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1.

OPMERKINGEN VOORAF
Dit is het eerste gecombineerde openbare verslag van de curatoren in de faillissementen van
Slotervaartziekenhuis B.V. (MC Slotervaart) en I.S.M.-Nederland B.V. (I.S.M.).
Een faillissement van een ziekenhuis is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een
ziekenhuisfaillissement is in het verleden wel voorgekomen. Op 24 juni 2013 is het Ruwaard
van Puttenziekenhuis in Spijkenisse in staat van faillissement verklaard en op 28 november
2014 is het Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum failliet verklaard. Beide
ziekenhuisfaillissementen hebben echter gemeen dat een doorstart kon worden gerealiseerd
waarbij de zorgactiviteiten (al dan niet in afgeslankte vorm) konden worden gecontinueerd.
Dit is bij MC Slotervaart niet mogelijk gebleken. Derhalve moesten de curatoren met de
steun van de medewerkers van MC Slotervaart binnen een zeer beperkte tijd zorgdragen voor
de afbouw en overdracht van alle klinische en poliklinische zorg van MC Slotervaart voor
tienduizenden patiënten. Aldus is sprake van een complexe en unieke situatie voor alle
betrokken partijen en toezichthouders.
Gelet op de sterke onderlinge verwevenheid van de activiteiten van de MC Slotervaart en
ISM zal de verslaglegging in de vorm van gecombineerde openbare verslagen plaatsvinden.
Het verslag bestrijkt de periode van de aan MC Slotervaart en I.S.M. voorlopig verleende
surseance van betaling en de eerste periode van het faillissement (tot 7 januari 2019).
De openbare faillissementsverslagen van MC Slotervaart en I.S.M. worden gepubliceerd op
de website van het Centraal Insolventieregister (http://insolventies.rechtspraak.nl) en op
http://www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis.
In dit verslag geven de curatoren op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer
volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. Dit verslag
is bedoeld om een globaal inzicht te geven in de ontwikkeling en de stand van de boedel. Het
verslag dient niet als een volledige verantwoording van de afwikkeling van de boedel.
De curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek
en (in belangrijke mate) is gebaseerd op door derden ter beschikking gestelde informatie en
gedane mededelingen. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden
aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens
kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit openbare verslag en/of volgende
openbare verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit openbare verslag kan
worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.

2.

INVENTARISATIE

2.1

Inleiding
Het Slotervaartziekenhuis is in 1975 gesticht door de gemeente Amsterdam. Als
gemeentelijke ziekenhuis kreeg het Slotervaartziekenhuis een aantal specifieke opdrachten
mee. Zo moest het Slotervaartziekenhuis in het bijzonder aandacht besteden aan bejaarden,
chronisch zieken en minder draagkrachtigen. Tevens moest het ziekenhuis een belangrijke
opleidingsplaats worden voor artsen, medisch specialisten, verloskundigen,
verpleegkundigen en paramedici. Op 21 juni 1976 heeft Koningin Juliana het gemeentelijk
Slotervaartziekenhuis officieel geopend.
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In 1997 werd het Gemeentelijke Slotervaartziekenhuis geprivatiseerd en op 1 juli 1997 ging
het ziekenhuis verder als Stichting Slotervaartziekenhuis.
Het Slotervaarziekenhuis is op 31 augustus 2006 overgenomen door Meromi Holding B.V.
Op 1 juni 2007 is de rechtsvorm van Stichting Slotervaartziekenhuis gewijzigd naar een
besloten vennootschap, te weten Slotervaartziekenhuis B.V.
Op 31 december 2013 zijn alle aandelen in het kapitaal van Slotervaartziekenhuis B.V.
overgedragen aan MC Zuiderzee B.V. (thans MC Slotervaartziekenhuis Holding B.V.).
Vanaf 11 juni 2015 is het Slotervaartziekenhuis verder gegaan onder de huidige naam MC
Slotervaart.
2.2

Activiteiten van MC Slotervaart
MC Slotervaart is een algemeen en opleidingsziekenhuis dat algemene en specialistische
zorg verleende met als speerpunten geriatrie, bariatrie, neurochirurgie en slaapstoornissen.
MC Slotervaart bood de navolgende specialismen (klinisch en poliklinisch):
-

Anesthesie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Interne geneeskunde
Kaakchirurgie
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Longziekten
Maag-, darm- en leverzieken (MDL)
Medische psychologie
Neurologie

-

Neurochirurgie
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Pijnpoli
Plastische chirurgie
Radiologie
Reumatologie
Revalidatie
Slaap Centrum
Spoedeisende Hulp (SEH)
Urologie

In het jaar voorafgaand aan het faillissement zijn in MC Slotervaart ongeveer 55.000
patiënten behandeld.
2.3

Activiteiten van I.S.M.
Per 21 december 2017 houdt MC Slotervaart alle aandelen in het kapitaal van I.S.M.
I.S.M. exploiteert een facilitaire onderneming en verleent schoonmaakdiensten uitsluitend
aan MC Slotervaart.

