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Vonnisover
overname
Slotervaart

Van onze verslaggever
Sander Heijne

amsterdamDeOndernemingska-
mer vanhet Gerechtshof Amsterdam
besluit vandaag of zorgondernemer
LoekWinterhetSlotervaartziekenhuis
magovernemen.Hetistwijfelachtigof
het vonnis ook een einde maakt aan
hetgeruzieomhetziekenhuis.
DestrijdomhetSlotervaart isuitge-

mond in een vete tussen het Bever-
wijksemiljonairsgeslacht Schramen
de flamboyante zakenvrouw Aysel
Erbudak en haar kinderen. De groot-
aandeelhoudersSchramwillenhetzie-
kenhuis zo snelmogelijk opknippen
en verkopen. Erbudak vindt de gebo-
den prijs te laag en zinspeelt op een
overname door een internationaal
zorgconcern.

Erbudak nam het ziekenhuis in
2006over,samenmetzakenpartneren
familievriend Jan Schram. De Bever-
wijkse vastgoedmiljonair beloofde
Erbudak het voorkeursrecht om na
zijn overlijden eenboduit te brengen
op diens aandelen in het ziekenhuis.
NadatSchramindecember2012inzijn
eigenziekenhuiswasoverleden, lieten
zijn erven zich echterweinig gelegen
liggenaanzijnlaatstewens.Metdeuit-
gifte van nieuwe aandelen zetten ze
Erbudakbuitenspel.

DeervenSchramgingenhunboekje
daarmee te buiten, oordeelde de
Ondernemingskamer in oktober. De
rechtergelastteeenonderzoeknaarde
transactie. Tot het onderzoek is afge-
rond,zijndeaandelenvandeSchrams
bevroren. Zonder tussenkomstvande
rechter kunnen ze het Slotervaartzie-
kenhuisdusniet verkopen.
De uitspraak van de rechter kwam

voordeSchramsuiterstongelegen.En-
kele dagen eerder hadden ze eendeal

geslotenmetzorgondernemerWinter,
aanwie ze het ziekenhuis voor 8 mil-
joen euro willen verkopen. De koper
zoueveneensdeschuldvan21miljoen
euro van het Slotervaart op zich ne-
men. Winter op zijn beurt wil onder
meer de apotheek, enkele gebouwen
en de intensive care voor 10 miljoen
euro verkopen aan de naburige kan-
kerkliniekAntoni vanLeeuwenhoek.
HetSlotervaartziekenhuispersoneel

betaaltonderwijldeprijsvoorderuzie
tussen de aandeelhouders. Verzeke-
raarAchmeavoorkwamin september
met een voorschot een faillissement,
maar het ziekenhuis dreigt deze

maandzonderhulpvanbuitenaf desa-
larissenniet te kunnenbetalen.Huis-
bankier ING, verzekeraar Achmea en
de gemeente Amsterdamzoudenhet
Slotervaartgeenkredietenmeerwillen
geven zolang de eigendomskwestie
niet isopgelost.
Het is de vraag of zorgondernemer

Winter wist in welk wespennest hij
zich begaf toen hij met de familie
Schraminzeeging.Zelfsalsderechter
deovernamedoorWintervandaagmo-
gelijkmaakt, is de soapniet ten einde.
De kinderen van Erbudakhebben ge-
dreigd in dat geval stappen tegen
Winter te zullenondernemen.

MagondernemerLoekWinterhet
Slotervaartziekenhuisovernemen?
Hethofspreektzichvandaaguit.

Van onze verslaggeefster
Bregje Lampe

amsterdamDathet crisis is,wil
niet zeggendatergeenvraag
meer isnaarduremerkkleding.
Goed, indewinkelrekkenblijft
nogalwathangenomdatmensen
wachtenopdeuitverkoop,maar
ondertussenwordtdriftigonline
gewinkeld:hetgaatop internet
steedsbetermetdehandel in
tweedehandsmerkkleding.

Wie goed zoekt, vindt daar bij-
voorbeeld een tas van Louis
Vuitton, eenhorloge vanCartier
of eenwinterjas van FilippaK,
voor een fractie vande originele
prijs. Omdat steedsmeermen-
senbeseffendat ze via internet
geld kunnen verdienenmet
tweedehandskleding, is het
online-aanbod van tweedehands
kledingde laatste tijd flink ge-
stegen.

