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Curatoren MC Slotervaart roepen gemeente op mee te werken

"PLAN-ZADELHOFF MET 100%-AKKOORD
WINWIN-SITUATIE VOOR SCHULDEISERS
EN STAD AMSTERDAM"
Het plan van Zadelhoff met een 100% akkoord biedt een unieke
kans. Dat was vandaag de belangrijkste boodschap aan de rechter
van advocaten Gertjan Boekraad en Job van Hooff namens de
curatoren van MC Slotervaart. De schuldeisers krijgen hun geld
terug én Zadelhoff zal ervoor zorgen dat in het Slotervaartziekenhuis een centrum komt van laagdrempelige zorg voor de
Amsterdammers in het Slotervaart. Dat is precies wat de
gemeente zelf ook zegt te willen. "Een winwin-situatie dus", zegt
Boekraad.
Gemeente ligt dwars en eist onderzoek
Toch blijft de gemeente dwarsliggen. In de procedure die vandaag bij de rechter
plaatsvond, eist de gemeente bij de rechter dat de curatoren eerst een
onderzoek uitvoeren naar eventuele onregelmatigheden voorafgaand aan het
faillissement.
Curatoren niet bevoegd tot onderzoek bij 100%-akkoord
De curatoren hebben aan de rechter uitgelegd dat zij nu niet bevoegd zijn zo'n
onderzoek te doen. "Zo'n onderzoek doe je als curator normaal gesproken om na
te gaan of je bestuurders of andere partijen aansprakelijk kan stellen voor het
tekort", aldus advocaat Boekraad. Dat is anders bij een 100%-akkoord. "Dan is
er immers geen tekort".
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De wet zegt dat curatoren er dan voor moeten zorgen dat de schuldeisers zo snel
mogelijk over zo'n akkoord kunnen stemmen. Aanvaarden zij het akkoord, dan
krijgen alle schuldeisers betaald en eindigt daarmee het faillissement.
Onderzoek brengt 100%-akkoord in gevaar
"Een onderzoek van curatoren zou een 100% akkoord ook in gevaar brengen",
stelt Boekraad. Zo'n onderzoek duurt minstens een jaar. Al die tijd zouden
curatoren het ziekenhuis moeten openhouden en dat kost de boedel zoveel geld,
dat een akkoord dan waarschijnlijk niet meer is te financieren.
Onderzoek is niet nodig
Een onderzoek door curatoren is ook niet nodig, want aandeelhouders Winter en
De Boer hebben toegezegd dat zij zullen meewerken aan onafhankelijk
onderzoek nadat het akkoord is gesloten. Zij zullen in dat geval hun aandelen
overdragen aan Zadelhoff en kunnen deze alleen terug krijgen als uit onderzoek
blijkt dat het faillissement hen niet valt aan te rekenen.
Bod gemeente door curatoren afgewezen
Het bod van de gemeente hebben de curatoren afgewezen. Curatoren hebben
berekend dat er bij aanvaarding van dat bod (dat de gemeente geheim wil
houden) in het gunstigste geval € 10 miljoen te kort is om de schuldeisers – net
als bij het plan Zadelhoff – 100% te betalen. Het is de taak van de curatoren om
voor de belangen van die schuldeisers op te komen. Zeker in dit geval, waarin
die belangen niet tegenstrijdig zijn aan het maatschappelijke belang dat het
Slotervaart een centrum blijft van laagdrempelige zorg.
Oplossing
Om die reden zullen de curatoren zich ook blijven verzetten tegen pogingen van
de Gemeente om het plan Zadelhoff te blokkeren met een beroep op het
gemeentelijk voorkeursrecht en het voornemen om de erfpacht te beëindigen.
Boekraad: "Maar de curatoren hopen natuurlijk dat de gemeente zich van haar
constructieve kant zal laten zien en meewerkt aan het 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.