2.4

Directie en organisatie
MC Slotervaartziekenhuis Holding B.V. houdt alle aandelen in het kapitaal van MC
Slotervaart. MC Slotervaart heeft diverse deelnemingen. Voor een overzicht van de
vennootschappen vallend onder MC Slotervaartziekenhuis Holding B.V. wordt verwezen
naar onderstaand organogram.
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Tot 1 oktober 2018 was het bestuur van MC Slotervaart als volgt samengesteld:
- de heer W.F.H. de Boer (benoemd per 30 januari 2014); en
- mevrouw M. Tichem-Weegenaar (benoemd per 3 oktober 2016).
De heer W.F.H. de Boer is per 1 oktober 2018 teruggetreden als bestuurder. Derhalve was
mevrouw M. Tichem-Weegenaar ten tijde van de verlening van de (voorlopige) surseance
(23 oktober 2018) enig bestuurder van MC Slotervaart. Daarnaast had MC Slotervaart een
Raad van Commissarissen bestaande uit vijf leden.
MC Slotervaart is enig aandeelhouder en bestuurder van I.S.M. Er is geen Raad van
Commissarissen aangesteld.
2.5

Balanstotaal en winst & verlies
Onderstaand overzicht geeft een weergave van het balanstotaal, de opbrengsten en de
resultaten van MC Slotervaart over de boekjaren 2014 t/m september 2018. De cijfers over
de boekjaren 2014 t/m 2017 zijn gebaseerd op de (concept)jaarrekeningen van MC
Slotervaart. De cijfers over 2018 zijn gebaseerd op de administratie van MC Slotervaart. Het
boekjaar van de MC Slotervaart liep van 1 januari tot en met 31 december.

2.6

Lopende procedures
Bij de curatoren zijn thans geen procedures bekend waarbij MC Slotervaart en/of I.S.M.
partij zijn.

2.7

Verzekeringen
De verzekeringsportefeuilles van MC Slotervaart en I.S.M. zijn geïnventariseerd. Ten
behoeve van de voortzetting van (een deel van) de (zorg)activiteiten van MC Slotervaart is
een aantal verzekeringen, waaronder de medische beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
voortgezet. Voorts is per 1 januari 2019 een nieuwe brandverzekering afgesloten nadat de
eerdere brandverzekering per die datum afliep. Na afronding van de voortzetting van de
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(zorg)activiteiten zullen de betreffende verzekeringen worden beëindigd. De overige
verzekeringen zijn reeds c.q. worden beëindigd.
2.8

Huurovereenkomsten
Door MC Slotervaart werd geen bedrijfsruimte gehuurd. Wel bestonden op datum
faillissement verschillende huurovereenkomsten tussen MC Slotervaart en derden met
betrekking tot verhuur door MC Slotervaart van diverse ruimtes in het ziekenhuis aan de
Louwesweg te (1066 EC) Amsterdam. Onderstaand schema geeft een weergave van de
huurovereenkomsten per datum surseance:
Huurders per 23 oktober 2018

Status huurovereenkomst

Appel Farma B.V.

De huurovereenkomst is door Appel Farma B.V.
per 31 december 2018 opgezegd met instemming
van de curatoren.

De Amsterdamse Geboortepraktijk

De huurovereenkomst is door de Amsterdamse
Geboortepraktijk per 30 november 2018
opgezegd met instemming van de curatoren.

Di-AcetylM B.V.

Ongewijzigd.

Ergatis B.V.

Ongewijzigd.

Jessica Gal Sportartsen

De huurovereenkomst is door Jessica Gal
Sportartsen per 31 oktober 2018 opgezegd met
instemming van de curatoren.

Tandartspraktijk Matulewicz

Ongewijzigd.

Modra Pharmaceuticals B.V.

Ongewijzigd.

Mondzorgpoli Amsterdam Slotervaart Ongewijzigd.
B.V.
Small Steps B.V.

Ongewijzigd.

Stichting Amsta

De huurovereenkomst is per 31 oktober 2018
door Stichting Amsta opgezegd met instemming
van de curatoren.

Stichting ATAL-Medial

Ongewijzigd.

Stichting het NKI (Antonie
Leeuwenhoek Ziekenhuis)
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Stichting VUmc

De vrouw en kind poli is op de dag van
faillissement verhuisd naar een andere locatie.

Wittens Praktijk B.V.

De huurovereenkomst is per 27 november 2018
door Wittens Praktijk B.V. opgezegd met
instemming van de curatoren.

De curatoren hebben veelvuldig overleg gevoerd met de huurders over de voortzetting van
de huurrelatie en de nakoming van de verplichtingen van MC Slotervaart als verhuurder
onder de gesloten huurovereenkomsten.
2.9

