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1.

OPMERKINGEN VOORAF
Dit is het tweede 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.). Het
verslag bestrijkt de periode van 7 januari 2019 tot en met 5 april 2019 en dient in samenhang
met het eerste verslag van 9 januari 2019 te worden gelezen.
Het faillissement van MC Slotervaart, waarbij het ziekenhuis binnen een zeer korte tijd tot
volledige sluiting moest overgaan, is een zeer ingrijpende gebeurtenis en is nog niet (zonder
enkele doorstart) eerder voorgekomen. Aldus is sprake van een complexe en unieke situatie.
Het faillissement van MC Slotervaart en de afwikkeling daarvan, krijgt dan ook nog steeds
maatschappelijke, politieke en publicitaire aandacht.
In dit verslag zullen de curatoren, in afwijking van het gebruikelijke format voor
faillissementsverslaglegging, eerst de belangrijkste gebeurtenissen in de afgelopen
verslagperiode beschrijven. Vervolgens zullen de curatoren op vereenvoudigde wijze de
huidige stand van zaken weergeven 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.
Voorzover in dit verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden die in het vorige
faillissementsverslag werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan
wel hebben zich ten opzichte van de in het vorige faillissementsverslag vermelde stand van
zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. In dit verslag worden de
definities aangehouden zoals gebruikt in het eerste faillissementsverslag.
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.
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.

BELANGRIJKSTE
VERSLAGPERIODE

GEBEURTENISSEN

2.1

Overdracht zorg afgerond

TIJDENS

DE

AFGELOPEN

In de afgelopen verslagperiode is de overdracht van de zorg afgerond. Tot uiterlijk 1 februari
2019 waren ongeveer 130 medewerkers van MC Slotervaart nog in dienst, zodat de
medische dossiers van alle actieve patiënten van MC Slotervaart voor overdracht gereed
konden worden gemaakt. In februari 2019 was dit gereed, hetgeen ook aan de IGJ is
gerapporteerd.
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Om ervoor zorg te dragen dat de opvolgend specialist van een omliggende zorginstelling, die
de behandeling van een substantieel aantal patiënten van MC Slotervaart overneemt,
beschikt over de relevante medische gegevens om de behandeling voort te kunnen zetten, is
voor dit faillissement gekozen voor de bouw van een zogenoemde Remote Desk Oplossing.
Bij het inrichten van de Remote Desk Oplossing waren de Functionarissen
gegevensbescherming (FG's) van de omliggende ziekenhuizen nauw betrokken.
Via de Remote Desk Oplossing kan de opvolgend specialist van een omliggende
zorginstelling – nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft verleend – tijdelijk toegang
verkrijgen tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van patiënten van MC Slotervaart.
Aan het gebruik van de Remote Desktop Oplossing zijn strikte voorwaarden verbonden
waaraan de omliggende zorginstelling verplicht is te voldoen om de gegevensbescherming
van de patiënt te waarborgen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een daartoe gesloten
overeenkomst tussen de desbetreffende zorginstelling en de curatoren. In de afgelopen
verslagperiode hebben curatoren tevens een audit gehouden om te verifiëren of de
desbetreffende zorginstelling de voorwaarden voor het gecontroleerde gebruik van de
Remote Desktop Oplossing ook volledig en zorgvuldig nakomt. Daarnaast wordt het gebruik
van de Remote Desktop Oplossing door de curatoren gemonitord en gelogd. Door de Remote
Desktop Oplossing aan te bieden kan een goede, veilige en tijdige beschikbare zorg worden
gearrangeerd en kan de continuïteit van de gezondheidszorg worden gewaarborgd.
De Remote Desktop Oplossing wordt alleen aan omliggende zorginstellingen aangeboden
die de behandeling van een substantieel aantal patiënten van MC Slotervaart overnemen. Tot
op heden is met 15 omliggende zorginstellingen een overeenkomst gesloten voor de Remote
Desktop Oplossing en zijn ongeveer 21.000 EPD's (na hiervoor toestemming te hebben
verkregen van de patiënt) geraadpleegd.
2.2

