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CURATOR Zorginstelling kan voorlopig doorwerken dankzij medewerking van zorgkantoren, UWV en banken

Failliet SGL gaat in beroep
door Erwin Schmidt/Theo Sniekers
– De Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL)
kan voorlopig de werkzaamheden voor haar 1.400 cliënten in
Limburg voortzetten, omdat ze
in beroep gaat tegen het gisteren
door de rechtbank in Maastricht
uitgesproken faillissement.

SITTARD/NUTH

In samenspraak met de curator is
besloten om door te gaan, ondanks

dat SGL vanwege het faillissement
niet bij de eigen middelen kan. Tot
aan de uitspraak in hoger beroep over zo’n vier weken - is de stichting afhankelijk van derden om te
kunnen doorwerken. Die medewerking is door zorgkantoren, banken
en het UWV toegezegd. De 550 medewerkers worden vooralsnog niet
ontslagen. Het faillissement is een
nieuw dieptepunt in een strijd die
volgens Jo Maes van het Huis voor
de Zorg in feite gaat over fatsoen-

lijk bestuur in de zorgsector. De onafhankelijke
belangenbehartiger
van zorgvragers ‘betreurt het ten
zeerste’ dat dit conflict nu al jaren
over de hoofden van mensen met
een beperking wordt uitgevochten.
Het faillissement is aangevraagd
door Speciaal Vervoer Limburg
(SVL) in Nuth en Tara-manda BV
in Schinnen. Oud-topmannen die
bij SGL het veld hebben moeten
ruimen, hebben daar wel nog invloed. SVL eist van SGL dat het

schadeclaims aan het adres van die
oud-topmannen - wegens vermeende malversaties of onbehoorlijk bestuur - intrekt. „Als dat zo is, is dat
niet kies”, zegt Maes, die vindt dat
SGL de rug recht moet houden.
Voor de rechtbank doet deze achtergrond niet ter zake, omdat die
louter oordeelt over de financiële
gang van zaken. Vastgesteld is dat
Tara-manda en SVL samen nog 1,4
miljoen euro tegoed hebben. Het
verweer van SGL dat er ook een te-

genvordering ligt, is volgens de
rechtbank onvoldoende onderbouwd: SGL is gestopt met betalen
en dat is grond voor faillissement.
SVL-woordvoerder Sjef Welling
zegt dat SGL ‘veel met modder
heeft gegooid’, maar dat de rechter
zich tot de feiten beperkt. „Ik geef
SGL weinig kans in hoger beroep.”
SVL, dat deze week het vervoer
van SGL-cliënten staakte, heeft de
curator laten weten dat weer te willen hervatten.