Aanleiding voor het verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance van
betaling/oorzaken van het faillissement
In het verzoekschrift tot de verlening van (voorlopige) surseance van betaling wordt het
navolgende opgemerkt over de bij MC Slotervaart ontstane liquiditeitsproblemen:
"In 2014 is gereorganiseerd op ondersteunende zorgafdelingen en de bedrijfsvoering. Deze
reorganisatie bleek niet afdoende te zijn geweest. In de periode daarna zijn telkens
maatregelen getroffen waarvan naderhand bleek dat deze niet, althans onvoldoende,
gerealiseerd konden worden. Het operationele resultaat van MC Slotervaart bleef daardoor
negatief en dit uit zich nu in een te beperkte liquiditeit met betalingsproblemen tot gevolg.
Kortom, de uitgaven zijn structureel hoger dan de opbrengsten die MC Slotervaart van
zorgverzekeraars en derden ontvangt. Het operationele verlies wordt met name veroorzaakt
door de hoge mate van externe inhuur. In 2018 is de situatie verder verslechterd en is
duidelijk geworden dat het voor de continuïteit van MC Slotervaart noodzakelijk is om een
aantal ingrijpende maatregelen te treffen. Hoewel direct verschillende acties werden
uitgezet, bleek het financiële resultaat toch verder te verslechteren. Plannen voor een
ingrijpende reorganisatie van MC Slotervaart werden door de zorgverzekeraars niet
gesteund. Ook steunden de zorgverzekeraars niet het plan om het ziekenhuis gecontroleerd
af te bouwen en uiteindelijk te sluiten."
Medio oktober 2018 hebben de zorgverzekeraars aan het bestuur van MC Slotervaart
medegedeeld dat zij zich gelet op de ontstane situatie genoodzaakt zien om declaraties per
direct te gaan verrekenen met de openstaande vorderingen in plaats van verdere
bevoorschotting. Het vorenstaande bracht met zich mee dat MC Slotervaart voor een periode
van ongeveer twee maanden geen inkomende geldstromen zou ontvangen. In verband met
het wegvallen van de financiering aan de zijde van zorgverzekeraars en de financiële
moeilijkheden waarin MC Slotervaart verkeerde, voelde het bestuur zich genoodzaakt om
(voorlopige) surseance van betaling aan te vragen.
Direct na de (voorlopige) verlening van de surseance van betaling bleek dat er onvoldoende
liquide middelen beschikbaar waren om de continuïteit van de onderneming van MC
Slotervaart te kunnen waarborgen, waaronder de betaling van de salarissen aan het personeel
over de maand oktober 2018. Daarnaast bestond er onvoldoende vooruitzicht dat de
gezamenlijke schuldeisers na verloop van redelijke tijd konden worden voldaan. Derhalve is
de rechtbank Amsterdam verzocht de (voorlopige) verleende surseance van betaling in te
trekken en het faillissement van MC Slotervaart uit te spreken. Op 25 oktober 2018 is MC
Slotervaart failliet verklaard.
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Aangezien I.S.M. voor haar inkomsten volledig afhankelijk was van MC Slotervaart, had het
liquiditeitstekort van MC Slotervaart tot gevolg dat I.S.M. evenmin aan haar
salarisverplichtingen voldoen. Op 29 oktober 2018 is (voorlopig) surseance van betaling aan
I.S.M. verleend. Op 6 november 2018 heeft de rechtbank Amsterdam de surseance
ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring van I.S.M.
De curatoren zullen nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement van MC
Slotervaart en haar dochtervennootschap I.S.M. Verwacht wordt dat met dit onderzoek ruime
tijd is gemoeid.
Naast het onderzoek van de curatoren lopen de navolgende onderzoeken:
- het onderzoek van de onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld door de Minister voor
Medische Zorg en Sport naar de gang van zaken rondom de faillissementen van MC
Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen en de lessen die hieruit kunnen worden
getrokken;
- het onderzoek dat door de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt geïnitieerd naar de wijze
waarop is omgegaan met de patiëntveiligheid; en,
- het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) dat wordt ingesteld naar eventuele onbehoorlijke financiële constructies
en de naleving van de Governancecode in MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.
3.

PERSONEEL

3.1

Aantal ten tijde van faillissement
Naam vennootschap

Aantal personeelsleden in loondienst

I.S.M.

34 personeelsleden

MC Slotervaartziekenhuis
Totaal
3.2

1.084 personeelsleden
1.118 personeelsleden

Ontslagaanzegging van personeel
3.2.1

MC Slotervaart

De curatoren hebben op 25 oktober 2018 om machtiging van de rechter-commissarissen
verzocht om de door MC Slotervaart gesloten arbeidsovereenkomsten met inachtneming van
de wettelijke opzegtermijn op te kunnen zeggen. Nog diezelfde dag hebben de rechtercommissarissen hierop hun machtiging verleend en is door de curatoren aan de werknemers
van MC Slotervaart, zowel mondeling als per brief, ontslag aangezegd.
Op 25 oktober 2018 hebben de curatoren meerdere personeelsbijeenkomsten georganiseerd
om de werknemers van MC Slotervaart te informeren over het faillissement en de gevolgen
hiervan voor de werknemers.
3.2.2

I.S.M.

Op 7 november 2018 hebben de curatoren om machtiging van de rechter-commissarissen
verzocht om door I.S.M. gesloten arbeidsovereenkomsten met inachtneming van de
wettelijke opzegtermijn op te kunnen zeggen. Nog diezelfde dag hebben de rechter-
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commissarissen hierop hun machtiging verleend en is door de curatoren aan de werknemers
van I.S.M., zowel mondeling als per brief ontslag aangezegd.
Op 7 november 2018 hebben de curatoren een personeelsbijeenkomst georganiseerd om de
werknemers van I.S.M. te informeren over het faillissement en de gevolgen hiervan voor de
werknemers.
3.3

Loongarantieregeling
Na opzegging van de arbeidsovereenkomsten is de afwikkeling door het UWV in gang gezet.
Het UWV heeft toegestaan de 'regeling voor grote werkgevers' toe te passen. Deze regeling
is een verkorte procedure ten opzichte van de reguliere procedure, hetgeen betekent dat de
personeels- en salarisadministratie van MC Slotervaart en I.S.M. alle benodigde gegevens
aan het UWV aanleveren voor een versnelde uitbetaling van de salarissen aan de
werknemers. De werknemers hebben hiervoor een machtigingsformulier ingevuld.
In de week van 29 oktober 2018 zijn er informatiebijeenkomsten gehouden door het UWV
voor de werknemers. Gedurende deze informatiebijeenkomsten heeft het UWV informatie
verstrekt over de loongarantieregeling en de WW-uitkering.

3.4

Ondernemingsraad en vakbonden
Uitsluitend bij MC Slotervaart was een ondernemingsraad ingesteld. Deze ondernemingsraad
speelde een actieve rol. Bij I.S.M. was geen ondernemingsraad ingesteld. De curatoren
hebben vanaf de datum van de (voorlopige) verleende surseance van betaling regelmatig
overleg gevoerd met de leden van de ondernemingsraad en hen op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen gedurende het verkoopproces en de verdere afwikkeling van het
faillissement.
De curatoren hebben bij de betrokken vakbonden melding van de ontslagaanzegging gedaan
conform artikel 3 lid 1 Wet Melding Collectief Ontslag en overleg gevoerd met de
vakbonden.

