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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Rigter B.V. 04-05-2018 
 3

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".

04-05-2018 
 3

Verslagnummer 5
Datum verslag 21-11-2018
Insolventienummer F.05/17/490
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015729:F001
Datum uitspraak 10-10-2017

R-C mr. Schippers
Curator Mr. A.M.T. Weersink

Mr. E.A.S. Jansen



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Volgens het handelsregister: praktijken van psychotherapeuten en 
psychologen.

De activiteiten per datum faillissement bestonden uit het aanbieden van zorg 
en
onderdak verlenen aan cliënten die langdurig zorg nodig hadden en dat van 
Rigter B.V. ontvingen. De meeste cliënten hadden 24-uurs zorg nodig. De 
kosten voor het verlenen van zorg werden gefinancierd uit PGB-budgetten die 
aan de cliënten waren toegekend.
De PGB-budgetten waren zowel gebaseerd op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning
alswel de Wet Langdurige Zorg.

Rigter B.V. werd niet alleen gefinancierd door middel van PGB-budgetten of via 
de Wet Langdurige Zorg, maar er werd door de cliënten ook huur betaald voor 
de woonruimte alwaar zij verbleven.

04-05-2018 
 3

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 2.115.284,00 € 22.391,00 € 591.979,00

2014 € 3.254.667,00 € 238.826,00 € 938.085,00

2015 € 3.325.197,00 € -11.260,00 € 1.158.085,00

2016 € 3.251.175,00 € -178.372,00 € 1.080.484,00

De jaarcijfers 2016 betreffen conceptcijfers. 04-05-2018 
 3

Financiële cijfers over 2017 tot augustus / september 2017 zijn afgeleid uit de 
boekhoudadministratie van gefailleerde vennootschap.

07-08-2018 
 4

40 04-05-2018 
 3



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Boedelsaldo
€ 55.291,35

04-05-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 66.553,62

07-08-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 4.082,78

21-11-2018
 5

van
2-2-2018

t/m
2-5-2018

04-05-2018 
 3

van
3-5-2018

t/m
3-8-2018

07-08-2018 
 4

van
4-8-2018

t/m
20-11-2018

21-11-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

3 70,90 uur

4 74,90 uur

5 43,80 uur

totaal 189,60 uur



Toelichting bestede uren

Totaal bestede tijd, incl. verslagperiode: 505,8

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht uitgegaan naar de 
incassering van de debiteuren. Daarnaast is er ook onderzoek verricht naar de 
administratie en is gestart met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-05-2018 
 3

Totaal bestede tijd, incl. verslagperiode: 580,7 uur

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht uitgegaan naar de 
incassering van de debiteuren. Daarnaast is er ook onderzoek verricht naar de 
administratie en is gestart met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-08-2018 
 4

Totaal bestede tijd, incl. verslagperiode: 624,5 uur. 
Totaal door mr. E.A.S. Jansen, co-curator, bestede tijd in verslagperiode: 11 
uur. 

In de afgelopen verslagperiode is het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek verder voortgezet en tevens is er actie 
ondernomen richting debiteuren.

21-11-2018
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Zie verslag 2.
Geen nadere aanvullingen.

04-05-2018 
 3

Zie verslag 2.
Onveranderd.

04-05-2018 
 3

In de afgelopen verslagperiode is door de rechtbank Gelderland een 
tussenvonnis gewezen in de procedure van de gemeente Nijmegen tegen de 
bestuurder van gefailleerde vennootschap. In het vonnis heeft de rechtbank 
zich niet uitgelaten over de positie van de gefailleerde vennootschap, nu 
deze procedure geschorst is.

21-11-2018
 5

Zie verslag 2.
Afgerond.

04-05-2018 
 3

Zie verslag 2.
Het gehuurde aan de Batavierenweg is inmiddels ook opgeleverd aan de 
verhuurder. De cliënten van gefailleerde vennootschap zijn naar vervangende 
woonruimte.

04-05-2018 
 3

Dit punt is afgerond. 07-08-2018 
 4

Zie verslag 2.
Het oorzakenonderzoek is op dit moment nog niet afgerond.

