
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rigter B.V., statutair 
gevestigd te Berg en Dal en gevestigd te (6541 RK) Nijmegen aan de IJsvogelspassage 
1 (KvK-nummer 09198913), hierna te noemen "Rigter".

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: praktijken van psychotherapeuten en psychologen. 

Omzetgegevens

2013                 € 2.115.284,-
2014                 € 3.254.667
2015                 € 3.325.197
2016 (concept)  € 3.251.175        

Personeel gemiddeld aantal

40 werknemers

Saldo einde verslagperiode

€ 71.527,79

Verslagperiode

11 oktober 2017 t/m 8 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

164,8 uur

Bestede uren totaal

164,8 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015729:F001

10-10-2017

mr.  Schippers

Curator: Mr. A.M.T. Weersink

Insolventienummer: F.05/17/490
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Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van 
gegevens en het in beeld brengen van de omvang van het faillissement. Daartoe zijn er 
besprekingen gevoerd, telefonisch overleg en correspondentie. De bestaande huur- en 
arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd en er wordt aandacht besteed aan het 
onderbrengen van cliënten voor zover deze nog geen andere zorgaanbieder hebben. 
Het aanwezige actief is getaxeerd.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Rigter is opgericht op 27 mei 2009 en wordt vanaf datum oprichting bestuurd door M. 
Neufeglise Beheer B.V. Deze vennootschap is tevens grootaandeelhouder (75%). Er zijn 
nog twee andere aandeelhouders, waarvan één aandeelhouder 20% van de aandelen 
houdt en de andere aandeelhouder 5%.
M. Neufeglise Beheer B.V. wordt bestuurd door mevrouw M.P.M. Neufeglise. 
Rigter heeft een zustervennootschap, R2 B.V. Deze vennootschap verkeert niet in staat 
van faillissement.

1.2 Winst en verlies

2013                           € 22.391
2014                           € 238.826
2015                         - € 11.260
2016 ( concept )        - € 178.372

1.3 Balanstotaal

2013                       € 591.979
2014                       € 938.085
2015                       € 1.158.085
2016 ( concept )      € 1.080.484

1.4 Lopende procedures

Op dit moment is er één lopende procedure, die is gestart door de gemeente Nijmegen. 
Ten gevolge van het faillissement is deze procedure geschorst voor zover dit Rigter 
betreft.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn zoveel mogelijk opgezegd. Daar waar deze van belang 
zijn voor de werkzaamheden van werknemers ten behoeve van cliënten zijn de 
verzekeringen nog aangehouden.
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1.6 Huur

Door gefailleerde werden diverse panden gehuurd. Deze panden waren deels 
opgesplitst in appartementen die aan cliënten van gefailleerde werden onderverhuurd. 
Per datum faillissement werden er nog 11 panden gehuurd en waren er nog 16 
onderhuurders. 

Alle lopende huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd tegen 31 januari 2018. In 
overleg met de betreffende verhuurders wordt getracht tot een eerdere beëindiging te 
komen. Er wordt getracht op zo kort mogelijke termijn de panden te ontruimen. In een 
aantal situaties dient pas op de plaats te worden gemaakt, daar waar in huurpanden nog 
cliënten aanwezig zijn waarvoor nog geen onderdak elders is gevonden c.q. eerst op 
termijn onderdak zal zijn.

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Rigter heeft het volgende tegenover de curator verklaard.
Rigter verleende zorg en beschermd wonen aan cliënten die niet zonder begeleiding 
zelfstandig kunnen wonen. Om dit te kunnen financieren beschikken cliënten over een 
PGB-budget of kunnen zij een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg. De indicatie 
van een PGB wordt verleend door de gemeente, in dit geval de gemeente Nijmegen in 
het kader van de WMO. Bij de gemeente kwamen klachten binnen, althans dat wordt 
door de gemeente gesteld, dat de PGB-budgetten en de budgetten in het kader van de 
WLZ niet op correcte wijze zouden worden aangewend. De gemeente heeft een intern 
onderzoek laten uitvoeren en aan de hand van deze uitkomsten is de gemeente tot actie 
overgegaan. De gemeente was bereid om de budgetten nog tot eind 2017 beschikbaar 
te stellen. Echter, ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek is publiciteit 
gekomen en dit heeft ertoe geleid dat diverse werknemers een baan elders gingen 
zoeken. Dit heeft als resultaat gehad dat de bestuurder heeft aangegeven dat zij de zorg 
van de cliënten niet meer optimaal zou kunnen waarborgen. Reden waarom zij zich 
genoodzaakt zag het faillissement van Rigter aan te vragen.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