Dossierstraat
Op dit moment wordt nog gewerkt aan een structurele oplossing die waarborgt dat het
medisch dossier van iedere individuele patiënt van MC Slotervaart gedurende de wettelijke
bewaartermijn van (veelal) 15 jaar wordt bewaard en beschikbaar en raadpleegbaar blijft.
Totdat een structurele oplossing is gerealiseerd, kunnen patiënten nog steeds hun medisch
dossier opvragen via de website van MC Slotervaart. Direct na het uitspreken van het
faillissement heeft een groot aantal patiënten hun dossier opgevraagd waardoor de wachttijd
meerdere weken in beslag nam. Om het grote aantal binnenkomende verzoeken te kunnen
behandelen en de wachttijd terug te brengen is door de curatoren een zogenoemde
"dossierstraat" ingericht waarin een zorgvuldig proces wordt doorlopen voordat uitgifte van
een kopie van het patiëntendossier plaatsvindt.
In de dossierstraat waren tot 1 april 2019 nog 16 medewerkers werkzaam en er zijn
inmiddels meer dan 4.000 kopieën van medische dossiers uitgegeven. Per 1 april 2019
hebben de curatoren de capaciteit terug kunnen brengen naar ongeveer 7 medewerkers
aangezien het aantal aanvragen sterk is teruggenomen en alle achterstanden zijn weggewerkt.

2.3

Opslag medische dossiers
In de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren overleg gevoerd met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zilveren Kruis, IGJ en de curatoren van MC
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IJsselmeerziekenhuizen over de opslag van de medische dossiers en de daarbij behorende
kosten.
De minister voor Medische Zorg en Sport heeft op 13 maart 2019 aangegeven dat het
zorgdragen voor het bewaren en toegankelijk houden van dossiers eerste
verantwoordelijkheid blijft van de zorgverlener, maar dat in zeer specifieke gevallen van
aantoonbare overmacht waarin bijvoorbeeld geen doorstart plaatsvindt, de Rijksoverheid zal
zorgen voor een ‘last resort’ functie, zodat altijd voorkomen wordt dat medische dossiers
tussen wal en schip raken. De minister heeft daarom toegezegd in het faillissement van MC
Slotervaart de kosten van het bewaren en toegankelijk houden van de dossiers voor zijn
rekening te nemen.1
Het archief van MC Slotervaart bestaat uit drie onderdelen:
- weefselarchief;
- papieren medische dossiers; en
- digitale medische dossiers.
Amsterdam UMC is bereid het weefselarchief van MC Slotervaart over te nemen. Deze
overdracht zal naar verwachting in april 2019 plaatsvinden.
De papieren medische dossiers zijn op drie verschillende locaties opgeslagen. In het Centraal
Medisch Archief in MC Slotervaart is ongeveer 4 km archief opgeslagen. De curatoren
hebben de opdracht verstrekt om het Centraal Medisch Archief op te schonen conform
toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Archiefwet.
Het overige archief van MC Slotervaart bevindt zich op twee externe locaties. Op één locatie
staan 198 pallets en op de andere locatie staan 18 pallets archief.
In opdracht van de curatoren heeft D&A Medical Group de afgelopen periode
geïnventariseerd waar en op welke wijze de papieren en digitale patiëntendossiers (dat
bestaat uit ongeveer 600.000 digitale dossiers) van MC Slotervaart zijn opgeslagen.
Daarnaast heeft zij een advies uitgebracht op welke wijze de structurele oplossing voor de
opslag van de papieren en digitale patiëntendossiers kan worden vormgegeven.
In verband met het voorgenomen faillissementsakkoord (waarover in paragraaf 2.4 meer),
voeren de curatoren overleg met de vennootschap en met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opslag van de medische patiëntendossiers. De
curatoren verwachten dat in de komende verslagperiode meer duidelijkheid zal worden
verkregen over de wijze waarop de opslag kan worden vormgegeven.
2.4

Voorgenomen faillissementsakkoord
Op vrijdag 15 maart 2019 heeft Zadelhoff Beheer B.V. (Zadelhoff) bekend gemaakt dat zij
overeenstemming heeft bereikt met (de aandeelhouder van) MC Slotervaart over de
financiering van een faillissementsakkoord. Op 21 maart 2019 heeft MC Slotervaart

1

Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 29 247, nr. 269, brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 13 maart 2019.

