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1. Inleiding

2015 was een annus horribilis[2] voor Aysel Erbudak en haar familie. Erbudak verloor een aantal rechtszaken, werd op 19
mei persoonlijk failliet verklaard en krap een week eerder werd de beschikking gewezen waarin de Ondernemingskamer
oordeelde dat er van wanbeleid – zoals Erbudak c.s. dat voor zich zag – geen sprake was geweest.
Deze beschikking van de Ondernemingskamer[3] vormt een nieuw hoofdstuk in de machtsstrijd die zich in de afgelopen
jaren binnen het Slotervaartziekenhuis heeft afgespeeld. Met deze beschikking is de strijd voor wat betreft het geschil bij de
Ondernemingskamer, behoudens cassatie, uitgevochten. Ondertussen heeft ook Rechtbank Amsterdam een oordeel
gegeven over de vernietigbaarheid of nietigheid van een aantal besluiten.[4]

Een mooie samenvatting van de tumultueuze voorgeschiedenis van het eerste private ziekenhuis van Nederland geeft mr.
B.A. de Ruijter in Bb 2014/74 ‘De Slag om Slotervaart: een interessante ondernemingsrechtelijke strijd’, alsook mr. dr.
A.G.H. Klaassen ‘De strijd om het Slotervaartziekenhuis’ in Ondernemingsrecht 2015/14. Zoals uit de genoemde artikelen
mag blijken bevat de Slotervaartziekenhuiscasus de nodige ondernemingsrechtelijke onderwerpen. In dit artikel beperken
wij ons tot enkele punten.
In de procedure waarin Erbudak haar ontslag aanvocht is zij begin dit jaar door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot
terugbetaling van in totaal ruim € 1,7 miljoen aan Slotervaartziekenhuis omdat zij dit onrechtmatig onttrokken zou hebben.[5]

Erbudak heeft zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onverplicht betalingen laten verrichten aan
derden waar Slotervaartziekenhuis zelf niet bij gebaat was en zij heeft zonder overleg contanten uit de kas opgenomen, wat
zij achteraf niet kon verantwoorden.[6] Daarnaast heeft zij aanzienlijke privéuitgaven met haar zakelijke creditcard gedaan.
De rechtbank oordeelde dat Erbudak met het vorenstaande in strijd met de door haar als bestuurder ex art. 2:9 BW jegens
Slotervaartziekenhuis in acht te nemen zorgvuldigheid heeft gehandeld. Het Slotervaartziekenhuis heeft het faillissement
van Erbudak aangevraagd. Op de zitting van 19 mei 2015 komt zij niet opdagen. Diezelfde dag wordt zij – in privé – failliet
verklaard.

