dinsdag, 16 april 2013

GERECHTSHOF 쐌 Curator: failliet verklaren SGL ‘maatschappelijk niet verantwoord’ 쐌 SGL is financieel kerngezond

‘Faillissement SGL deugt niet’
door Erwin Schmidt/Theo Sniekers
DEN BOSCH – Curator Ronald van
Dooren ‘constateert dat er iets
niet deugt’ aan het faillissement
van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) in Sittard.
SGL had in zijn ogen door de
rechtbank Maastricht nooit failliet verklaard mogen worden.

Dat zei Van Dooren gistermiddag
na afloop van de behandeling van
het hoger beroep tegen het faillisse-

ment. Hij noemde het besluit van
de Maastrichtse rechtbank ‘maatschappelijk niet verantwoord’.
Voor het gerechtshof had de curator even daarvoor gezegd ‘nog
nooit zo’n vette boedel meegemaakt te hebben bij een faillissement’ na bestudering van de boeken van SGL. De stichting is volgens hem financieel kerngezond en
zou aan alle verplichtingen, ook
aan betwiste claims van Tara-manda en Speciaal Vervoer Limburg
(SVL), kunnen voldoen.

Deze laatste twee partijen hebben het faillissement aangevraagd
omdat zij vinden samen nog 1,4
miljoen euro tegoed te hebben van
SGL. Het hof hield advocaat Sjef
Welling van SVL en Tara-manda
voor dat hij er deels zelf voor gezorgd heeft dat de vorderingen zo
hoog zijn opgelopen. SVL en Tara-manda hadden beslag gelegd op
de rekening van SGL, waardoor die
laatste niet meer kón betalen. Volgens Welling gebeurde dat pas toen
er al een fors bedrag openstond.

Het hof vroeg zich hardop af of
het ‘ophouden met betalen’ door
SGL, de grond voor het uitgesproken faillissement, wel door de
Maastrichtse rechtbank is getoetst.
Ook vroeg het hof naar het mislukte overleg tussen partijen eind
maart om er toch samen uit te komen. Daarbij was van de zijde van
SVL en Tara-manda geëist dat SGL
onder meer zijn zeggenschap over
die organisaties opgeeft.
SGL wil van SVL en Tara-manda
af, maar niet zonder in het verle-

den gedane investeringen in die organisaties veilig te stellen. Het hof
wilde weten of die ‘ontvlechting’
niet het werkelijke probleem is en
wat SVL en Tara-manda op dat
punt denken te bereiken met een
faillissement van SGL. Welling gaf
aan meer heil te zien in praten met
de curator dan met SGL.
De curator zei na de zitting dat
als het faillissement in stand blijft,
wat hem betreft SVL en Tara-manda juist ‘helemaal achteraan staan’.
Het hof doet 23 april uitspraak.