11802361/7749359.1

5

schriftelijk aan de curatoren bevestigd dat zij voornemens is om op zo kort mogelijke termijn
een 100%-akkoord aan haar schuldeisers aan te bieden.
Ingeval van een faillissement van een vennootschap kan eenmalig een akkoord worden
aangeboden aan schuldeisers. Een faillissementsakkoord is een voorstel van de failliet (in dit
geval MC Slotervaart) aan haar schuldeisers om (een gedeelte van) de vorderingen te
voldoen. In dat geval wordt door een externe partij (in dit geval door Zadelhoff) geld ter
beschikking gesteld waarmee de schuldeisers (gedeeltelijk) worden voldaan. Bij een akkoord
zal een verificatievergadering bij de rechtbank worden gehouden waarbij door de
concurrente schuldeisers over het akkoord wordt gestemd. Hierbij wordt door de rechtercommissaris allereerst beoordeeld of de vorderingen van deze concurrente schuldeisers
kunnen worden erkend. Voor het slagen van een akkoord is vereist dat een gewone
meerderheid voor het akkoord heeft gestemd. Bij het berekenen van de meerderheid wordt
gekeken naar (i) het totaal ter vergadering aanwezige concurrente schuldeisers en (ii) of de
concurrente schuldeisers die voor het akkoord stemmen ook tezamen tenminste de helft van
de uitstaande schuldenlast vertegenwoordigen. Indien aan deze vereisten is voldaan dient het
akkoord door de rechtbank te worden gehomologeerd (bekrachtigd). Na homologatie geldt
het akkoord voor alle schuldeisers.
In dit geval is het voorgenomen voorstel van MC Slotervaart om de vorderingen van alle
schuldeisers volledig te voldoen, met uitzondering van de vordering die de aandeelhouder
heeft op MC Slotervaart in verband met een geldlening.
In een faillissementssituatie is het zeer uitzonderlijk dat de schuldeisers hun volledige
vordering betaald krijgen. In 2016 zijn in totaal 8.149 faillissementen beëindigd. Slechts 1
faillissement daarvan eindigde doordat alle schulden werden voldaan.2
Indien het faillissementsakkoord wordt aangenomen (dit betekent dat de vereiste
meerderheid van de schuldeisers het eens is met het akkoord) en de rechtbank het akkoord
bekrachtigt (homologatie), eindigt het faillissement. De vennootschap zal dan weer
"herleven" en kan weer zelfstandig zonder de curatoren deelnemen aan het economisch
verkeer met alle bezittingen die zij op dat moment nog heeft. De vennootschap wordt dan
weer bestuurd door haar statutair bestuurder.
2.5

Voornemen van gemeente Amsterdam tot beëindiging erfpachtrecht
Na de aankondiging van het voornemen van MC Slotervaart om een faillissementsakkoord
aan te bieden, heeft de gemeente Amsterdam op 21 maart 2019 de curatoren geïnformeerd
dat het college heeft besloten om de procedure te starten ter beëindiging van het recht van
erfpacht (ook wel quasi-onteigening genoemd) om redenen van algemeen belang, zoals
bedoeld in artikel 24 van de Algemene Bepalingen van Voortdurende Erfpacht 1994. Het
gevolg van deze quasi-onteigening is dat, nadat de gemeenteraad een dergelijk besluit heeft
genomen, de grond en het gebouw in handen komen van de gemeente, waarbij de erfpachter
– MC Slotervaart – schadeloos wordt gesteld op basis van de Onteigeningswet.