De bestuurder kon niet exact aangeven hoeveel werknemers er nog een dienstverband 
hadden per datum faillissement. Na contact met de locatie-manager werd duidelijk dat 
er per datum faillissement nog 28 werknemers in loondienst waren. In de maanden 
voorafgaand aan het faillissement hebben een aantal werknemers het dienstverband 
opgezegd. Zij hadden ook nog bedragen van failliet tegoed en zij zijn ook uitgenodigd 
om hun vordering kenbaar te maken. Daarnaast waren er een aantal werknemers in 
loondienst bij Rigter, maar verrichtten zij hun werkzaamheden feitelijk bij Rigter Zorg 
B.V. te Arnhem, hierna te noemen "Rigter Zorg". Dit gebeurde al gedurende een langere 
periode zonder dat de arbeidsovereenkomsten werden omgezet naar de Rigter Zorg. Op 
dit moment doet het UWV hier onderzoek naar. 
Volgens de bestuurder werd een en ander aan het eind van het jaar de tussen de twee 
vennootschap verrekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2016 waren er nog meer dan 40 werknemers in loondienst.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

17 oktober 2017

2.4 Werkzaamheden

Uitzoeken met locatie-manager positie werknemers, correspondentie met vakbonden 
aangezien er meer dan 20 werknemers waren ten tijde van het faillissement. Bespreking 
met werknemers en UWV.
14,1 uur 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet aanwezig.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet aan de orde.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In dit faillissement heb ik twee voertuigen aangetroffen die eigendom waren van Rigter. 
Deze voertuigen zijn inmiddels getaxeerd, maar nog niet verkocht.
Daarnaast is er inventaris aangetroffen in het gehuurde pand waar het kantoor van 
Rigter gehuisvest is en in één pand aan de Bijleveldsingel, dat door Rigter werd 
gehuurd en waar cliënten in het kader van beschermd wonen werden ondergebracht. 
Deze inventaris is getaxeerd, maar heeft een beperkte waarde. Inmiddels wordt in één 
pand de zorg voortgezet en zijn er ook cliënten vanuit een ander pand samengevoegd. 
De inventaris van het pand aan de Bijleveldsingel is aan de eigenaar van het pand 
verkocht. Onder andere activa wordt dit nader omschreven.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De inventaris in het pand aan de Bijleveldsingel is voor een bedrag van € 500 ex BTW 
verkocht. Deze waarde is het dubbele van de executiewaarde van de verkochte 
inventaris.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Twee van de drie aandeelhouders hebben Rigter ook gefinancierd. Deze 
aandeelhouders stellen zich op het standpunt dat zij ten behoeve van de geldlening een 
pandrecht hebben verkregen op de roerende zaken en de debiteuren. Of het pandrecht 
op de juiste wijze is gevestigd, is nog in onderzoek. Met de pandhouders is afgesproken 
dat, indien de boedel het pandrecht accepteert, de boedelbijdrage 10% bedraagt, met 
een minimumbedrag van € 2.500,- ex BTW.
Voor de inventaris is de boedelbijdrage niet aan de orde nu het bodemvoorrecht van de 
fiscus voorgaat.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de roerende zaken die dienen ter stoffering van 
de bodem, nu er nog fiscale vorderingen zijn waarvoor het bodemvoorrecht geldt.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventariseren bedrijfsmiddelen, taxatierapport opstellen, overleg mogelijke kopers en 
correspondentie.
Zie onder Ander activa: Werkzaamheden voor de totaal aan activa bestede tijd.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen voorraad aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet aan de orde.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Zoals hierboven reeds beschreven, zijn er met de verhuurder van het pand aan de 
Bijleveldsingel te Nijmegen afspraken gemaakt over het voortzetten van de 
huurovereenkomst en de overname van cliënten uit het pand aan de Oranjesingel te 
Nijmegen. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de eigenaar van de het pand aan de 
Bijleveldsingel zijn pand weer bijna volledig bewoond heeft. Daarnaast heeft hij de 
inventaris voor zover deze eigendom is van failliet overgenomen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Door de eigenaar van het pand aan de Bijleveldsingel te Nijmegen zal een 
boedelbijdrage worden voldaan voor medewerking aan een vroegtijdige beëindiging 
van de huurovereenkomst, het overplaatsen van de cliënten en de inventaris van in 
totaal € 8.000,- ex BTW. Dit bedrag is als volgt samengesteld: € 500,- ex BTW voor de 
inventaris en € 7.500,- ex BTW als algemene bijdrage.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Overleg over verhuur pand Bijleveldsingel en overplaatsing cliënten Oranjesingel. 
Afspraken maken met eigenaar pand en correspondentie.
Totaal aan activa bestede tijd: 9,9 uur