2. Korte feitenschets

In 2006 neemt Jan Schram het Slotervaartziekenhuis over en verstrekt hij het ziekenhuis via Delta Onroerend Goed (hierna:
Delta) een geldlening van € 26 miljoen. Slotervaartziekenhuis wordt geëxploiteerd vanuit de gelijknamige B.V. en Aysel
Erbudak wordt voorzitter van de raad van bestuur. In de opgetuigde vennootschapsstructuur komt de zeggenschap bij
Meromi Holding B.V. (hierna: Meromi) te liggen.[7] Schram heeft daarin een meerderheidsbelang en de kinderen van
Erbudak (Michael, Rowena en Merdan, hierna: in navolging van de Ondernemingskamer aangeduid als de Kinderen
Erbudak) een substantieel minderheidsbelang. Na het overlijden van Jan Schram eind 2012 ontstaat een conflict tussen de
erven Schram[8] en (de familie) Erbudak.
Op 12 juni 2013 is een enquêteverzoek ingediend bij de Ondernemingskamer (hierna: OK). Bij beschikking van 18 oktober
2013 heeft de OK een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij Meromi en Jeemer[9] vanaf 28
december 2012. Volgens de OK zijn er gegronde redenen om aan een juist beleid van Jeemer en Meromi te twijfelen. De
OK schorst de bestuurder van Jeemer en Meromi, benoemt een zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder en
draagt een deel van de aandelen ten titel van beheer over aan een door de OK aangewezen beheerder.
Naderhand bleek dat het Slotervaartziekenhuis op 16 oktober 2013, twee dagen voor de beschikking van de OK, was
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verkocht. Dit gaf uiteindelijk aanleiding tot nog een beschikking van de OK op 11 december 2013, na de volgende
voorgeschiedenis.
Op 13 maart 2013 besluit Pim Schram namens Meromi (handelend als enig aandeelhouder van Slotervaartziekenhuis) tot
een wijziging van de statuten van Slotervaartziekenhuis en vervolgens tot uitgifte van preferente aandelen door
Slotervaartziekenhuis aan Delta. De aandelen werden volgestort door verrekening met de vordering van Delta op
Slotervaartziekenhuis uit hoofde van de eerder door Jan Schram verstrekte lening van € 26 miljoen. Als gevolg van deze
emissie van aandelen verwaterde de zeggenschap van Meromi in de algemene vergadering van Slotervaartziekenhuis van
100% naar 0,36%.
Op 16 oktober 2013 (twee dagen voor de beschikking op het enquêteverzoek) sluiten Delta en Meromi een
koopovereenkomst met MC Zuiderzee B.V. met betrekking tot de door hen gehouden aandelen in Slotervaartziekenhuis.
Delta ontvangt voor haar aandelen in Slotervaartziekenhuis een koopprijs van ruim € 5 miljoen en Meromi voor de door haar
gehouden aandelen een bedrag van ruim € 3 miljoen. MC Zuiderzee neemt ook de vordering van Delta op
Slotervaartziekenhuis (na de emissie nog ruim € 20 miljoen) tegen nominale waarde over. De koopovereenkomst bevatte
een recht van ontbinding voor Delta en Meromi tot en met 18 november 2013 (later is deze termijn verlengd). In de avond
van 11 december 2013 heeft de door de OK benoemde tijdelijk bestuurder, mr. Insinger, besloten de koopovereenkomst
gestand te doen. Bij beschikking van diezelfde dag[10] had de OK een eventuele goedkeuringseis van de algemene
vergadering van Meromi bij een besluit tot verkoop respectievelijk een besluit tot uitvoering van de verkoop van de door
Meromi gehouden aandelen in Slotervaartziekenhuis voor de duur van de procedure buiten werking gesteld.
De Kinderen Erbudak hebben nog geprobeerd de levering van de aandelen (van Delta) aan MC Zuiderzee te blokkeren
door er beslag op te leggen. Een van de stellingen daarbij was dat mr. Insinger de overeenkomst nooit gestand had mogen
doen. Het beslag is echter opgeheven door de voorzieningenrechter, die onder meer overwoog:

“[H]et lijdt (…) geen twijfel dat de aandeelhoudersruzie, waarvan het onderhavige geschil de laatste manifestatie vormt, hoe
dan ook schadelijk is voor de continuïteit en het imago – en mogelijk zelfs het voortbestaan – van het ziekenhuis. De
voorzieningenrechter acht aannemelijk dat die ruzie bij ontbinding van de overeenkomst destructiever kan uitwerken dan bij
gestanddoening daarvan.” [11]

3. Oordeel onderzoeker: wanbeleid?

Op 27 maart 2014 heeft de onderzoeker (mr. W.J.M. van Andel) zijn onderzoeksverslag afgerond.[12] De conclusie van de
onderzoeker was dat Meromi (Pim Schram) in redelijkheid niet tot het emissiebesluit had kunnen komen. Dat wijst op
wanbeleid. Voor wat betref de verkoop van het Slotervaartziekenhuis matigt de onderzoeker zich geen oordeel aan over het
besluit van de tijdelijk benoemd bestuurder. Wel plaatst hij een kanttekening bij het aangaan van die overeenkomst zonder
de minderheidsaandeelhouder daarover te informeren.