In septemberwerdenopMarkt-
plaats, degrootste tweedehands-
spullensitevanNederland, ruim
eenmiljoenadvertentiesvoor
tweedehandskledinggeplaatst.
Datwaseenstijgingvan29 pro-
cent tenopzichtevandezelfdepe-
riode in2012. Vergelekenmet sep-
tember2011 zagdesite zelfs een
stijgingvan47 procent.

TerwijlMarktplaats zichopde
massaricht,breidtookheton-
line-aanbodvandesignermode
enbijzonderevintagekleding
flinkuit. ToenKarinBarnhoorn in
mei2008–eenpaarmaanden
voordeval vanLehmanBrothers –
metdewebsitesDesigner-Vin-
tage.comenFashion-Vintage.com
(ietsminderexclusief)begon,was
zedeeerste inNederlanddiezich
meteenmarktplaatsmodel,dus
voor tweedehandsspullen,uit-
sluitendrichtteop luxedesigner-
kledingenaccessoires.

MoestBarnhoornhaarvrien-
dinnenvijf jaargeledennogover-
tuigenhunkast leeg tehalenen
eenpaar itemsopDesigner-
Vintage te zetten,nuheeft ze zes-
duizendgeregistreerdeverko-
pers,waarvansommigenweke-
lijksnieuwespullenaanbieden.
TweewekengeledennamG+J Uit-
geversdewebsiteover.Hethoopt
metdeovernamehaarpositie in
hetdigitale, luxemodesegment
teversterken.

Designer-Vintage is al langniet
meer de enigewebsitewaarop
particulieren tweedehands-
mode aanbieden. Lieve enAnne
Hayen, dochters vandeMaas-
trichtsemodekoninginKiki
Niesten, begonnen in 2009met
Winkeldochters.com.Micky van
Vollenhovenbegondit jaarmet
2ndhandbrand.nl, eenplatform
voor dehandel in tweedehands-
merkkleding. Endriemaanden
geledenging Thenextcloset.com
online, een initiatief van Thalita
vanOgtrop en Lieke Pijpers.

Het ideeachterThenextcloset is
nietnieuw:dewebsite isgestoeld
ophetzelfdeprincipealsdeFranse
websiteVestiairecollective.com.
Datbiedt tweedehandsdesigner-
spulaan,hanteert strikteregels
omdehandel innamaakproduc-
tentegentegaanenrekenteen
forsecommissie.
De cijfers onderstrependat er

ruimte is voor dit soort initiatie-
ven: Vestiairecollective, in 2009
gelanceerd, telt bijna 1,5 miljoen
leden. Begin septemberwerdbe-
kenddat CondéNast, de uitgeve-
rij vanondermeer Vogue en
Glamour, 20 miljoendollar

(14,6 miljoen euro) investeert in
de site. Bij Thenextcloset hebben
zichde laatstemaandenbijna
700 ledengeregistreerd.

Na registratie bekijkt het team
van Thenextcloset de stukken,
regelt fotografie en styling, zet
alles online en incasseert 40 pro-
cent vande verkoopprijs. ‘We zijn
hiermeebegonnenomdathet
goedbij de tijdgeest past’, zegt
VanOgtrop. ‘Het is crisis.Mensen
hebbenweinig geld,maar zewil-
lenwelmooie kleren.’

Vanmarktplaats tot Designer-
Vintage: alle online-initiatieven
spelenhandig in opde crisis. Aan
de ene kant is het voor de koper

14,6
miljoen euro investeert uitgeverij
Condé Nast in de tweedehandskle-
dingwebsite Vestiairecollective.com

Tweedehands te koop op internet: jeans van Isabel Marant, laarzen van

Ziekenhuis in
Slotervaart dreigt
salarissendeze
maandniet te
kunnenbetalen

Buitenkans:gebruikt
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HetNederlandsedrinkwaterbe-
drijf Vitensbeëindigthet sa-
menwerkingsverbandmethet
IsraëlischewaterbedrijfMeko-
rot.Datheefthet semipublieke
bedrijfdinsdagbekendge-
maakt. VolgensVitenszouden
toekomstigegezamenlijkepro-
jectenniet losgezienkunnen
wordenvandepolitiekecon-
text. ‘Wijwillengraagneutraal
blijven’, zegteenwoordvoer-
dervanVitens. ANP

