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Curatoren MC Slotervaart adviseren
positief over aangeboden crediteurenakkoord
De bijna 1.600 crediteuren in het faillissement van MC Slotervaart hebben vandaag
een voorstel ontvangen van Slotervaartziekenhuizen B.V. om te komen tot een
crediteurenakkoord. Door een lening aan de failliete vennootschap van 45 miljoen
euro door vastgoedonderneming Zadelhoff ontstaat de mogelijkheid om de
openstaande vorderingen voor het grootste deel op korte termijn alsnog te
betalen. Schuldeisers krijgen op 2 april 2020 tijdens de verificatievergadering in
de rechtbank Amsterdam de gelegenheid om te stemmen over dit akkoord. Na
aanvaarding van het akkoord wordt het faillissement beëindigd. De curatoren Marc
van Zanten en Marlous de Groot adviseren de schuldeisers van MC Slotervaart in
hun vandaag gepubliceerde advies vóór het akkoord te stemmen.
Oud-medewerkers ontvangen 100% betaling
Op 25 oktober 2018 werd het faillissement van MC Slotervaart uitgesproken. De
curatoren hebben vastgesteld dat sprake is van schulden voor een bedrag van
ongeveer 64,5 miljoen euro. “Met de lening van Zadelhoff worden alle
boedelschuldeisers en de preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst, het
UWV en de oud-werknemers geheel voldaan”, aldus curator Marc van Zanten.
“Verwacht wordt dat de concurrente schuldeisers voor een groot deel worden
betaald. Het beëindigen van een dergelijk groot faillissement op zo’n korte
termijn en op deze voor de crediteuren gunstige wijze is uniek”.
De best mogelijke oplossing
Dat het is gelukt, is de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen in dit
bijzondere faillissement. “Het is mogelijk dankzij de mooie plannen van
Zadelhoff. Zij gaat het voormalige ziekenhuispand in de nabije toekomst
transformeren tot een locatie met een maatschappelijke en laagdrempelige
zorgfunctie”, zegt curator Marlous de Groot.

85% van de crediteuren ontvangt volledige betaling
Indien dit akkoord wordt aangenomen, krijgt zo’n 85% van de crediteuren zijn
vordering alsnog volledig uitbetaald. Alle concurrente vorderingen tot vijfduizend
euro worden 100% voldaan. De concurrente crediteuren ontvangen zo’n 40%
van hun vordering boven de vijfduizend euro. “Wij zijn blij dat de concurrente
crediteuren op deze wijze een substantieel bedrag van hun vordering betaald
kunnen krijgen”, zegt curator Marlous de Groot.

Op korte termijn geld voor schuldeisers
De curatoren zijn van mening dat het voorgestelde akkoord positief is voor
crediteuren. “Hierdoor ontvangen de schuldeisers op korte termijn hun geld. De
concurrente crediteuren ontvangen met dit akkoord een hogere uitkering dan bij
een liquidatie van de activa in faillissement”, stelt curator Marc Van Zanten.
“Indien er geen akkoord zou zijn, zouden wij het faillissement verder moeten
afwikkelen. Dat zou veel tijd en geld vergen. Als het onroerend goed dan zou
worden verkocht met alle beperkingen van dien, dan zou volgens onze schatting
ongeveer 2 miljoen euro resteren voor de concurrente crediteuren. Met de
financiering van Zadelhoff, kunnen alle boedelcrediteuren en preferente
crediteuren -waaronder de werknemers- volledig worden betaald en is er
ongeveer 10,5 miljoen euro beschikbaar voor de betaling aan de concurrente
crediteuren. Dit is dus de beste oplossing voor iedereen.”

Stichting Slotervaartakkoord voor afronding
Om de afronding van dit akkoord in goede banen te leiden wordt de Stichting
Slotervaartakkoord opgericht. Vanuit deze stichting wordt toegezien op de juiste
besteding van de beschikbare gelden. Curator Marlous de Groot: “De uitvoering
van het akkoord is heel goed geborgd door de Stichting Slotervaartakkoord met
een raad van toezicht waarin wij als oud-curatoren ook zitting hebben. Op deze
wijze kijken wij mee naar de financiële afronding van dit akkoord.”
Indien de crediteuren instemmen met het voorgelegde akkoord tijdens de
verificatievergadering op 2 april, zal de rechtbank het akkoord enige weken later
in de homologatiezitting goedkeuren. Het faillissement komt na deze
goedkeuring tot een einde. In de daaropvolgende weken vinden al de eerste
betalingen plaats aan de schuldeisers van MC Slotervaart.
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