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4000 kavels in vier maanden van de hand gegaan

Opbrengst veiling 1.5 miljoen
Met het sluiten van de laatste veiling met IT-apparatuur en kantoorinventaris is er een
einde gekomen aan de veiling van de inboedel van MC Slotervaart. De totale opbrengst
van 11 verschillende online veilingen is € 1.500.274, -. De curatoren Marlous de Groot en
Marc van Zanten zijn tevreden met deze opbrengst van de meer dan 4000 kavels. “Het is
een grote operatie geweest om een inventaris van een totaal ziekenhuis in korte tijd via
een veiling van de hand te doen. De medische apparatuur heeft een goede bestemming
gekregen in binnen- en buitenland”, aldus Marlous de Groot.
In maart startte de eerste veiling met de afdeling radiologie. Het was direct de veiling
met de hoogste opbrengst van een kleine half miljoen euro. Ook de operatiekamers en
de poliklinieken droegen substantieel bij aan de eindopbrengst met respectievelijk vier en
twee ton. Wat volgde waren de verpleegafdelingen, intensive care en de medische
afdelingen. Tot slot kwamen de facilitaire en IT-apparatuur op de markt. De laatste
veiling sloot op 26 juni. Op 5 juli is de laatste ophaaldag in het voormalige ziekenhuis.
Vanaf dat moment is het gebouw leeg, op twee aan externe partijen verhuurde
verdiepingen na.
Uniek
“Het is gebleken dat een veiling van inventaris van een ziekenhuis tamelijk uniek is in de
wereld. Dat merkten we omdat we biedingen ontvingen vanuit talloze landen”, aldus
curator Marlous de Groot. “Maar we zien dat we ook in Nederland klinieken en
artsenpraktijken buitengewoon geïnteresseerd waren in de apparatuur van MC
Slotervaart. Niet zo gek ook, want het waren veelal spullen waar de artsen en
verpleegkundigen tot aan het faillissement dag in dag uit mee werkten.” De veiling die
werd verzorgd door Troostwijk Veilingen heeft ervoor gezorgd dat het volledige inventaris
binnen vier maanden is verkocht.
Crediteuren worden betaald
De komende periode werken de curatoren het zogenoemde 100% crediteuren akkoord
verder uit. Met deze overeenkomst voorziet vastgoedonderneming Zadelhoff de failliete
MC Slotervaart BV van een lening waarmee alle crediteuren kunnen worden betaald.
“Ieder bedrijf met een erkende vordering ontvangt op deze wijze zijn geld alsnog”, zegt
curator De Groot. “Daarnaast krijgen dan ook de oud-medewerkers hun opgespaarde
(PLB-) uren uitbetaald. Tevens ontvangen specialisten nog achterstallige loonbetalingen
die het UWV niet heeft overgenomen na het uitspreken van het faillissement.” De
curatoren werken toe naar een spoedige afhandeling van dit akkoord en hopen op de
medewerking van de gemeente Amsterdam daarbij. “Alles is in gereedheid om over te
gaan tot het sluiten van het akkoord en het snel daarna betalen van alle openstaande
rekeningen”, aldus Marlous de Groot.
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