2

Rapport van Raimond Dufour, De in 2016 beëindigde
content/uploads/2017/01/Beëindigde-faillissementen-in-2016.pdf).
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faillissementen,

18

januari

2017

(http://immix.nl/wp-

2.6

Aansprakelijkstelling van gemeente Amsterdam door de curatoren en de betwisting
daarvan door de gemeente Amsterdam
Bij brief van 25 maart 2019 hebben de curatoren de gemeente Amsterdam verzocht,
respectievelijk gesommeerd, binnen 14 dagen schriftelijk aan hen te bevestigen dat het
college haar voornemen om een procedure te starten ter beëindiging van het recht van
erfpacht intrekt en derhalve geen voorstel ter beëindiging aan de gemeenteraad ter
besluitvorming zal voorleggen. Daarnaast hebben de curatoren – voor het geval aan
voornoemd verzoek geen gehoor wordt gegeven en de gemeenteraad instemt met het
voorstel – de gemeente Amsterdam aansprakelijk gesteld voor alle schade die de
schuldeisers zullen leiden indien het voorgenomen 100%-faillissementsakkoord geen
doorgang vindt als gevolg van het besluit van de gemeente Amsterdam om het recht van
erfpacht te beëindigen.
Bij brief van 4 april 2019 heeft de gemeente Amsterdam de curatoren laten weten dat zij
iedere aansprakelijkheid betwist. Daarnaast geeft de gemeente Amsterdam aan dat zij niet
kan bevestigen dat zij haar voornemen om een procedure te starten ter beëindiging van het
recht van erfpacht intrekt.
Op 5 april 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de gemeente Amsterdam en de
curatoren. Dit overleg heeft niet tot een oplossing geleid. De curatoren beraden zich thans
over de eventueel te nemen vervolgstappen.

2.7

Veiling van de roerende zaken
In de afgelopen verslagperiode zijn de voorbereidingen getroffen om de inventaris en
voorraden van MC Slotervaart via een online veiling te gelde te maken, waarover meer in
paragraaf 4.3.

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

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
waren medewerkers nog tot uiterlijk 1 februari 2019 werkzaam voor MC Slotervaart.
Daarnaast hebben sommige voormalige werknemers via pay rolling hun werkzaamheden
voor curatoren voortgezet.
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In de afgelopen verslagperiode is de overdracht van de zorg afgerond en hebben de
werkzaamheden van de curatoren steeds meer betrekking op het te gelde maken van het
actief. Door de terugloop van de werkzaamheden in het kader van de overdracht van
patiënten(dossiers) en de afbouw van MC Slotervaart is de personele bezetting in de
afgelopen periode verder teruggebracht. Tot eind maart 2019 waren circa 45 werknemers,
via payrolling, werkzaam voor de curatoren. Nadat eind maart 2019 van een groot deel van
deze werknemers de arbeidsovereenkomst (met het payroll-bedrijf) van rechtswege eindigde,
en verlenging gelet op de terugloop van de werkzaamheden in veel gevallen niet
noodzakelijk werd geacht, zijn per 1 april 2019 nog 24 werknemers werkzaam in MC
Slotervaart. De contracten van deze werknemers lopen gedurende de komende maanden af.
Afhankelijk van de nog te verrichten werkzaamheden zal maandelijks worden beoordeeld of
verlenging van de bestaande arbeidsovereenkomsten met het payroll-bedrijf noodzakelijk is.
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.
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, in de periode dat de curatoren
doende waren een doorstart te realiseren met CCN, 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. Op 8 mei 2019 vindt de
hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften plaats.
In de maand januari 2019 heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Er hebben 52 partijen
interesse in het pand getoond. Aan 40 partijen is een Non Disclosure Agreement (NDA)
gezonden, waarvan er 32 ondertekend retour zijn ontvangen. Aan 30 partijen is een
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processletter gezonden met de voorwaarden. Er zijn 16 indicatieve biedingen ontvangen door
de curatoren. Tenminste 1 partij heeft zich teruggetrokken vanwege de kwestie van het
voorkeursrecht van de gemeente.
Zoals vermeld onder paragraaf 2.5, heeft het college, in de periode dat de curatoren doende
waren gesprekken te voeren over de uitvoering van het voornemen van Zadelhoff alle
schuldeisers 100% van hun openstaande vorderingen te voldoen, besloten om de procedure
te starten ter beëindiging van het recht van erfpacht (quasi-onteigening). Hiertoe zal het
college een voorstel tot beëindiging voorbereiden, waarna onder meer de curatoren in de
gelegenheid worden gesteld om hun bezwaren in te brengen. Van deze gelegenheid zullen de
curatoren gebruik maken.
De curatoren zijn echter van mening dat geen enkele partij gebaat is bij het voeren van
langlopende en kostbare juridische procedures. De curatoren hopen dan ook dat de gemeente
Amsterdam (alsnog) ingaat op het verzoek van Zadelhoff van 18 maart 2019 om een
bespreking te houden en dat overeenstemming kan worden bereikt tussen de gemeente
Amsterdam en Zadelhoff waarmee recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de
gemeente Amsterdam als die van de gezamenlijke schuldeisers. Temeer nu Zadelhoff heeft
aangegeven de functie van het gebouw van medisch zorgcomplex te willen uitbreiden en
bestendigen door aan zorginstellingen bedrijfsruimte aan te bieden tegen een laagdrempelige
huur en aan de curatoren heeft gegarandeerd dat haar plan past binnen het huidige
bestemmingsplan en erfpacht voorwaarden. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de wens
van de gemeente Amsterdam om deze locatie te behouden voor fundamentele
buurtzorgfuncties zoals huisartsen.
Indien het voorgenomen faillissementsakkoord kan worden gerealiseerd, wordt de
schuldenlast integraal voldaan waarmee tegemoet wordt gekomen aan het belang van de
gezamenlijke schuldeisers.
4.3

