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Geachte heer Benders, 

In mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Stichting Service Médical 
(hierna: ‘curanda’) deel ik u mee dat ik mijn onderzoeken naar de oorzaken van het 
faillissement alsmede naar het bestuur en toezicht in de jaren voorafgaand aan het 
faillissement (waarin u als (voormalig) lid van het Bestuur betrokken bent geweest) heb 
afgerond. 

Inmiddels heb ik mijn conclusies hierin met de Rechter-Commissaris mr. J.J. Groen 
gedeeld. 

--- 

Publicatie 

Dan wens in dit sub nog het volgende te vermelden. Op 7 december 2013 verscheen in 
de regionale krant Dagblad de Limburger een negatieve publicatie over curanda, waarin 
de auteur van deze publicatie, de heer P‚ Delait, schreef dat curanda het Ministerie van 
VWS jarenlang zou hebben misleid. De heer Delait schreef onder meer dat curanda aan 
het Ministerie VWS (deels) onjuiste informatie zou hebben verstrekt op basis waarvan 
aan curanda subsidies zouden zijn verleend. De (voormalig) bestuurder van curanda, de 
heer Benders, zou hierin ook een belangrijke rol hebben vervuld.  

Naar aanleiding van deze publicatie heeft het Ministerie van VWS hiernaar een 
onderzoek ingesteld. Circa 3 maanden later, op 11 maart 2014, ontving curanda van het 
Ministerie VWS een brief waarin (toenmalig) Minister de heer Drs. B.C. Zijlstra aan 
curanda schreef dat hem geen zaken zijn gebleken, financieel noch inhoudelijk, op basis 
waarvan hij genoodzaakt zou zijn om op de aan curanda verleende subsidies terug te 
komen. De publicatie in kwestie en hetgeen daarin stond beschreven, werd door het 
Ministerie niet onderschreven. 

Op basis van de voorhanden zijnde administratie in samenhang met de antwoorden die 
ik van de (voormalig) leden van het Bestuur en van de Raad van Toezicht op de door mij 
aan hen gestelde vragen heb verkregen, kan ik mij met de hiervoor genoemde brief van 
het Ministerie VWS (en de inhoud daarvan) verenigen. 

 