3.5

Werkzaamheden
De curatoren hebben de werknemers vanaf de datum verlening surseance van betaling op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het faillissementen.
Door de curatoren zijn regelmatig personeelsbijeenkomsten georganiseerd waarin de
werknemers werden geïnformeerd over de stand van zaken. Daarnaast werden er regelmatig
nieuwsupdates per email aan alle werknemers verzonden.
Voorts hebben de curatoren een Q&A ten behoeve van de personeelsleden opgesteld. Deze
Q&A werd regelmatig geactualiseerd. Tenslotte is informatie voor de personeelsleden te
vinden op www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis.
SIGRA (samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken actief in de zorg en
welzijn in de regio Amsterdam) heeft diverse bijeenkomsten en banenmarkten georganiseerd
voor de werknemers van MC Slotervaart en ondersteunt de werknemers bij het vinden van
een andere passende baan binnen de gezondheidszorg.
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3.6

Voortzetting werkzaamheden gedeelte personeelsbestand
Op 30 november 2018, respectievelijk 7 december 2018, eindigde de opzegtermijn van de
ontslagen werknemers van MC Slotervaart. Voor de zorgvuldige overdracht van de
patiëntenzorg en de afbouw van MC Slotervaart was echter ook na deze data nog behoefte
aan een gedeelte van het personeel. In nauw overleg met de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV is
besloten de opzegging van ongeveer 130 werknemers in te trekken en deze vervolgens weer
op te zeggen met inachtneming van een voor hen geldende opzegtermijn. Op deze wijze
kunnen werknemers nog tot uiterlijk 1 februari 2019 worden ingezet. Daarnaast hebben
sommige voormalige werknemers via pay rolling hun werkzaamheden voor de curatoren
voortgezet.

4.

ACTIVA

4.1

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de aan MC Slotervaart in eigendom
toebehorende activa per 23 oktober 2018.

4.2

Onroerende zaken
MC Slotervaart is eigenaar van de onroerende zaak aan de Louwesweg 6 (1066 EC) te
Amsterdam. Dit betreft het ziekenhuispand waarin MC Slotervaart is gevestigd. Het
ziekenhuispand heeft een verhuurbare vloeroppervlakte van 58.816 m2 en een bruto
vloeroppervlakte van 62.685 m2.
Op dit pand rust een hypotheekrecht ten behoeve van ING Bank N.V. (ING).
MC Slotervaart beschikt over een toelating volgens de bepalingen uit de Wet Toelating
Zorginstellingen (WTZi). Zorginstellingen met een WTZi-toelating zijn verplicht een
melding te doen bij het College sanering zorginstellingen (CSZ) indien er een voornemen is
om onroerende zaken te vervreemden. Er is een gemachtigde door het College sanering
zorginstellingen aangewezen die namens het College sanering zorginstellingen het toezicht
op het verkoopproces zal uitoefenen.
Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft bij besluit van 6 november 2018
een zogeheten voorlopig voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) gevestigd op een aantal percelen waarop het Slotervaartziekenhuis is
gevestigd.
Een dergelijk voorkeursrecht brengt met zich dat de eigenaar en beperkt gerechtigden tot de
aangewezen percelen, indien zij de percelen of de rechten daarop willen vervreemden, deze
eerst aan de gemeente Amsterdam te koop moeten aanbieden. Op 18 december 2018 hebben
de curatoren een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van B&W van de
gemeente Amsterdam tot vestiging van dit voorkeursrecht. Tevens hebben curatoren bij brief
van 17 december 2018 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om
openbaarmaking verzocht van een document waarnaar wordt verwezen in het besluit van het
college van B&W bij de vestiging van het voorkeursrecht maar aan welk document voor
onbepaalde tijd geheimhouding is opgelegd.
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4.3

Roerende zaken
MC Slotervaart bezit de voor ziekenhuizen gebruikelijke inventaris waaronder medische- en
technische apparatuur, meubilair en andere aan de zorgverlening dienstbare activa. Een
gedeelte van de apparatuur en de machines is gehuurd dan wel geleased. De inventaris is
getaxeerd door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. (NTAB).
De curatoren hebben een gedeelte van de aan MC Slotervaart toebehorende inventaris – na
hiervoor toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissarissen – verkocht aan
een aantal zorginstellingen die patiëntengroepen van MC Slotervaart hebben overgenomen
om de continuïteit van de zorg daar te kunnen waarborgen.
Op datum verslag is de inventaris behorend tot viertal vakgroepen, te weten geriatrie,
bariatrie, orthopedie en urologie, verkocht en geleverd aan de overnemende zorginstellingen.
Hiermee is een totale opbrengst gerealiseerd van EUR 301.254,55.
In de komende verslagperiode zullen de curatoren onderzoeken op welke wijze de aan MC
Slotervaart behorende roerende zaken het beste te gelde kunnen worden gemaakt.

4.4

Voorraden
MC Slotervaart is eigenaar van verscheidende zaken die voor de exploitatie van een
algemeen ziekenhuis noodzakelijk zijn op voorraad, zoals geneesmiddelen,
laboratoriumartikelen, voeding en medische hulpmiddelen.

4.5

100% Deelnemingen
MC Slotervaart heeft een tweetal Nederlandse deelnemingen waarbij zij alle aandelen houdt
in het kapitaal van deze betreffende deelnemingen (zie hiervoor ook 2.4).
4.5.1

I.S.M. - Nederland B.V.
ISM is de vennootschap die zich bezighield met het verlenen van facilitaire en
secretariële diensten aan MC Slotervaart.

4.5.2

MC Tandheelkunde B.V.
MC Tandheelkunde B.V. exploiteerde een tandheelkundige praktijk voor
tandheelkunde, implantologie en prothetiek.

4.6

Overige deelnemingen
4.6.1

Di-AcetylM B.V.
MC Slotervaart houdt 49 % van de aandelen in Di-AcetylM B.V.

4.6.2

Modra Pharmaceuticals B.V.
MC Slotervaart houdt 12,5 % van de aandelen van Modra Pharmaceuticals B.V.