4. Oordeel Ondernemingskamer: geen wanbeleid

De beschikking die hier centraal staat betreft de ‘tweede fase’, waarin de OK op de voet van art. 2:355 BW wordt
gevraagd vast te stellen dat het onderzoeksverslag blijk geeft van wanbeleid van Jeemer en Meromi, vast te stellen dat Pim
Schram en/of Rob Schram verantwoordelijk zijn voor dit wanbeleid en voorts om het besluit tot verkoop van de aandelen
van Meromi in Slotervaartziekenhuis van 16 oktober 2013 te vernietigen. De Kinderen Erbudak betogen dat Pim Schram
zich bij het emissiebesluit ten onrechte niet heeft laten leiden door het belang van Meromi, maar door het belang van Delta,
waarvan hij indirect mede aandeelhouder was en dus door zijn persoonlijk belang. Dit levert, aldus de Kinderen Erbudak,
wanbeleid op van Meromi waar Delta zich als aandeelhouder van Meromi eveneens schuldig aan gemaakt heeft.
De OK stelt voorop dat Meromi als (enig) aandeelhouder van Slotervaartziekenhuis, een zorginstelling, rekening had te
houden met de maatschappelijke belangen die zijn gemoeid met de continuïteit van het ziekenhuis. Dit maakt, aldus de OK,
dat het emissiebesluit feitelijk niet los kan worden gezien van de situatie waarin Slotervaartziekenhuis zich ten tijde van het
emissiebesluit bevond. De OK noemt een aantal kenmerkende omstandigheden voor die situatie[13]: het mislukken van de
onderhandelingen met Achmea over een overeenkomst voor het jaar 2013, de impasse met ING die aandrong op
achterstelling van de vordering van Delta, het feit dat Delta niet verplicht was haar vordering achter te stellen bij die van ING
(een schriftelijke leningsovereenkomst ontbrak), het door Erbudak op de spits gedreven conflict tussen
Slotervaartziekenhuis en de gemeente Amsterdam, de verslechterde verhoudingen tussen Slotervaartziekenhuis en het
Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis met minder opdrachten voor Slotervaartziekenhuis als
gevolg, de ernstig verstoorde verstandhouding tussen Erbudak en alle gremia van Slotervaartziekenhuis (in de woorden van
de onderzoeker: ‘ compleet verzuurd’ ) alsmede zeer ernstige financiële malversaties van Erbudak ten laste van
Slotervaartziekenhuis.
De OK acht het begrijpelijk dat het bestuur en de raad van commissarissen van Slotervaartziekenhuis en Meromi deze crisis
opvatten als een bedreiging voor het voortbestaan van Slotervaartziekenhuis. Tegen deze achtergrond kon Meromi ten tijde
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van het emissiebesluit redelijkerwijs oordelen dat de emissie een essentiële, althans betekenisvolle stap was op de weg
naar oplossing van de crisis waarin Slotervaartziekenhuis zich bevond. Met de emissie waren weliswaar niet alle problemen
opgelost, maar Meromi kon redelijkerwijs verwachten dat de emissie bijdroeg aan het bestrijden van de crisis bij
Slotervaartziekenhuis en in het bijzonder aan het normaliseren van de verhoudingen met de partijen waarvan
Slotervaartziekenhuis voor haar voortbestaan en verdere ontwikkeling afhankelijk was. Daarbij acht de OK eveneens
relevant dat Delta financieel niet werd bevoordeeld door de emissie en dat deze evenmin de economische positie van de
familie Erbudak ten opzichte van het ziekenhuis verslechterde.[14]

Opvallend is dat de OK de conclusie van de onderzoeker niet overneemt, dat komt weinig voor. De OK is echter niet
gebonden aan de oordelen die de onderzoeker in zijn verslag heeft verbonden aan de door hem onderzochte feiten. Zij kan
derhalve, mede aan de hand van hetgeen partijen voor haar hebben aangevoerd, tot een ander oordeel over de
onderzochte handelingen komen.[15]