04-05-2018 
 3

Het oorzakenonderzoek is nog niet afgerond. 07-08-2018 
 4

Het oorzakenonderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond. 21-11-2018
 5



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
28

Zie verslag 2. Afgerond.

04-05-2018 
 3

Personeelsleden
40

Zie verslag 2. Afgerond.

04-05-2018 
 3

Datum Aantal Toelichting

17-10-2017 28

totaal 28

Bestede tijd: 1,5  (afrondende werkzaamheden, nagekomen vragen personeel) 04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur (nagekomen vraag personeel) 21-11-2018
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t. Zie verslag 2.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 04-05-2018 
 3



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 04-05-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Twee voertuigen € 10.250,00 € 3.025,00

Inventaris pand Bijleveldsingel € 500,00 € 0,00

Laptops € 3.000,00 € 1.000,00

Inventaris Ijsvogelpassage 1 € 1.500,00 € 0,00

totaal € 15.250,00 € 4.025,00

Zie verslag 2. 
Naast de twee voertuigen en de inventaris van het pand aan de 
Bijleveldsingel, zijn er laptops en telefoons aan het voormalige personeel dan 
wel Rigter Zorg verkocht en is de inventaris van de kantoorruimte aan de 
IJsvogelpassage 1 verkocht.

04-05-2018 
 3

De verkoopopbrengst van de twee voertuigen minus de boedelbijdrage is in 
eerste instantie verrekend met de aan de boedel toekomende boedelbijdrage 
inzake de debiteuren.

07-08-2018 
 4

Zie verslag 2.
Er is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht.

04-05-2018 
 3

N.v.t. 04-05-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t. Zie verslag 2.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 04-05-2018 
 3



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t. 04-05-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie verslag 2.

totaal € 0,00 € 0,00

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

N.v.t. 04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur 07-08-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur (afrondende werkzaamheden) 21-11-2018
 5

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Prefaillissementsdebiteuren € 431.000,00 € 11.307,60

Boedeldebiteuren (PGB, huur) € 63.422,28 € 57.942,38

totaal € 494.422,28 € 69.249,98 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 2.
De debiteuren zijn inmiddels in kaart gebracht. In de eerste plaats dient er een 
onderscheid te worden gemaakt in de post debiteuren met een 
huurachterstand en een post debiteuren die nog een schuld hebben vanwege 
niet betaalde zorg. Voor deze laatste groep van debiteuren geldt veel 
discussie. Deze spitst zich toe op de herindicatie die niet tijdig is aangevraagd 
bij de gemeente c.q. niet tijdig is verleend door de gemeente, waardoor de 
SVB niet tot uitbetaling overging. Daarnaast is er een groep van debiteuren die 
niet tijdig de vereiste handtekeningen heeft gezet op de zorgcontracten, 
waardoor ook betaling is uitgebleven. Tot slot is er nog een restpost van 
debiteuren waaraan zorg is verleend zonder dat er aan de vereiste 
voorwaarden was voldaan en failliet toch zorg bleef doorleveren. 
Op dit moment zijn er besprekingen met de gemeente om te onderzoeken of er 
toch een acceptabele oplossing kan worden gevonden.

04-05-2018 
 3

De bespreking met de gemeente heeft plaatsgevonden. Alhoewel de 
gemeente erkent dat Rigter B.V. een vordering heeft op de gemeente, stelt zij 
dat de gemeente ook een vordering heeft op Rigter B.V. De gemeente is daar 
vóór datum faillissement een procedure over gestart tegen zowel gefailleerde, 
welke procedure vanwege het faillissement geschorst is, als mevrouw 
Neuféglise. De procedure jegens mevrouw Neuféglise heeft de gemeente 
voortgezet en in deze procedure heeft in juli jl. een comparitie na antwoord 
plaatsgevonden. De gemeente beroept zich thans op haar opschortingsrecht. 
Zodra de rechtbank een vonnis heeft gewezen, zal blijken of de gemeente zich 
hierop terecht beroept.

