
 
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:    5  

Datum verslag:      31 mei 2018 

Curator:   G. te Biesebeek 

R-C:    I. Boekhorst 

 

Naam onderneming CREDIT YARD GROUP B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

CREDIT YARD GROUP B.V., statutair gevestigd te 

Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder 

nummer 17066983, 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 Niet van toepassing.  

Boedelsaldo € 1.280,99 

  

Verslagperiode 1 juli 2016 t/m 30 april 2018 

Bestede uren in verslagperiode 5,57 uur 

Toelichting bestede uren  In totaal zijn 13,31 uren besteed.  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Credit Yard Group 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 

Credit Yard Group 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 rechtstreeks 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 
Niet van toepassing.   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Niet van toepassing.   

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.   
 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

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 

N.v.t.   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet van toepassing.  

 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.   
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Banksaldo € 1.274,62  
 

3.13 Toelichting andere activa Banksaldo: 

Het banksaldo is afkomstig van F. van Lanschot Bankiers 

N.V. en ING Bank N.V.   

 

Deelnemingen: 

Credit Yard Group B.V. houdt de aandelen Inkasso-Unie 

B.V., Credit Work B.V. en Credit Yard Legal B.V. Met het 

faillissement van Credit Yard Group B.V. zijn ook de 

faillissementen van Inkasso-Unie B.V. en Credit Work B.V. 

uitgesproken.  

 

Credit Yard Legal B.V. heeft op haar beurt een deelneming 

in het deurwaarderskantoor Bazuin & Partners B.V. Hoewel 

Credit Yard Legal B.V. ook tot de fiscale eenheid voor de 

VPB behoort en technisch in staat van faillissement 

verkeert, is het faillissement van deze vennootschap in 

eerste instantie niet uitgesproken. De curator heeft nader 

onderzoek gedaan naar de afwikkeling van het belang in 

Credit Yard Legal B.V. (en daarmee het belang in Bazuin & 

Partners B.V.). De curator heeft daartoe nader overleg 

gehad met F. van Lanschot Bankiers N.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.).  

 werkzaamheden Onderzoek deelnemingen; in het bijzonder ter zake Credit 

Yard Legal B.V. en Bazuin & Partners B.V.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.   
 

 Toelichting debiteuren Niet van toepassing.  
  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  
 

 

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., 

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 Niet van toepassing.  

 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.; 

 

Credit Yard Finance B.V. heeft voor de aan haar verstrekte 

financiering een pandrecht op haar vorderingen aan F. van 

Lanschot Bankiers N.V. verstrekt.  

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

zodat zij zich tot op heden niet als separatist heeft 

gemanifesteerd.  

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.  
 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Niet van toepassing.  

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

met het maken van afwikkelafspraken. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  
 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.  
 Verantwoording Niet van toepassing.  
 Opbrengst Niet van toepassing.  
 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

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. 
 Pref. Vord. van de fiscus € 211.603,70 

 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing.  

 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
12 crediteuren.  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 106.299,88 

 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffen bij gebrek aan baten.  

 

 Werkzaamheden Mailing crediteuren. Correspondentie en telefonisch overleg 

met crediteuren en fiscus. 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  
 Aard procedure Niet van toepassing.  
 Stand procedure Niet van toepassing.  
 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement is voor afwikkeling gereed en zal tezamen 

met de overige faillissementen van de Credit Yard Groep 

worden afgewikkeld.  

 Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.  

 Indiening volgend verslag Ultimo november 2018.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 

 

 

 

 

 