4.6.3

AtalMedial B.V.
MC Slotervaart houdt 10 % van de aandelen van AtalMedial B.V.
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5.

DEBITEUREN

5.1

Omvang debiteuren
MC Slotervaart beschikt over een substantiële debiteurenportefeuille, bestaande uit zorg en
niet-zorg gerelateerde debiteurenvorderingen.
De exacte omvang van de debiteurenportefeuille wordt thans door de curatoren in kaart
gebracht.
Reeds voorafgaand aan het faillissement werd de gehele facturering en incasso van
debiteuren van MC Slotervaart uitbesteed aan CashCure B.V. Dit betreft zowel de
facturering en incasso van de aan zorgactiviteiten gerelateerde vorderingen als aan niet-zorg
zorgactiviteiten gerelateerde vorderingen. De curatoren hebben CashCure B.V. ook na datum
faillissement ingeschakeld om hun werkzaamheden voort te zetten. Daarnaast hebben de
curatoren EIFFEL B.V. ingehuurd. EIFFEL B.V. is verzocht de administratief nog niet
afgeronde DBC’s (diagnose-behandelcombinaties) af te sluiten en eventuele fouten hierin te
herstellen, zodat facturatie alsnog kan plaatsvinden.

5.2

Opbrengst
De incasso van de debiteurenportefeuille wordt in opdracht van de curatoren verzorgd door
CashCure B.V. In het volgende faillissementsverslag verwachten de curatoren meer
informatie te kunnen geven over de omvang van de debiteurenportefeuille en de
debiteurenontvangsten na 23 oktober 2018.

6.

BANK/ZEKERHEDEN

6.1

Vordering van bank(en)
Tussen MC Slotervaart en I.S.M. enerzijds en ING anderzijds bestaat een kredietverhouding
op grond waarvan de MC Slotervaart en I.S.M. per 22 oktober 2018 een bedrag van
EUR 7.728.405,01 verschuldigd zijn aan ING.

6.2

Beschrijving zekerheden
MC Slotervaart en I.S.M. hebben de navolgende zekerheden aan ING verstrekt:
(i)

Pandrecht op de bedrijfsuitrusting;

(ii)

Pandrecht op de tegoeden;

(iii)

Pandrecht op de vorderingen;

(iv)

Pandrecht op de bestaande en toekomstige
eigendomsrechten op bedrijfsuitrusting en voorraden; en,

(v)

Recht van hypotheek op het
ziekenhuispand.

aan

voorwaardelijke

MC Slotervaart

toebehorende

De curatoren zullen zoals gebruikelijk in een faillissement de rechtsgeldigheid van
voornoemde zekerheden in de komende verslagperioden onderzoeken.
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6.3

Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht
Ongeveer 50 partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud, recht van
reclame en/of retentierecht.
Curatoren verzoeken leveranciers die zich willen beroepen op een eigendomsvoorbehoud,
recht van reclame of retentierecht, dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de
curatoren. Dit kan bij het indienen van de vordering via het online formulier op de website
van CMS door gebruik te maken van de 'claim indienen' button op de website
https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis.
De aanspraken van alle leveranciers die zich bij de curatoren hebben gemeld worden door de
curatoren met behulp van NTAB geïnventariseerd en beoordeeld. Als blijkt dat leveranciers
onvoldoende stukken hebben overgelegd worden zij in de gelegenheid gesteld om hun
standpunt nader te onderbouwen.
Na verificatie van deze beroepen, zullen curatoren onderzoeken op welke wijze de rechten
van leveranciers met een geldig beroep op een eigendomsvoorbehoud of recht van reclame
dienen te worden afgewikkeld.

7.

DOORSTART/VOORTZETTEN ONDERNEMING

7.1

Afbouw (poli)klinische zorg
Op 23 oktober 2018 is aan MC Slotervaart (voorlopig) surseance van betaling verleend. De
surseance (gevolgd door het faillissement op 25 oktober 2018) had direct gevolgen voor de
voortzetting van de zorgverlening door MC Slotervaart. Er is onmiddellijk een operationeel
crisisteam en een stuurgroep ingericht om de patiëntveiligheid te waarborgen en het proces
van de overdracht en afbouw van de patiëntenzorg te begeleiden. Voorts kwam het Bestuur
Medische Staf (BMS) vrijwel dagelijks bijeen.
Tevens vond er regelmatig overleg plaats tussen MC Slotervaart, de huisartsen en de
omliggende ziekenhuizen, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau, over de opvang van
de klinische en (semi) acute patiënten en de verdeling van de poliklinische patiënten.
Daarnaast is er regelmatig overleg gevoerd tussen het ministerie Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), Zilveren Kruis, SIGRA, de Gemeente Amsterdam en de curatoren.
Voorts is de IGJ vanaf de verlening van de surseance nauw betrokken en voert toezicht uit
door tot december 2018 dagelijks aanwezig te zijn in MC Slotervaart. Vanaf begin december
2018 wordt dit toezicht ingevuld doordat de curatoren (dagelijks) een uitgebreide rapportage
aan de IGJ zenden.