De onderzoeker concludeerde dat geen valide argumenten voor de emissie bestonden. Zo werd in de tekst van het
emissiebesluit als een van de redenen genoemd dat ING verzocht zou hebben om verhoging van het eigen vermogen. Pim
Schram stelde in de enquêteprocedure ook dat met de emissie getracht werd om de impasse met ING te doorbreken. In het
onderzoeksverslag wordt uiteengezet dat dit onjuist is. ING had haar zorgen geuit over het uitblijven van een overeenkomst
met Achmea gelet op de financiële positie van het ziekenhuis. Daarom bevroor ING tijdelijk het rekening-courantkrediet van
het ziekenhuis, later werd dit weer opengesteld tot een bepaald maximum. ING had als voorwaarde gesteld dat de
vordering van Delta in zijn geheel achtergesteld zou worden. Met de emissie (waarbij slechts € 5 miljoen van de € 26
miljoen werd omgezet in kapitaal) is aan deze voorwaarde niet voldaan.
De OK onderkent dit (r.o. 4.13.4), maar merkt op dat Delta zich kort na de emissie bereid verklaarde om haar vordering
gedurende een periode van vijf jaar niet op te eisen. Delta was daartoe slechts bereid in ruil voor de zeggenschap over
Slotervaartziekenhuis op grond van haar cumulatief preferente aandelen. Meromi kon redelijkerwijs menen dat de
combinatie van de conversie van een gedeelte van de lening van Delta en de voorwaardelijke bereidheid van Delta om haar
resterende vordering gedurende vijf jaar niet op te eisen, in belangrijke mate tegemoet kwam aan de wensen van ING. Dat
vooraf niet onderzocht was of ING dit toereikend vond en dat ING na de emissie niet bereid bleek de financiering onverkort
voort te zetten, doet daar naar mening van de OK niet aan af. Hoe dan ook is met de emissie een einde gemaakt aan de
machtsstrijd, waarmee in ieder geval aan die voorwaarde van ING is voldaan.
Aan de beslissing van de OK lijken vooral pragmatische en minder principiële argumenten ten grondslag te liggen. De draai
ten opzichte van de eerdere beschikking van 18 oktober 2013 is opvallend. Het gaat in wezen om twee kampen – Erbudak
enerzijds en de familie Schram anderzijds – die strijden om het Slotervaartziekenhuis. De OK acht het belang van het
ziekenhuis – terecht – leidend. De omslag kwam met de beschikking van 11 december 2013, waar mr. Insinger moest
beslissen over de voortgang van de verkoop aan MC Zuiderzee. Eenzelfde koers voert de voorzieningenrechter die het
beslag heeft opgeheven.[16]

5. Bestaat informatieplicht minderheidsaandeelhouder / is diens goedkeuring vereist?

Het bestuur van Meromi heeft de aandelenemissie uitgevoerd en is de koopovereenkomst aangegaan zonder de andere
aandeelhouders (althans Merdan) te informeren en/of goedkeuring te vragen aan de algemene vergadering. Hoewel dat in
de beschikking van 18 oktober tot veel kritiek op het bestuur leidt, is het uiteindelijk geen reden om wanbeleid aan te
nemen. Uit de beschikkingen van de OK kan niet worden afgeleid of daaraan een principieel standpunt ten grondslag ligt.

5.1 Beschikking OK 18 oktober 2013

In de beschikking van 18 oktober 2013 oordeelde de Ondernemingskamer nog dat de algemene vergadering in ieder geval
betrokken had moeten worden bij de besluitvorming tot de aandelenemissie met de verwatering van Meromi als gevolg.

“Zeker bij een vennootschap waarin een beperkte kring van aandeelhouders deelneemt, brengt het gewicht van een
dergelijk, voor die vennootschap ingrijpend besluit tot overdracht van de indirect aan haar verbonden onderneming mee dat
haar bestuur ten minste vooraf en uit zichzelf openheid van zaken had dienen te geven aan de niet in het bestuur van die
vennootschap vertegenwoordigde minderheidsaandeelhouder.”

Dit is in lijn met eerdere uitspraken van de OK over de zorgplicht ten opzichte van minderheidsaandeelhouders.[17]

5.2 Beschikking Ondernemingskamer 11 december 2013

In de beschikking van 11 december 2013 gaat de OK er veronderstellenderwijs van uit dat voor een besluit tot verkoop van
de door Meromi gehouden aandelen in Slotervaartziekenhuis of voor het besluit tot uitvoering van zodanige verkoop de
toestemming of anderszins een besluit van de algemene vergadering van Meromi vereist is, om dit vereiste vervolgens voor
de duur van de procedure buiten werking te stellen. Zodoende creëert de OK voor mr. Insinger, als tijdelijk bestuurder van
Meromi, de ruimte om de maatregelen te nemen die naar haar oordeel noodzakelijk waren. Het gestand doen van de
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koopovereenkomst door mr. Insinger valt buiten de beoordeling door de OK, die enkel kijkt naar de totstandkoming van de
koopovereenkomst op 16 oktober 2013.
Een besluit tot vervreemding van alle (substantiële) activa van een vennootschap – en daarmee in feite tot liquidatie – kan
niet zonder instemming van de algemene vergadering of anderszins betrokkenheid van de aandeelhouders plaatsvinden, zo
oordeelde de OK al eerder.[18] Nu Meromi naast Slotervaartziekenhuis nog aandelen in drie 100% dochtervennootschappen
houdt, meent de OK dat geen sprake is van materiële liquidatie.[19]

