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Ook rechtbank keurt akkoord MC Slotervaart goed 

 

Het crediteurenakkoord waarmee de schuldeisers in het faillissement van MC Slotervaart 

hebben ingestemd, is door de rechtbank Amsterdam goedgekeurd. De rechtbank is 

nagegaan of de crediteuren daadwerkelijk beter af zijn met dit akkoord en of de betaling 

van de schuldeisers voldoende zekerheden biedt. Dat blijkt het geval te zijn.  

 

In de rechtbank Amsterdam heeft donderdag de zogenoemde homologatiezitting 

plaatsgevonden over het crediteurenakkoord van MC Slotervaart. Dit is volgens de 

Faillissementswet een verplichte zitting om een crediteurenakkoord en de stemming 

daarover in de verificatievergadering nog eens extra onder de loep te nemen. De 

rechtbank heeft getoetst of de crediteuren met het hen aangeboden akkoord beter af zijn 

dan bij een voortzetting van het faillissement. Bovendien is de rechtbank nagegaan of de 

betalingsverplichting die voortvloeit uit het crediteurenakkoord wel voldoende zijn 

geborgd.  

 

Crediteuren beter af met akkoord 

De rechtbank heeft bepaald dat met het akkoord de crediteuren inderdaad beter af zijn 

en dat de betalingen voldoende zijn geborgd. Er geldt vanaf donderdag nog een termijn 

van verzet van acht dagen. Als er geen gemotiveerd verzet wordt aangetekend zal per 22 

mei 2020 het faillissement officieel worden beëindigd. Wat rest is de uitbetaling aan de 

crediteuren in het faillissement van MC Slotervaart. De bijna 1600 crediteuren ontvangen 

in de komende weken hun openstaande vordering. 

 

Stichting Slotervaartakkoord voor afronding 

Om de afronding van dit akkoord in goede banen te leiden is de Stichting Akkoord 

Slotervaartziekenhuis opgericht. Vanuit deze stichting wordt toegezien op de juiste 

besteding van de beschikbare gelden. De uitvoering van het akkoord is geborgd door de 

Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis met een raad van toezicht waarin onder anderen 

ook de oud-curatoren zitting hebben. Op deze wijze kijken zij mee naar de financiële 

afronding van dit akkoord. #einde persbericht 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Paapst, via paapst@paapstvandam.nl of 

06-22795569. Kijk ook op: 

• https://cms.law/nl/nld/publication/bankruptcies/slotervaartziekenhuis-b.v 
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