7.2

Intensive Care (IC), Operatie Kamer (OK) en Spoedeisende Hulp (SEH) gesloten
Op de IC en OK van MC Slotervaart was een groot deel (ongeveer 30-40%) van het
(zorg)personeel niet in loondienst (PNIL'ers). Vanwege de surseance van betaling en het
daaropvolgende faillissement waren de uitzend- en detacheringsbureaus niet langer bereid de
PNIL'ers aan MC Slotervaart uit te lenen. Als gevolg hiervan kon de continuïteit van de
personele bezetting op de IC en de OK niet meer voldoende worden gewaarborgd. De
capaciteit die nog wel beschikbaar was op OK en IC was nodig om opvang te bieden voor de
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in MC Slotervaart opgenomen patiënten indien hun toestand zouden verslechteren. Er was
echter onvoldoende capaciteit voor nieuwe opnames en toestroom vanuit de SEH.
De beschikbaarheid van het Spoed Interventie Team (SIT) en reanimatieteam was in de
periode van 23 tot en met 26 oktober 2018 ten behoeve van de opgenomen klinische
patiënten geborgd. Ook was een spoed OK-team beschikbaar gedurende de periode dat
klinische patiënten in het ziekenhuis verbleven.
Op de IC werden verslechterde klinische patiënten en patiënten na een operatieve ingreep
opgevangen indien noodzakelijk. Daarnaast vond de instroom van patiënten voor de IC
plaats via de SEH en overnames vanuit andere ziekenhuizen.
In verband met de patiëntveiligheid is daarom direct besloten om de instroom van de IC te
beëindigen door:
(a)

de SEH op 23 oktober 2018 om 12:30 uur te sluiten;

(b)

geen overnames meer uit andere ziekenhuizen te accepteren; en

(c)

het electieve OK programma te beëindigen.

Op 23 oktober 2018 waren er twee patiënten op de IC van MC Slotervaart opgenomen. Deze
patiënten zijn op 23 en 24 oktober 2018 in overleg overgedragen aan een ander ziekenhuis.
Aangezien de IC faciliteiten niet meer volwaardig konden worden gewaarborgd en door het
acuut gebrek aan voldoende gespecialiseerde OK-medewerkers, zag MC Slotervaart zich
genoodzaakt de operatieve ingrepen vanaf de avond van 23 oktober 2018 af te zeggen. Alle
afgezegde OK patiënten zijn door MC Slotervaart geïnventariseerd. Patiënten met een
geplande operatieve behandeling waarvan het ongewenst werd geacht deze verder uit te
stellen, zijn door de behandelende specialisten overgedragen aan andere ziekenhuizen.
MC Slotervaart heeft de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), de meldkamer
ambulancedienst de omliggende ziekenhuizen en Acibadem IMC geïnformeerd over het
sluiten van de SEH, IC en OK.
7.2.2

Overplaatsing klinische patiënten

De 98 klinische patiënten die op 23 oktober 2018 in MC Slotervaart waren opgenomen, zijn
door hun behandelend specialist gescreend of directe overplaatsing nodig was. Verder is in
het overleg met de bestuurders van ziekenhuizen uit de regio besloten om uiterlijk
vrijdagmiddag 26 oktober 2018 alle klinische patiënten te hebben overgedragen aan een
ander ziekenhuis nu de zorg door MC Slotervaart niet meer kon worden gewaarborgd.
Uiteindelijk zijn 24 patiënten aan een ander ziekenhuis overgedragen en zijn 12 patiënten
overgedragen aan een verpleeg- of verzorgingshuis. De overige klinische patiënten waren
voor 26 oktober 2018 door hun behandelend arts reeds volgens protocol ontslagen. Hierdoor
waren alle klinische patiënten van MC Slotervaart uiterlijk voor vrijdag 26 oktober 2018
voor 15:00 uur overgedragen en was het beddenhuis voor het weekend leeg.
7.2.3

Afbouw poliklinische zorg

In verband met de surseance van betaling en het daaropvolgende faillissement en de
onzekerheid die daardoor over de toekomst van MC Slotervaart bestond, is besloten om geen
nieuwe behandelovereenkomsten aan te gaan. Nieuwe patiënten met een afspraak vanaf 24
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oktober 2018 op de spreekuren van de poliklinieken zijn afgebeld. De reeds geplande
afspraken op de spreekuren van de poliklinieken met bestaande patiënten van MC
Slotervaart zijn, waar noodzakelijk geacht door de behandelend arts, doorgegaan om de
continuïteit van de zorg te waarborgen. In verband met de patiëntveiligheid is besloten om
medische ingrepen waarbij een risico voor complicaties bestond (hoe klein ook) te
beëindigen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de volgende interventies/diagnostiek niet meer
konden plaatsvinden: ingrepen uitgevoerd in de behandelkamer, endoscopieën, CTscan/MRI waarbij gebruik wordt gemaakt van een contrastmiddel, katheterisaties en
pacemakerbehandelingen. Dit met uitzondering voor de kuren en biologicals (medicatie)
waarbij timing cruciaal is.
Daarnaast is de afbouw van de poliklinische- en dagbehandelingen ingezet om de
zorgverlening door MC Slotervaart zorgvuldig af te bouwen waarbij de patiëntveiligheid
voorop stond.
7.3

Onderzoek mogelijkheden voor een doorstart
De curatoren hebben de mogelijkheden van een gehele of gedeeltelijke doorstart van de
zorgactiviteiten van MC Slotervaart onderzocht.
De curatoren hebben PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (PwC) ingeschakeld om hen te
begeleiden en te adviseren bij de verkoopprocedure. PwC heeft alle partijen die zich hebben
gemeld een geheimhoudingsverklaring toegestuurd. Nadat deze partijen de
geheimhoudingsverklaring getekend hadden geretourneerd, is deze partijen toegang verleend
tot een dataroom met daarin relevante gegevens over MC Slotervaart.
De voorkeur van de curatoren ging uit naar een bieding van een partij die een substantieel
deel van de zorg beoogde te continueren. Uiteindelijk hebben zich vier serieuze partijen
gemeld die aan dit criterium voldeden. Een partij van die vier partijen werd door de
curatoren geschikt bevonden om mee in gesprek te treden. Deze partij betrof een consortium
dat onder meer bestond uit de oorspronkelijke oprichters van de stichting Cardiologie Centra
Nederland (het Consortium).
Na uitvoerig overleg met de zorgverzekeraars, IGJ, NZa en de gemeente Amsterdam bleek
dat het voorstel van het Consortium niet kon rekenen op de steun van een aantal van deze
betrokken partijen. De curatoren hebben daarom geconcludeerd dat een doorstart met het
Consortium niet mogelijk was. De doorstart van (een gedeelte van) de activiteiten van MC
Slotervaart was daarmee definitief van de baan waardoor de sluiting van MC Slotervaart
onvermijdelijk was geworden.