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillissement is er een post debiteuren. De omvang van het bedrag dat de 
debiteuren verschuldigd zijn, is in onderzoek bij de curator. 

4.2 Opbrengst

De incassowerkzaamheden zijn nog niet opgestart.

4.3 Boedelbijdrage

Door de twee aandeelhouders, waarvan één van de aandeelhouders tevens de 
bestuurder van Rigter is, wordt gesteld dat er een pandrecht op de debiteuren rust. Met 
de pandhouders zal overleg plaatsvinden over de rechtsgeldigheid van de pandrechten 
en een (eventuele) boedelbijdrage. 

4.4 Werkzaamheden

Overleg met bestuurder over de debiteurenpositie; correspondentie en eerste overleg 
met locatiemanager over debiteurenpositie.
9 uur

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In dit faillissement is er geen financiering van een bank. De onderneming is 
gefinancierd door de aandeelhouders. Eén aandeelhouder heeft haar vordering reeds 
ingediend. Deze vordering bedraagt € 92.500. Blijkens de administratie bedraagt de 
vordering van de andere aandeelhouder € 53.500. 
Met de financiers zal op korte termijn een bespreking plaatsvinden om de omvang van 
de financiering en de rechtsgeldigheid van de pandrechten te bespreken.
Rigter hield wel een drietal betaalrekeningen en twee spaarrekeningen aan bij de 
Rabobank. Per datum faillissement vertoonden deze rekeningen een creditsaldo van in 
totaal € 13.072,44.
Inmiddels is er door het SVB betaald voor de zorgcontracten over de maand oktober 
2017 die nog liepen ten behoeve van de cliënten. Tevens zijn er diverse betalingen van 
huurders ontvangen op de betaalrekening. Rabobank heeft inmiddels het saldo per 
datum faillissement alsmede de crediteringen na datum faillissement ad € 56.990,21 
overgemaakt naar de boedelrekening.
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5.2 Leasecontracten

Rigter had 14 leasecontracten afgesloten. Dit betroffen zowel operational 
leaseovereenkomsten als financial leaseovereenkomsten. Deze leaseovereenkomsten 
zagen op voertuigen, copiers (drie stuks waarvan één in Nijmegen stond en twee 
copiers in Arnhem bij Rigter Zorg). Voor wat betreft de voertuigen geldt ook dat deze in 
gebruik waren bij zowel werknemers die in Nijmegen werkzaam waren als bij 
werknemers die uitsluitend werkzaam waren bij Rigter Zorg. De kosten werden aan het 
eind van het jaar doorberekend. Rigter Zorg heeft aangegeven dat zij vier 
leaseovereenkomsten betreffende voertuigen wenst over te nemen. Rigter Zorg is 
doende deze overeenkomsten over te nemen. Ten aanzien van de copiers heeft Rigter 
Zorg aangegeven in ieder geval één kopieerapparaat over te willen nemen. Zodra de 
eigenaar van de copiers zich meldt kunnen deze worden opgehaald. Rigter Zorg zal 
separate afspraken met de eigenaar dienen te maken.

5.3 Beschrijving zekerheden

De financiers stellen zich op het standpunt dat zij een pandrecht hebben gevestigd op 
de roerende zaken en de vorderingen. Dit wordt nader onderzocht.

5.4 Separatistenpositie

Met de pandhouders is ten aanzien van de debiteuren afgesproken dat, indien de 
pandrechten rechtsgeldig gevestigd blijken te zijn, vanaf 1 november 2017 de fictie van 
openbaarheid wordt geaccepteerd. 