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso actief verder 
opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een nader ontvangen bedrag aan 
prefaillissementsdebiteuren van afgerond € 13.000. Dit ziet op vorderingen uit 
hoofde van zowel zorg als huur. Daarnaast zijn er nog gelden ontvangen ten 
behoeve van cliënten die van R2 B.V. zorg ontvingen, totaal € 13.323,84. 
Totdat duidelijk is hoe de rechtsverhouding is tussen R2 en Rigter B.V. houdt 
de curator dit bedrag nog onder zich.

Ten aanzien van het vorige verslag is het bedrag aan omvang en opbrengst 
met betrekking tot de boedeldebiteuren gewijzigd, nu deze abusievelijk niet 
juist stonden opgenomen.

07-08-2018 
 4

In de afgelopen verslagperiode is gecontroleerd of de debiteuren aan de 
betalingstermijnen voldeden. Daarnaast zijn debiteuren die niet reageerden 
aangeschreven. Debiteur gemeente Nijmegen is aangeschreven ter 
voldoening van de vordering. Inmiddels is er een co-curator aangesteld voor 
de vorderingen jegens de gemeente Nijmegen en hij zal ook actie 
ondernemen met betrekking tot deze vordering.

In het in het vorige verslag genoemde bedrag aan opbrengst 
prefaillissementsdebiteuren van € 22.689,90 was ook het bedrag opgenomen 
ad € 13.323,84. Dit bedrag is op de geblokkeerde rekening van failliet 
ontvangen in verband met werkzaamheden die failliet heeft uitgevoerd ten 
behoeve van een zustervennootschap.

21-11-2018
 5



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Uitzoeken specifieke omstandigheden per debiteur. Overleg met 
Locatiemanager, gemeente. aanschrijven debiteuren en reacties 
inventariseren.
Bestede tijd: 41,5 uur

04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 16,8 uur
Uitzoeken specifieke omstandigheden per debiteur. Overleg met 
Locatiemanager, gemeente. aanschrijven debiteuren en reacties 
inventariseren.

07-08-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 5,2 uur 21-11-2018
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 0,01

Zie verslag 2. Er is geen financiering van een bank.

04-05-2018 
 3

Per datum faillissement waren er twee schuldeisers die voor datum 
faillissement een pandrecht hadden gevestigd. Deze twee schuldeisers zijn de 
bestuurder, tevens groot-aandeelhouder en een minderheidsaandeelhouder. 
De onderneming werd door deze twee schuldeisers gefinancierd. Per datum 
faillissement bedroeg de opeisbare vordering van de ene schuldeiser nog 
afgerond € 100.000,- en van de andere schuldeiser nog € 53.500,-. 
Aanvankelijk hadden beide schuldeisers ieder een vordering van € 159.645,- .

07-08-2018 
 4

De vorderingen van de financiers van gefailleerde vennootschap hebben 
geen w ijziging ondergaan.

21-11-2018
 5

Zie verslag 2.
De geleasede voertuigen en apparatuur zijn inmiddels geretourneerd aan de 
leasemaatschappij dan wel zijn de contracten door aan de failliet gelieerde 
vennootschappen overgenomen.

04-05-2018 
 3

Zie verslag 3. Dit punt is afgerond. 21-11-2018
 5

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

Zie verslag 2. Niet aan de orde. 04-05-2018 
 3

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

€ 0,01

Zie verslag 2. Er zijn afspraken met de pandhouders gemaakt over de 
boedelbijdrage over de opbrengst van de debiteuren.

04-05-2018 
 3

De werkzaamheden in de afgelopen verslagperiode zien met name op de 
incasso van de debiteuren.
Bestede tijd: 0,2 uur

04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 1,8 uur 07-08-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur 21-11-2018
 5



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

N.v.t. 04-05-2018 
 3

Doorstarten onderneming

N.v.t. 04-05-2018 
 3

N.v.t. 04-05-2018 
 3

N.v.t.
04-05-2018 

 3

N.v.t.
04-05-2018 

 3

N.v.t. 04-05-2018 
 3



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Zie verslag 2.
Is nog in onderzoek.