7.4

Alternatief plan van zorgverzekeraars voor het geval doorstart niet mogelijk was
De zorgverzekeraars (vertegenwoordigd door Zilveren Kruis) hebben vanuit hun inkooprol
voor alle patiëntengroepen van MC Slotervaart onderzocht in welke zorginstelling de
poliklinische zorg het beste zou kunnen worden voortgezet mocht een doorstart niet mogelijk
zijn (Plan B). In overleg met de curatoren is Zilveren Kruis met Plan B gelijktijdig gestart
met de door de curatoren georganiseerde verkoopprocedure. In verband met de beperkt
beschikbare tijd was het namelijk onverantwoord om eerst de uitkomsten van de
verkoopprocedure af te wachten en pas te starten met Plan B wanneer een doorstart niet
haalbaar zou blijken.
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Nadat op 13 november 2018 duidelijk was geworden dat er geen doorstart kon worden
gerealiseerd, hebben Zilveren Kruis, omliggende zorginstellingen en de curatoren nader
overleg gevoerd over het antwoord op de vraag in welke zorginstelling de zorg voor iedere
patiëntengroep kan worden gecontinueerd. Op 21 november 2018 is deze verdeling bekend
geworden:

Uiteraard heeft iedere patiënt de vrijheid om te kiezen voor een andere zorginstelling dan is
voorgesteld.
Om de continuïteit van de zorg van de patiënten van MC Slotervaart bij een andere
zorginstelling te kunnen waarborgen, is ervoor zorggedragen dat deze zorginstellingen – na
hiervoor uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen van de patiënt – direct digitale
inzage hebben in het medische dossier bij MC Slotervaart voorzover dat voor de behandeling
noodzakelijk is. Hierdoor hoeven patiënten niet zelf hun dossier op te vragen bij MC
Slotervaart.
In december 2018 zijn alle patiënten van MC Slotervaart per brief geïnformeerd bij welke
zorginstelling de voorheen door MC Slotervaart verleende zorg kan worden voortgezet. In
totaal zijn ongeveer 73.000 brieven verzonden. Deze brief wordt door de zorgverzekeraars
en de zorginstellingen beschouwd als verwijsbrief.
7.5

Boedelfinanciering door zorgverzekeraars
Gelet op de door curatoren geconstateerde acute liquiditeitstekorten bij MC Slotervaart
hebben curatoren overleg gevoerd met de bij MC Slotervaart betrokken zorgverzekeraars,
(voor wie Zilveren Kruis als penvoerder/vertegenwoordiger optrad) over de financiering van
de boedel.
De zorgverzekeraars verstrekten in de eerste twee weken na de voorlopige verlening van de
surseance een boedelkrediet van uiteindelijk EUR 1,55 miljoen teneinde de boedel van MC
Slotervaart in staat te stellen eerste noodzakelijke uitgaven te doen in afwachting van een
beslissing omtrent (gehele of gedeeltelijke) verkoop en overdracht van de activa/activiteiten
van MC Slotervaart aan een derde dan wel gecontroleerde afbouw daarvan indien een
dergelijke verkoop niet mogelijk zou zijn.
Op 12 november 2018 werd definitief duidelijk dat MC Slotervaart zou sluiten omdat geen
doorstart kon worden gerealiseerd. Toen werd besloten tot een zoveel mogelijk
gecontroleerde overdracht van patiënten en dossiers naar andere zorginstellingen in en rond
Amsterdam (de Overdracht). In afwachting daarvan werden ook de zorg en poliklinische
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behandelingen door MC Slotervaart vanaf 23 oktober 2018 gecontinueerd. Aan de
voortzetting van de zorg en de effectuering van de Overdracht zijn substantiële kosten
verbonden, nu de boedel van MC Slotervaart daarvoor de dienstverbanden met circa 130
werknemers zou moeten continueren en er daarnaast verplichtingen met onder anderen
serviceproviders zouden moeten worden aangegaan.
De boedel van MC Slotervaart beschikt niet over de middelen om deze kosten te voldoen
respectievelijk deze verplichtingen aan te gaan. Curatoren hebben zich op het standpunt
gesteld dat het primair de verantwoordelijkheid van de bij MC Slotervaart betrokken
zorgverzekeraars is om deze kosten voor hun rekening te nemen. De Overdracht stelt hen
immers in staat aan hun wettelijke zorgplicht jegens patiënten/verzekerden te voldoen.
Curatoren hebben zich daarnaast op het standpunt gesteld dat de (verhaals)rechten van
andere schuldeisers niet mogen worden benadeeld door de door zorgverzekeraars aan de
boedel van MC Slotervaart te verstrekken middelen.
Curatoren hebben met Zilveren Kruis overleg gevoerd omtrent de (hoogte van de) door
zorgverzekeraars ter beschikking te stellen middelen om de Overdacht te kunnen effectueren.
Dit overleg heeft ertoe geleid dat met zorgverzekeraars (na daartoe door curatoren van de
rechter-commissarissen verkregen toestemming) overeenstemming is bereikt over een
bijdrage van in totaal circa EUR 7 miljoen onder condities die recht deden aan de door
curatoren gestelde randvoorwaarden.
Curatoren hebben inmiddels van Zilveren Kruis de eerste tranches van de toegezegde
bijdragen ontvangen.
7.6

Financiële verslaglegging
De curatoren hebben – na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de rechtercommissarissen – Insolresearch ingeschakeld als boedelaccountant. Insolresearch neemt de
financiële administratie vanaf 23 oktober 2018 voor haar rekening.