De vraag is of dit de Kinderen Erbudak had geholpen, als het niet informeren of niet om toestemming vragen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur – nog los van de zegen die de Ondernemingskamer al voorshands had
gegeven – niet aantast. In een civiele procedure zou het welbewust niet informeren wellicht tot een schadevergoedingsactie
kunnen leiden, maar daarover oordeelt de OK niet. Naar het oordeel van de OK ligt het niet voor de hand een verplichte rol
voor de algemene vergadering aan te nemen bij het maken van de keuze of de koopovereenkomst al dan niet gestand
gedaan wordt. De OK voelt er weinig voor op dit punt een rol toe te kennen aan de algemene vergadering. Het besluit dat
centraal stond in de beschikking van 11 december 2013 (de keuze voor mr. Insinger de koopovereenkomst al dan niet
gestand te doen, dat wil zeggen de aandelen in Slotervaartziekenhuis over te dragen) moet worden onderscheiden van het
daarvoor reeds genomen besluit tot het aangaan van de koopovereenkomst zelf.

6. Ook bij de ‘gewone’ rechter vangen de Kinderen Erbudak bot

Inmiddels heeft ook de civiele rechter zich uitgesproken over de besluitvorming die ten grondslag ligt aan de emissie.[20] De
Kinderen Erbudak vorderden nietigverklaring dan wel vernietiging van de bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten van
Meromi tot statutenwijziging en emissie. Om uiteenlopende redenen worden echter alle vorderingen afgewezen.
De rechtbank oordeelt onder meer dat de Kinderen Erbudak geen belang hebben bij hun vordering tot vernietiging van het
aandeelhoudersbesluit tot emissie, nu: (i) ongedaanmaking van de emissie de verkoop van de aandelen in
Slotervaartziekenhuis aan MCZ niet zou aantasten (met gestand doen van de koopovereenkomst door mr. Insinger is MCZ
immers rechtsgeldig eigenaar geworden van de voorheen door Meromi gehouden aandelen); en (ii) de Kinderen Erbudak
niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de aandelen van Meromi in Slotervaartziekenhuis ten tijde van de emissie
en/of de daarop gevolgde verkoop aan MCZ meer waard waren dan de € 3,05 miljoen die Meromi ervoor heeft gekregen.
Wij vragen ons af of die redenering de afwijzing van de vorderingen wel kan dragen. In beginsel zouden wij menen dat de
rechter niet vooruit hoort te lopen op mogelijke vervolgacties, maar het besluit op zichzelf moeten beoordelen.

7. Epiloog

Waar staat het Slotervaarziekenhuis na al deze verwikkelingen? Rustig is het niet. Recent werd bekend dat het ziekenhuis
jarenlang heroïne heeft geproduceerd en daar goed aan heeft verdiend.[21] Erbudak heeft achteraf spijt van de overname
van het Slotervaartziekenhuis, zo laat zij optekenen in een recent verschenen boek.[22] Of de strijd definitief gestreden is valt
nu nog niet te zeggen, de tijd zal het leren. Een schrale troost voor het ziekenhuis is dat door de strijd om het Slotervaart het
ondernemingsrecht verrijkt is met een flink aantal uitspraken.

 
Voetnoten

[1]

Harmen de Kraker is advocaat bij Höcker Advocaten in Amsterdam en Boris Kraaipoel is advocaat bij RESOR Advocaten in Amsterdam.

[2]

Vgl. Queen Elisabeth II in haar toespraak van 24 november 1992, na te lezen op:

www.royal.gov.uk/ImagesandBroadcasts/Historic%20speeches%20and%20broadcasts/Annushorribilisspeech24November1992.aspx.

[3]

Hof Amsterdam (OK) 13 mei 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1758.