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet aangetroffen.

5.7 Retentierechten

Niet aangetroffen.

5.8 Reclamerechten

Geen beroep op gedaan.

5.9 Werkzaamheden

Bespreking met aandeelhouder tevens bestuurder; correspondentie en telefonisch 
overleg met advocaat andere aandeelhouder. Correspondentie met Rabobank.
19,4 uur
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Na datum faillissement is er nog zorg verleend aan enkele cliënten waarvoor nog geen 
nieuwe zorgaanbieder is gevonden. Inmiddels resteren er nog 2 cliënten waaraan zorg 
wordt verleend. De curator is in overleg met de gemeente om deze cliënten ook onder te 
brengen bij andere zorgaanbieders. De verwachting is dat aan het einde van deze 
maand deze cliënten allemaal elders zijn ondergebracht.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Voor de cliënten die in de maand oktober 2017 nog zorg ontvingen van Rigter heeft de 
Sociale Verzekeringsbank de financiële verplichtingen voldaan. De betalingen zijn 
gevolgd op de bankrekening bij Rabobank en inmiddels overgemaakt op de 
faillissementsrekening.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Overleg locatie manager; overleg gemeente; overleg verhuurder panden en 
zorgaanbieders ivm overname zorg en aanbieden woonruimte.
2,3 uur

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Is nog in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2012 tot en met 2015 zijn tijdig gedeponeerd. De 
publicatieverplichting is derhalve nagekomen.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing. Bij failliet is een samenstellingsverklaring voldoende.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Moet nog onderzocht worden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nog onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

Inventariseren administratie; contact met bestuurder en boekhouder over volledige 
afgifte van de administratie; eerste inventarisatie inzake in administratie.
13,4 uur

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In dit faillissement worden de navolgende boedelcrediteuren verwacht:
- directe faillissementskosten;
- UWV;
- belastingdienst;
- verhuurders van panden (kantoor en appartementen cliënten );
- overige boedelvorderingen voor dit moment niet voorzienbaar.

Inmiddels hebben 2 verhuurders een concurrente boedelvordering ingediend van € 
6.862,90 respectievelijk € 10.286,37. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering van € 114.642 ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend. Deze wordt wel verwacht.
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8.4 Andere pref. crediteuren

Op dit moment hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld. De curator 
verwacht nog wel laag-preferente vordering van (voormalig) werknemers van Rigter.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 212.253,18

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan nog niet gezegd worden op welke wijze dit faillissement wordt 
afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren crediteuren; aanschrijven crediteuren en overige correspondentie met de 
crediteuren.
10,1 uur

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend loopt er thans één procedure die voor datum faillissement is gestart 
door de gemeente Nijmegen. Deze procedure is thans geschorst vanwege het 
faillissement.
De gemeente heeft niet alleen Rigter gedagvaard, maar ook haar aandeelhouder tevens 
bestuurder en de bestuurder in privé. Deze procedures worden thans wel voortgezet.

9.2 Aard procedures

De gemeente stelt Rigter aansprakelijk voor ten onrechte ontvangen zorggelden en 
foutieve aanwendingen van de ontvangen zorggelden. De gemeente stelt dat Rigter een 
onrechtmatige daad jegens haar zou hebben gepleegd.

9.3 Stand procedures

Geschorst.

9.4 Werkzaamheden

Overleg wederpartij en advocaat; brief aan rechtbank.
3,2 uur
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet voorzienbaar.

10.2 Plan van aanpak

Op dit moment spelen in dit faillissement nog de volgende punten:

- afwikkelen zorgcontracten voor cliënten die thans nog in panden van Rigter verblijven;
- afwikkelen huurovereenkomsten en opleveren panden;
- laatste afwikkeling UWV i.v.m. werknemers;
- inventariseren crediteuren;
- incasso debiteuren;
- overleg financiers over geldleningsovereenkomst en zekerheidsrechten;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- procedure gemeente Nijmegen.

10.3 Indiening volgend verslag

11 februari 2018

10.4 Werkzaamheden

Correspondentie rechter-commissaris, opstellen eerste verslag.
22,9 uur

Pagina 11 van 
11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

09-11-2017Datum:Nummer: 1