8.

RECHTMATIGHEID

8.1

Boekhoudplicht
De curatoren zullen in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of de
boekhoudplicht bij MC Slotervaart en I.S.M. is nagekomen. De curatoren hebben Limits
Consulting de opdracht verstrekt de digitale administratie veilig te stellen.

8.2

Deponering jaarrekeningen, accountantsverklaring, volstorting aandelen, onbehoorlijk
bestuur en paulianeus handelen
Deze onderwerpen zullen in de komende verslagperioden door de curatoren worden
onderzocht. Totdat deze onderzoeken zijn afgerond zullen de curatoren over deze
onderwerpen geen mededelingen doen.

11802361/752749.1

17

9.

CREDITEUREN EN CONSOLIDATIE

9.1

Crediteurenlast
Blijkens de administratie bedragen de vorderingen van de handelscrediteuren van MC
Slotervaart ongeveer EUR 12.3 miljoen totaal.
Tot 7 januari 2019 hebben ongeveer 440 crediteuren voor een totaalbedrag van ongeveer
EUR 26,6 miljoen aan vorderingen ingediend in het faillissement van MC Slotervaart. Dit
betreft echter een momentopname want er worden nog op zeer regelmatige basis nieuwe
vorderingen ingediend. De bij de curatoren ingediende crediteurenvorderingen zijn nog niet
geverifieerd en kunnen dan ook onjuist of onvolledig zijn of dubbeltellingen bevatten.

9.2

Verificatie van crediteurenvorderingen
Het indienen van vorderingen, alsmede het toesturen van onderliggende stukken, kan via het
online formulier op de website van CMS door gebruik te maken van de 'claim indienen'
button op de website https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis. Op deze website worden ook
voor crediteuren van belang zijnde berichten geplaatst.

9.3

Fiscus
De fiscale vordering van de belastingdienst op MC Slotervaart bedraagt ongeveer EUR 5.2
miljoen.

10.

AFKOELINGSPERIODE

10.1

De rechter-commissarissen hebben in beide voorlopig verleende surseances van betalingen
respectievelijk faillissementen een afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden.
Vervolgens is de in het faillissement van MC Slotervaart gelaste afkoelingsperiode verlengd
met een periode van twee maanden. Tijdens deze afkoelingsperiode kunnen derden hun
goederen, die zich in de macht van de curator of van de gefailleerde bevinden, niet opeisen
anders dan met machtiging van de rechter-commissaris.

11.

PROCEDURES

11.1

Verzet
Op 28 oktober 2018 is door 42 medisch specialisten gezamenlijk verzet aangetekend tegen
het vonnis van de rechtbank Amsterdam waarin MC Slotervaart failliet is verklaard. De
mondelinge behandeling van dit verzet vond plaats op 31 oktober 2018. Op 1 november
2018 heeft de rechtbank Amsterdam het verzet ongegrond verklaard (gepubliceerd op
www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBAMS:2018:7803)

11.2

Kort geding
Op 7 november 2018 hebben de eerdergenoemde medisch specialisten onder andere de
curatoren en PwC voor voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam gedagvaard en
gevorderd om de doorstart en de daarbij behorende verkoop van de activa op te schorten tot
uiterlijk 19 november 2018, 12.00 uur. Op 9 november 2018 heeft de mondelinge
behandeling voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam plaatsgevonden. De
voorzieningenrechter heeft direct vonnis gewezen en de vorderingen van de medisch
specialisten
afgewezen
(gepubliceerd
op
www.rechtspraak.nl,
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ECLI:NL:RBAMS:2018:8121).
12.

OVERIG

12.1

Saldo faillissementsrekening
Per 6 januari 2019 bedraagt het saldo van de faillissementsrekening van MC Slotervaart
EUR 2.910.486,91.

12.2

Voorlopig vooruitzicht voor crediteuren en termijn voor afwikkeling
Over de voorlopige vooruitzichten voor crediteuren op enige uitkering en de termijn van de
afwikkeling kunnen de curatoren geen enkele uitspraken doen.

12.3

Plan van aanpak
De curatoren zullen in de komende verslagperiode onder meer aandacht besteden aan:

12.4

-

overdracht van de patiënten;

-

een oplossing vinden
patiëntendossiers;

-

afhandelen resterende personeelszaken;

-

beoordelen van de rechtsgeldigheid van de gevestigde zekerheden;

-

inventariseren en beoordelen van de beroepen op eigendomsvoorbehoud, recht van
reclame en retentierechten;

-

afwikkelen van deelnemingen;

-

te gelde maken van de roerende zaken;

-

bezwaarprocedure tegen het gevestigde voorkeursrecht;

-

voorbereidingen treffen voor de verkoop van het ziekenhuispand;

-

onderzoek naar omvang debiteurenportefeuille;

-

incasseren van debiteurenvorderingen;

-

voorbereiden onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en desgevraagd
meewerken aan de overige lopende onderzoeken; en;

-

verificatie van crediteurenvorderingen.

voor

het

duurzaam

bewaren

van

de

medische

Indiening volgend verslag
Een volgend verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag
noodzakelijk mochten maken, omstreeks 8 april 2019 worden gepubliceerd.
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13.

I

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijzen de Curatoren naar de openbare
verslagen en andere berichten die op de website van CMS zullen worden gepubliceerd
(https://cmslaw.nllslotervaartziekenhuis) ) waar ook dit verslag alsmede alle andere openbare
verslagen in de faillissement van de vennootschappen zullen worden gepubliceerd.

Amsterdam, 9 ianuan 2019

M.R. van Zanten

M.N. de Groot

Curator

Curator

11802361/752749.1

20