[4]

Rb. Amsterdam 8 juli 2015 (gepubliceerd op 12 oktober 2015), ECLI:NL:RBAMS:2015:6181.

[5]

Rb. Amsterdam 21 januari 2015, JOR 2015/131.

[6]

Zie ook: Rb. Midden-Nederland 27 november 2013, ECLI:NLRBMNE:2013:5914 (Simed) en Rb. Noord-Holland 22 oktober 2014,

ECLI:NL:RBNHO:2014:10351 (Drimpy).

[7]

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB418E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 11-09-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 4/5

http://www.royal.gov.uk/ImagesandBroadcasts/Historic%20speeches%20and%20broadcasts/Annushorribilisspeech24November1992.as
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB418E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


Zie voor een overzicht van de uitgebreide vennootschapsstructuur: De Ruijter, Bb 2014/74.

[8]

Executeur-testamentair in de nalatenschap van Jan Schram is diens broer Lex Schram. Pim Schram en Rob Schram, zonen van Lex Schram zijn (met

anderen) erfgenaam van Jan Schram.

[9]

Jeemer hield 66,66% van de aandelen in Meromi.

[10]

Hof Amsterdam (OK) 11 december 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4525.

[11]

Rb. Noord-Holland (vzr.) 20 december 2013, JOR 2014, 35, r.o. 4.30.

[12]

Hof Amsterdam (OK) 28 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:923.

[13]

Hof Amsterdam (OK) 13 mei 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1758, r.o. 4.9.1-4.9.7.

[14]

Delta is als houder van de cumulatief preferente aandelen blijkens de gewijzigde statuten van Slotervaartziekenhuis slechts tot een bedrag gelijk aan

6% op jaarbasis, berekend over het nominale bedrag van de cumulatief preferente aandelen, gerechtigd tot de winst van Slotervaartziekenhuis, met

dien verstande dat die winst wordt toegevoegd aan de cumulatief preferente winstreserve (omdat winstuitkeringen op grond van de Wet Toelating

Zorginstellingen niet toegestaan waren). Zie par. 3.78 Onderzoeksverslag.

[15]

Vgl. HR 4 april 2014, NJ 2014/286 (Roovers/Cancun Holding I) onder verwijzing naar HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2161, NJ 2003/286, r.o.

3.13 en 3.21.

[16]

Rb. Noord-Holland (vzr.) 20 december 2013, JOR 2014/35.

[17]

Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/756 en de daar genoemde jurisprudentie, waaronder Hof Amsterdam (OK) 6 januari 1994, NJ

1995/119 (Text Lite), Hof Amsterdam (OK) 30 november 2000, JOR 2001/4 (Zwagerman), Hof Amsterdam (OK) 7 mei 2008, JOR 2008/195 (Vialle).

Opgemerkt wordt dat vaak sprake is van een combinatie van redenen om te twijfelen aan een juist beleid: schending zorgplicht tegenover

minderheidsaandeelhouder, mogelijke belangenverstrengeling bij de meerderheidsaandeelhouder-bestuurder bij het namens de vennootschap

aangaan van een transactie en het hierover verschaffen van te weinig informatie, onder meer over de aanwezigheid van (mogelijke) onverenigbare

belangen.

[18]

Vgl. Hof Amsterdam (OK) 9 oktober 2006, JOR 2007/9 (UMI) en Hof Amsterdam (OK) 23 september 2013, JOR 2014/93. Zie recent ook Hof

Amsterdam (OK) 18 maart 2014, ARO 2014/63 (Leaderland) en Hof Amsterdam (OK) 27 februari 2014, ARO 2014/57 (TICA).

[19]

Hof Amsterdam (OK) 11 december 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4525, r.o. 3.4.

[20]

Rb. Amsterdam 8 juli 2015, (gepubliceerd op 12 oktober 2015) ECLI:NL:RBAMS:2015:6181.

[21]

www.nrc.nl/nieuws/2015/11/11/slotervaart-verdiende-miljoenen-met-het-maken-van-heroine.

[22]

De kraak van het Slotervaartziekenhuis en de avonturen van Aysel Erbudak, door Bas Soetenhorst en Jeroen Wester, november 2015.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB418E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 11-09-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 5/5

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB418E&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl

