 
 
 

Incasso II B.V. nader onderzoek is gaan doen naar het 

Credit Yard Concern. Dit had tot gevolg dat Cannock Chase 

Incasso II B.V. uiteindelijk alleen interesse toonde in de 

overname van de minnelijke dossiers, omdat de informatie 

ter zake de gerechtelijke dossiers te onduidelijk was en 

daarmee te veel onzekerheden met zich meebracht. Tweede 

punt dat van belang was in dit traject, was de afrekening 

aan opdrachtgevers via Stichting Derdengelden Inkasso-

Unie, waarvan aanvankelijk niet met zekerheid gezegd kon 

worden of voldoende liquide middelen aanwezig waren om 

aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Hoewel 2 grotere 

opdrachtgevers geen afspraken met Cannock Chase Incasso 

II B.V. wensten te maken en sprake was van een (beperkt) 

tekort bij de stichting, is uiteindelijk een transactie gesloten 

waarbij Cannock Chase Incasso II B.V. het leeuwendeel van 

de minnelijke dossiers (inclusief bijbehorende 

digitale/fysieke administratie) heeft overgenomen, dit tegen 

een koopsom van € 200.000,-, waarop in mindering strekt 

een bedrag van ongeveer € 13.000,- dat werd aangewend 

om een buitengerechtelijke afwikkeling van de Stichting 

mogelijk te maken.  
 Verantwoording Zie hiervoor.   
 Opbrengst € 200.000,- -/- € 13.323,51  
 Boedelbijdrage N.v.t.  
 Werkzaamheden Opzetten verkooptraject; besprekingen met geïnteresseerde 

partijen. Onderhandelingen met concreet geïnteresseerde 

partijen, naar aanleiding van (eerste) biedingen. Opstellen 

en overleg ter zake koopovereenkomst. Diverse 

besprekingen ter zake de transactie. De voorbije 

verslagperiode (no. 2) heeft voor een groot deel in het 

teken gestaan van de verdere afwikkeling van de doorstart. 

In dat kader heeft niet alleen overleg plaatsgevonden met 

de doorstarter, maar bovendien ook met meerdere 

opdrachtgevers. De contacten met opdrachtgevers hadden 

betrekking op de gemaakte (eind)afrekeningen en de 

uitkeringen daarvan door Stichting Derdengelden Inkasso-

Unie, verzoek om aanvullende informatie met betrekking tot 

debiteuren, de overdracht van minnelijke dossiers aan de 

doorstarter en de afwikkeling van gerechtelijke dossiers die 

bij een gerechtsdeurwaarder (met name Bazuin & Partners) 

liggen. Daarnaast is de curator veelvuldig per e-mail en 

telefonisch door debiteuren van opdrachtgevers benaderd in 

verband met de overgang van dossiers, automatische 

incasso’s, onverschuldigde betalingen en dergelijke. Al met 

al is de gehele overgang hiermee een tijdrovend proces 

geweest. Met name de vragen omtrent incasso’s van 

zorgpremies hebben een groot beslag op de tijdsbesteding 

gelegd. De curator is door verschillende verzekerden 

benaderd. Dit met de mededeling dat zij zijn benaderd voor 



 
 
 

de betaling van een openstaande schuld aan hun 

zorgverzekeraar, dit terwijl zij naar eigen zeggen geen 

schuld of een lagere schuld hebben. De discrepantie deed 

zich in veel gevallen voor doordat afrekeningen van 

Inkasso-Unie B.V. niet waren verwerkt, de 

gerechtsdeurwaarder niet deed afstorten of betalingen na 

19 mei 2014 niet waren verwerkt. Sommige 

zorgverzekeraars namen het standpunt in dat zolang de 

bedragen niet door de zorgverzekeraar zijn ontvangen, de 

betreffende verzekerde als wanbetaler wordt aangemerkt. 

Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de verzekerde 

aangemaand blijft worden, maar tevens dat deze als 

wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) 

aangemeld wordt/blijft. In dit geval dienen zij een (hogere) 

bestuursrechtelijke premie te voldoen; tevens blokkeert dit 

in beginsel de overstap naar een andere verzekeraar. De 

curator heeft de verzekerden aangegeven dat zij hun 

betalingen inzichtelijk dienen te maken aan de 

verzekeraar/het incassobureau. Tevens is in overleg met de 

betrokken zorgverzekeraars gezocht naar een praktische 

oplossing. Naar het zich laat aanzien worden de gerezen 

problemen thans opgelost en de zorgverzekeraars hebben 

aangegeven zich coulant te zullen opstellen. De curator 

wordt nog steeds veelvuldig benaderen met vragen over 

incasso’s. In hoofdzaak betreft het hier vragen ter zake 

(vermeende) onterechte registraties als wanbetaler of 

vragen van schuldhulpverleningsinstanties. De curator 

tracht voor zover mogelijk vragen te beantwoorden. De 

curator ontvangt nog steeds vragen/verzoeken, welke -voor 

zover mogelijk- worden afgehandeld.  

 

Daarnaast is van belang dat in het kader van de doorstart 

door Cannock Chase Incasso II B.V. enkele bankrekeningen 

van Stichting Derdengelden Inkasso-Unie zijn 

overgenomen. Hierop zijn nog betalingen binnen gekomen 

op dossiers die niet door Cannock Chase Incasso II B.V. zijn 

overgenomen. De overname van bankrekeningen is 

afgerond. De doorstarter heeft inzichtelijk gemaakt welke 

betalingen zijn ontvangen die geen betrekkingen hebben op 

door de doorstarter overgenomen dossiers. Deze post kan 

grosso modo worden opgedeeld in een tweetal subposten. 

Ten eerste betalingen die op basis van de administratie zijn 

te koppelen aan een opdrachtgever en ten tweede 

betalingen die dat niet zijn. Voor wat betreft de eerste 

categorie is met de opdrachtgevers afgesproken dat deze 

betalingen worden doorgestort, in welk kader de curator en 

de Stichting een vrijwaring ontvangen. De overige 

betalingen zullen worden teruggestort aan de betalers. De 

curator benadrukt dat sprake is van tijdrovende 

uitzoekwerk (het om ca. 22.500 regels aan betalingen), 



 
 
 

waarbij zoveel als mogelijk gestreefd om de betalingen 

daaraan te koppelen waar ze thuis horen. De uitbetalingen 

zijn/zullen worden verrichten. Hiermee kan ook de Stichting 

afgewikkeld worden. De uitbetalingen zijn zo zover als 

mogelijk afgerond. De curator heeft overleg gehad met het 

bestuur van de Stichting ter zake de afwikkeling van de 

Stichting; deze afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden.  

 

7 Rechtmatigheid    

 
 Boekhoudplicht De boekhouding van het Credit Yard Concern werd 

geconsolideerd gevoerd, met subadministraties voor iedere 

vennootschap. De boekhouding is onderzocht. Naar het 

oordeel van de curator is aan de boekhoudplicht voldaan.  
 Depot jaarrekeningen Credit Yard Financial Services B.V. deponeerde de 

groepsjaarrekeningen. De jaarrekening over 2012, welke op 

31 januari 2014 gedeponeerd had moeten worden, is niet 

gedeponeerd.  
 Goedk. Verkl. Accountant De accountant van het Credit Yard Concern, KPMG 

Accountants N.V., heeft op 30 oktober 2012 een 

controleverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2011 en 

daarbij bepaald dat de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen. 
 Stortingsverplichting 

aandelen 
Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 

17 oktober 2003, NJ 2004/282). 
 Onbehoorlijk bestuur Hoewel de publicatieplicht is geschonden (en daarmee op 

grond van de wet sprake is van onbehoorlijk bestuur), heeft 

de curator geen bestuurshandelingen geconstateerd die 

kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. Mede gelet op de 

oorzaken van het faillissement (zie eerder in dit verslag), 

acht de curator verdere actie niet opportuun.  
 Paulianeus handelen Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.  
 Werkzaamheden De curator heeft maatregelen getroffen om de relevante 

fysieke en digitale administratie veilig te stellen. De 

administratie is onderzocht.  

 

8  Crediteuren    

 
 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m. 

UWV: € 549.265,90 
 Pref. Vord. van de fiscus € 305.207,70 
 Pref. Vord. van het UWV € 300.855,23 
 Andere pref. Crediteuren € 28.290,90 
 Aantal concurrente 

crediteuren 
79 crediteuren.  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 1.161.223,93  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Een uitkering aan concurrente crediteuren zal niet mogelijk 

zijn.   



 
 
 
 Werkzaamheden Mailing crediteuren. Correspondentie en telefonisch overleg 

met crediteuren en fiscus. Voorbereiden 

verificatievergadering.  

 

9 Procedures  

   
 Naam wederpartij(en) Bazuin & Partners B.V.  
 Aard procedure De curator heeft een klacht ingediend bij de Kamer voor 

Gerechtsdeurwaarders, waarbij de curator het standpunt 

heeft ingenomen dat, kort gezegd, 1) ten onrechte niet de 

gevraagde informatie werd verstrekt, en 2) ten onrechte 

verrekeningen zijn toegepast.  
 Stand procedure Naar aanleiding van de klacht is het overleg weer op gang 

gekomen. De klacht is aangehouden in verband met het 

overleg. Voor zover tussen partijen een oplossing wordt 

bereikt, zal de klacht worden ingetrokken. Naar aanleiding 

van de getroffen regeling is de klacht ingetrokken.   
 werkzaamheden Formuleren en indienen klacht. Intrekken klacht.  

 

10 Overig  

   
 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.   

 Plan van aanpak Verslag 8: 

 

1. innen vordering op Credit Yard Finance B.V. 

(binnen dat faillissement zal een tussentijdse 

uitdeling plaats vinden) en het daarna zo 

mogelijk cederen van de restantvordering van 

de Inkasso Unie op Credit Yard Finance B.V. 

aan het UWV . 

2. afwikkeling faillissement;   
 Indiening volgend verslag Ultimo 18 juni 2020 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 

 

 

 

 

 