04-05-2018 
 3

De laatste maand voorafgaand aan het faillissement is de administratie niet 
meer nauwgezet bijgehouden. Daarvoor werden alle mutaties geboekt in de 
grootboekadministratie. Bij het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek wordt 
ook meegenomen of er onregelmatigheden in de administratie voorkwamen in 
de aanloop naar het faillissement. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

07-08-2018 
 4

in het rechtmatigheidsonderzoek wordt ook aandacht besteed aan de 
boekhoudplicht in dit faillissement. In de komende verslagperiode wordt dit 
onderzoek afgerond.

21-11-2018
 5

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

Zie verslag 2. Afgerond. 04-05-2018 
 3

Is nog in onderzoek. 04-05-2018 
 3

Bij de oprichting van de vennootschap zijn de aandelen volgestort. De 
vennootschap is opgericht in 2009.

07-08-2018 
 4

Zie verslag 4. Dit punt is afgerond. 21-11-2018
 5



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Is nog in onderzoek, kan geen nadere toelichting over worden verstrekt.

04-05-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de afgelopen verslagperiode is veel aandacht besteed aan het onderzoek 
naar onbehoorlijk bestuur. De verwachting is dat dit  onderzoek in de komende 
verslagperiode zal worden afgerond.

07-08-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. In de 
komende verslagperiode wordt dit afgerond.

21-11-2018
 5

7.6 Paulianeus handelen

Ook dit is nog in onderzoek.

04-05-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen
Ja

In het kader van dit onderzoek heeft de curator rechtshandelingen 
aangetroffen die zij als paulianeus heeft beoordeeld. De curator heeft naar 
aanleiding hiervan actie ondernomen.

07-08-2018 
 4

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal haar actie ten aanzien van de paulianeuze handelingen verder 
vervolgen in de komende verslagperiode.

21-11-2018
 5

De rechtmatigheid is evenals de hierboven genoemde aspecten onderwerp van 
onderzoek.

04-05-2018 
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator verwacht dit in 
de komende verslagperiode af te ronden.

07-08-2018 
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode 
afgerond. Dit onderzoek nam in de afgelopen verslagperiode aanvullende tijd 
in beslag.

Bij het onderdeel debiteuren is reeds opgemerkt dat er in dit faillissement 
een co-curator is benoemd ex art3 73 Fw. Deze mede - curator is belast met 
de mogelijke vordering(-en) die de failliete boedel heeft jegens de gemeente 
Nijmegen. De co-curator is thans doende de mogelijke vordering(-en) te 
onderzoeken en te beoordelen.

21-11-2018
 5



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Onderzoek administratie in relatie tot de grootboekadministratie. Onderzoek 
dataverkeer.
Bestede tijd: 17 uur

04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 34,6 uur
Onderzoek administratie en veilig gestelde data-omgeving. Alsmede 
gesprekken met derden naar aanleiding van bevindingen.

07-08-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 23,1 uur
Door co-curator bestede tijd in verslagperiode: 5,7 uur

In de afgelopen verslagperiode zijn er besprekingen geweest met de co-
curator en met derden i.v.m. de afronding van het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek.

21-11-2018
 5

8. Crediteuren

€ 156.319,98

Het UWV heeft een boedelvordering van € 13.337,18 ingediend uit hoofde van 
overgenomen premiebetalingen en een boedelvordering van € 125.833,53 uit 
hoofde van overgenomen loonverplichtingen.
Daarnaast hebben twee huurder een boedelvordering ingediend van € 
6.862,90 respectievelijk € 10.286,37.
De curator verwacht, naast haar eigen salaris, nog boedelvorderingen van de 
belastingdienst en de overige verhuurders van de panden.

04-05-2018 
 3

€ 145.299,00

De belastindienst heeft tot op heden een preferente vordering van € 145.299 
ingediend terzake loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

04-05-2018 
 3

€ 145.770,00

De belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering van € 145.770 
ingediend terzake loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

21-11-2018
 5



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 163.838,56

Het UWV heeft een preferente vordering van € 20.075,13 ingediend uit hoofde 
van overgenomen premiebetalingen en een laag-preferente vordering van € 
143.763,43 uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.

04-05-2018 
 3

€ 166.171,06

Het UWV heeft een preferente vordering van € 20.075,13 ingediend uit hoofde 
van overgenomen premiebetalingen en een gewijzigde laag-preferente 
vordering van € 146.095,93 uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.

07-08-2018 
 4

€ 2.346,04

Eén voormalig werknemer heeft een laag-preferente vordering ingediend. De 
curator verwacht nog meer laag-preferente vorderingen van voormalig 
werknemers.

04-05-2018 
 3

58 04-05-2018 
 3

59 07-08-2018 
 4

58 21-11-2018
 5

€ 364.471,66 04-05-2018 
 3

€ 36.826.413,00

Daarnaast zijn de vorderingen van de twee pandhouders ad € 53.500 
respectievelijk € 100.000  betw ist.

07-08-2018 
 4

€ 365.409,78

Abusievelijk stond in het vorige verslag een bedrag van € 36.826.413,00 
vermeld, waar dit diende te zijn € 268.264,13. 
De vorderingen van de twee pandhouders ad €53.500 respectievelijk € 
100.000 alsmede de vordering van de gemeente Nijmegen ad € 1.877.168,64 
zijn betw ist.

21-11-2018
 5



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vooralsnog onbekend. 04-05-2018 
 3

Vooralsnog onbekend. 07-08-2018 
 4

Vooralsnog onbekend. 21-11-2018
 5

Bestede tijd: 6,6 uur 04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 7,5 uur 07-08-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 3,5 uur
Door co-curator bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

21-11-2018
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Zie verslag 2.
De procedure die de gemeente gestart is jegens failliet is geschorst. De 
gemeente procedeert wel verder jegens de partijen die zij ook in de procedure 
betrokken heeft.

04-05-2018 
 3

De rechtbank heeft inmiddels een tussenvonnis gewezen waarbij de 
gemeente is toegelaten aanvullend bewijs aan te leveren over een beperkt 
deel van de vordering. De overige vorderingen zijn afgewezen door de 
rechtbank. Over de gedragingen van de gefailleerde vennootschap heeft de 
rechtbank zich niet uitgelaten nu deze procedure vanwege het faillissement 
geschorst is.

21-11-2018
 5

Zie verslag 2. 04-05-2018 
 3

Zie verslag 2.
De procedure die door de gemeente is gestart loopt op dit moment niet jegens 
de boedel nu Rigter B.V. in staat van faillissement verkeert.

04-05-2018 
 3

N.v.t. 04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur
Door co-curator bestede tijd in verslagperiode: 3,4 uur

21-11-2018
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek alsmede onderzoek naar de 
boekhoudplicht;
- incasso debiteuren;
- afronden crediteuren;
- onderzoek vorderign van Rigter B.V. op Rigter Zorg B.V.

04-05-2018 
 3

- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- incasso debiteuren;
- afw ikkelen vordering van Rigter B.V. op Rigter Zorg B.V.

07-08-2018 
 4

- afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- incasso debiteuren;
- vordering Rigter B.V. op Rigter Zorg B.V. zal verder beoordeeld dienen te 
worden.

21-11-2018
 5

Voor dit moment nog niet bekend. 04-05-2018 
 3

De termijn van afw ikkelen van dit faillissement hangt nauw samen met de 
uitkomst van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-08-2018 
 4

De termijn van afw ikkeling in dit faillissement is nog onbekend. 21-11-2018
 5

21-2-2019 21-11-2018 
 5

Opvolgend fw verslag, correspondentie RC.
Bestede tijd: 1,9 uur

04-05-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 13,1 uur 07-08-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 11,6 uur
Door co-curator bestede tijd in verslagperiode: 1,2 uur

21-11-2018
 5



Bijlagen

Bijlagen
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