Drinkwaterbedrijf
Vitensboycot Israël

SnowWorldmaaktdonderdag
zijndebuutopBeursplein5.De
uitbatervanskihallen inZoe-
termeerenLandgraafneemt
viaeenzogenoemdeomge-
keerdeovernamedebeursno-
teringvanFornixBiosciences
over.Deaandeelhoudersvan
datbedrijf, dat sindsdever-
koopvanzijnactiviteiten in
2010en2011alleennogeen lege
holding is,hebbendaardins-
dagmee ingestemd. ANP

Snowworld

Neutraal blijven

Groei

Salarisonderzoek

Exploitantskihallen
gaatnaardebeurs

Devraagnaarvliegreizen
neemtdekomende jaren flink
toe.De internationalebranche-
verenigingvan luchtvaart-
maatschappijen IATAverwacht
dathetaantalpassagiers tot
2017met31 procentgroeit.
Luchtvaartmaatschappijen
zullenvolgensdebranche-
vereniging in2017 circa3,9 mil-
jardpassagiersvervoeren.Dat
zijner930miljoenmeerdan
vorig jaar. ANP

‘Reizigerkiestvaker
voorhetvliegtuig’

Nederlandsewerknemerskun-
nen in2014eengemiddelde sa-
larisstijgingvan2,3 procent te-
gemoetzien.Wereldwijd stij-
gendesalarissenmet5,2 pro-
cent.Ditblijktuit eendinsdag
gepubliceerdonderzoekvan
organisatieadviesbureauHay
Groupondermeerdan15 mil-
joenwerknemersbij 22 dui-
zendbedrijven. InEuropastij-
gende lonengemiddeld3,1 pro-
cent in2014. ANP

Nederlandse lonen
stijgenrelatief weinig

Cyrte

MarcelBoekhoornheeftook in
hogerberoepnietkunnenbe-
wijzendathij zijnaandelen
TMGtegenkostprijs aan inves-
teringsfondsCyrtekonverko-
pen.DatheefthetGerechtshof
Amsterdamdinsdagbepaald.
BoekhoornenCyrte streden
overdevraagofCyrte inhet
voorjaarvan2008aanBoek-
hoorneenverkoopoptiehad
verleendvooreengrootaantal
aandelenTMG. ANP

Boekhoornhaalt
opnieuwbakzeil

Deelmodewinkels
Schipholverkocht
aanFransconcern
Van onze verslaggever
Gerard Reijn

amsterdamEengrootdeel van
demodewinkelsopSchiphol
komt inFransehanden.De
dertienwinkels vandeCharles
Gerzon-groepzijnverkochtaande
Fransemultinational Lagardère,
bekendvantal vanuitgeverijen
enverdergroot inwinkelsop
vliegveldenenstations.

Eigenaar Philip Gerzonwil geenprijs
onthullen,maarHetFinanciëleDagblad
berekendedatdeprijsrond50miljoen
euro zou liggen.Deomzet vandewin-
kels, waar 260 mensen werken, is
54miljoeneuro.Hetconcernbegonin
1971metéénwinkelopSchiphol.
Dewinkels liggen deels voor, deels

achter de douane. Het gaat om vier
winkelsmet elk éénmerk – Burberry,
Hermès,Victoria’sSecretenPoloRalph
Lauren – en negen winkels met de
naam Fashion & Travel. Verder heeft
Gerzonnog een importbedrijf en een
handelsonderneming.Ookdiezijnver-
kochtaanLagardère.
PhilipGerzonzegthetbedrijf teheb-

benverkochtomdathetsteedsmoeilij-
kerwerddeconcurrentiebijtehouden
meteenwinkelketendieuitsluitendop
Schipholactief is.Anderewinkelbedrij-
venopluchthavens,zoalsNuance,Hei-
nemann, Harrods en LVMH, hebben
vaakwinkelsoptientallenluchthavens.
Lagardère exploiteert 2.700 winkels
wereldwijd, waarvan 140 op vliegvel-
den en 700op stations. De omzet van

Lagardère in 2012 bedroeg 7,3 miljard
euro, waarvan 2miljard euro afkom-
stigwasuitdewinkels.

In 1889begonnendeGroningse sla-
gerszonenEduardenLionGerzoneen
fourniturenwinkel aan de Amster-
damseNieuwendijk.Lateropendenze
eenmodezaak aande Kalverstraat en
daarna begonde opmars. Er kwamen
grote winkels in steden als Haarlem,
Rotterdam, Arnhem, Utrecht, Leiden
enGroningen en zelfs in het toenma-
ligeNederlands-Indië.

TijdensdeoorlognamendeDuitsers
het bedrijf over en eendeel vande fa-
milie kwamom in concentratiekam-
pen.Nade oorlogbleekde voorspoed
nietmeerterugtekeren,endewinkel-
keten leiddeeenkwijnendbestaan. In
de jarenzestigverkochtde familie ze.

Gerzon (42) blijft voorlopig aan als
commissaris bij zijn bedrijf. ‘Op den
duur wil ik weer ondernemen.’ Hij
heeft denaamGerzon samenmethet
bedrijf verkocht. ‘Diekrijg ikovertwee
jaarweer terug.’

Afvalverwerker
Atteroverkocht
Van onze verslaggever
Jeroen Trommelen

amsterdamHetvoormalige
afvalverwerkingsbedrijf vanzes
provincies enruimhonderdge-
meentendat in2010werdverzelf-
standigdtotAttero,wordtvrijwel
zekerverkochtaan investerings-
maatschappijWaterlandvoor
170 miljoeneuro.

De aandeelhouders en de onderne-
mingsraadmoetenhetplannoggoed-
keuren. Als grootste aandeelhouder
zoudeprovincieBrabantruim50mil-
joeneurokunnenbijschrijven.
Aterro heette tot 2010 Essent Mi-

lieu en is voor 74 procent eigendom
van 6 provincies en voor 26 procent
inhandenvan 116 gemeenten. Attero
is eigenaar vandeafvalverbrandings-
installatie inWijster, een vergistings-
installatie in Groningen, diverse
composteerinstallaties en een aan-
deel in verschillende afvalverwer-
kingsbedrijven.

In2012boekteAterroeenomzetvan
325miljoeneuroenmaaktehet34mil-
joeneurowinst.Debeoogdenieuweei-
genaar Waterland Private Equity In-
vestments,wildesgevraagdnietskwijt
over zijnplannenmethetbedrijf.
Waterland heeft een eigen vermo-

gen van 2,5 miljard euro en investeert
in ruim 250 bedrijven in Nederland,
België, Duitsland enPolen.Met het af-

valbedrijf ziethet ‘mogelijkhedenvoor
verdere groei, gedrevendoor ontwik-
kelingenopgebiedvanondermeeraf-
valscheidingstechnologie en interna-
tionalisatie’, meldtWaterland in een
persbericht. ‘Atteroheefteensterkeac-
tiviteitenportefeuille op het gebied
van duurzame energie en de verwer-
kingvanafvalstromen.’

VolgensdirecteurPierreVincentvan
AtteroondersteuntWaterlanddestra-
tegie om naast huishoudelijk afval
meerbedrijfsafvalengeïmporteerdaf-
val te contracteren. De voorzitter van
de aandeelhouderscommissie, Bert
Pauli, verzekert dat de werkgelegen-
heidbehoudenblijft.

Advertentie

Multinational
Lagardère neemt
dertienwinkels van
Gerzon-groep over

Chloé, een rok van Marni of een zwarte hoed van Borsalino.
Beeld Designer-Vintage.com, Fashion-Vintage.com, Winkeldochters.com

prettig datmooiemerkkleding
goedkoop te krijgen is. Aande an-
dere kant is de verkoper blij dat
er alsnog geld verdiendkanwor-
denmet gedragen spullen en
miskopen.Waaromdie iets te
kleine schoenennog langer be-
waren als zemogelijk geld op-
brengen?

‘Ik heb absoluut baat gehadbij
de crisis,’ zegt Barhoorn. ‘Mensen
die in dewinkel nietmeer de
volle prijs kunnenofwillenbeta-
len, zoekenonlinenaar buiten-
kansen. Enmensendie beseffen
dat ze zelf spullen vanwaarde in
hunkast hebben liggen, beslui-
ten steeds vaker die te verkopen.’

designonline

700
leden hebben zich de laatste maan-
den geregistreerd bij Thenextcloset,
de Nederlandse Vestiairecollective.
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