
Berichtgeving  ten behoeve van debiteuren 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Welkom Energie wil ik u graag op de hoogte 

stellen van de navolgende ontwikkelingen. Ik wijs u erop dat vanwege het zeer grote aantal e-

mailberichten dat de boedel ontvangt het thans helaas niet mogelijk is om inhoudelijk op berichten 

van belanghebbenden bij het faillissement in te gaan. Ik vraag uw begrip daarvoor. 

Vóór het faillissement van Welkom Energie had Welkom Energie haar debiteurenbeheer/ -incasso 

uitbesteed aan incassokantoor Collect4u. De faillissementsboedel heeft dat na de faillietverklaring van 

Welkom Energie met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet.  

U heeft bericht ontvangen dat u volgens de eindafrekening die werd opgesteld op basis van de 

administratie van Welkom Energie, nog een bedrag dient te betalen. Collect4u heeft u verzocht het 

nog te betalen bedrag te betalen. De faillissementsboedel ondersteunt dat en verzoekt u dat te doen 

op de wijze zoals die door Collect4u is aangegeven. Concreet betekent het dat betaling dient te 

geschieden op het aangegeven bankrekeningnummer van Collect4u. Voor het eventueel treffen van 

een betalingsregeling wordt aan u verzocht zich te wenden tot Collect4u. Voor inhoudelijke 

vragen/opmerkingen over het incassodossier en/of betalingsregelingen  kunt u zich  wenden tot 

Collect4u. De faillissementsboedel zal vanwege de grote omvang van de groep voormalig Welkom 

Energie klanten die nog een bedrag dienen te betalen (ruim 20.000), zelf niet inhoudelijk kunnen 

reageren op uw e-mail en u niet te woord kunnen staan. Daarvoor vraag ik uw begrip. 

Voor zover u meent dat u het gemelde bedrag niet hoeft te betalen omdat u aanspraak maakt op een 

vergoeding in verband met een welkomstkorting en/of schadevergoeding wegens hogere tarieven bij 

uw nieuwe energieleverancier, heeft de faillissementsboedel vooralsnog het standpunt ingenomen dat 

aanspraken op welkomstkorting en/of schadevergoedingsvorderingen wegens hogere tarieven bij uw 

nieuwe energieleverancier niet als vorderingen kunnen worden erkend en om die reden voor dat deel 

ook niet kunnen worden verrekend met het bedrag waarvoor u zelf wordt aangesproken. Voor de 

(juridische) argumenten voor het betwisten van de vordering verwijs ik u naar het (tweede) openbare 

faillissementsverslag dat op de website van mijn kantoor staat. Daarin wordt een nadere toelichting 

gegeven op waarom de faillissementsboedel het standpunt heeft ingenomen vorderingen aangaande 

welkomstkorting en schadevergoedingsvorderingen wegens hogere tarieven bij een nieuwe 

energieleverancier, niet te kunnen erkennen. Aanspraken op de welkomstkorting en/of 

schadevergoeding wegens hogere tarieven bij de nieuwe energieleverancier, worden daarom 

vooralsnog voor dat deel geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen.  

De faillissementsboedel realiseert zich echter wat de maatschappelijke impact is van het hiervoor 

ingenomen standpunt. Gegeven de verdere ontwikkelingen op de energiemarkt van na 

faillissementsdatum heeft de faillissementsboedel gemeend zijn standpunt ten aanzien van beide 

elementen (welkomstkorting en schadevergoedingsvorderingen wegens hogere tarieven bij de nieuwe 

energieleverancier) juridisch-wetenschappelijk te laten toetsen door een hoogleraar 

 

 



 

privaatrecht/consumentenrecht. De uitkomst van deze toetsing kan richtinggevend zijn voor de wijze 

waarop in het faillissement van Welkom Energie verder zal worden omgegaan met de genoemde 

vorderingen. Dat zou dus mogelijk kunnen betekenen dat vorderingen met betrekking tot 

welkomstkorting en schadevergoedingsvorderingen wegens hogere tarieven bij een nieuwe 

energieleverancier, alsnog door de faillissementsboedel zouden worden erkend. Dat zou dan ook 

gelden ten aanzien van de voormalige klanten van Welkom Energie die het bericht hebben ontvangen 

dat zij volgens de eindafrekening nog een bedrag dienen te voldoen, maar die zich daarbij beroepen 

op verrekening van een aanspraak op welkomstkorting en/of schadevergoedingsvordering. In de 

tussentijd blijven de genoemde aanspraken echter nog wel betwist. 

Het voorgaande zal voor het incassotraject betekenen dat de discussie ten aanzien van de 

welkomstkorting en de schadevergoedingsaanspraken, hangende de juridisch-wetenschappelijke 

toetsing wordt opgeschort en dat het incassotraject wat betreft deze elementen “on hold” zal worden 

gezet. Incassodossiers waarin de genoemde elementen echter niet spelen (bijvoorbeeld 

incassodossiers die al voor faillissement speelden en waarbij deze problematiek niet aan de orde is, of 

dossiers waarin überhaupt geen aanspraak op een welkomstkorting kan zijn vanwege het niet voldaan 

hebben aan andere actievoorwaarden) zullen wel doorlopen. Ook zal Collect4u ter zake 

betalingsregelingen kunnen treffen en waar nodig telefonisch en anderszins vragen beantwoorden.  

Ik zal in de openbare faillissementsverslagen die iedere drie maanden worden uitgebracht en in 

berichten die op de website van mijn kantoor zullen worden geplaatst (en zo nodig 

separaat/tussentijds) melding maken van ontwikkelingen met betrekking tot de in deze email 

genoemde onderwerpen alsook de overige ontwikkelingen in het faillissement die op u betrekking 

kunnen hebben.   

De faillissementsboedel kan, ondanks het begrip voor uw situatie, vanwege de omvang van de groep 

voormalig Welkom Energie klanten en andere belanghebbenden helaas niet verder inhoudelijk ingaan 

op individuele vragen en/of opmerkingen over de welkomstkorting en/of 

schadevergoedingsaanspraken. Ik vraag u daar uw begrip voor. De faillissementsboedel zal daarom 

ook niet kunnen reageren op e-mails over deze onderwerpen. Overigens is de in deze e-mail genoemde 

werkwijze en de inhoud en manier van communicatie met de rechter-commissaris afgestemd.  

Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

Met vriendelijke groet, 

J.M. van Raaijen, curator 