Inventaris en voorraden
MC Slotervaart bezit de voor ziekenhuizen gebruikelijke inventaris waaronder medische- en
technische apparatuur, meubilair en andere aan de zorgverlening dienstbare activa. Daarnaast
is MC Slotervaart eigenaar van verscheidende zaken die voor de exploitatie van een
algemeen ziekenhuis noodzakelijk zijn op voorraad, zoals geneesmiddelen,
laboratoriumartikelen en medische wegwerpartikelen.
Gedurende de maanden december 2018 en januari 2019 hebben de curatoren een gedeelte
van de aan MC Slotervaart toebehorende inventaris – na hiervoor toestemming te hebben
verkregen van de rechter-commissaris – verkocht aan een aantal zorginstellingen die
patiëntengroepen van MC Slotervaart hebben overgenomen om de continuïteit van de zorg
daar te kunnen waarborgen. De opbrengst van deze onderhandse verkopen bedraagt in totaal
EUR 704.239,55.
De resterende inventaris en voorraad wordt door Troostwijk Veilingen B.V. (Troostwijk
Veilingen) in opdracht van de curatoren te verkocht. Troostwijk Veilingen zal hiervoor acht
verschillende online veilingen organiseren. In iedere veiling wordt de inventaris en voorraad
van een bepaalde afdeling te koop aangeboden. In de onderstaande tabel wordt weergegeven
per afdeling wanneer de online veiling plaatsvindt.
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Veiling
1
2
3
4
5
6
7
8

Veilingnr.
28741
28742
28793
28794
28795
28796
28797
28798

Afdeling
Radiologie
Operatiekamers
Poliklinieken
Intensive Care & Dagverpleging
Verpleegafdelingen
Dagbehandeling
Verpleegafdelingen & Kantoren
Facilitair

Online
6-3-2019
20-3-2019
3-4-2019
10-4-2019
17-4-2019
25-4-2019
3-5-2019
15-5-2019

Sluiten
27-3-2019
2-4-2019
17-4-2019
24-4-2019
1-5-2019
9-5-2019
17-5-2019
29-5-2019

Ten tijde van de publicatie van dit verslag zijn de online veilingen van de inventaris en
voorraden van afdeling Radiologie en de operatiekamers afgerond. Met de online veiling van
de afdeling Radiologie is een opbrengst van EUR 490.762,- gerealiseerd. De online veiling
van de operatiekamers heeft een bedrag van EUR 404.373,- opgebracht.
Een gedeelte van de verkochte en nog te verkopen medische apparatuur betreft
gegevensdragers waarop (medische) patiëntgegevens staan opgeslagen. Derhalve wordt alle
medische apparatuur, voor zover zij (medische) patiëntgegevens bevatten, in lijn met de
Algemene verordening gegevensbescherming, door deskundige medewerkers onder leiding
van D&A Medical Group geschoond van alle gegevens. Na het schonen, zorgt Troostwijk
Veilingen ervoor dat de verkochte goederen zo snel mogelijk aan de kopers worden
geleverd.
Op datum van dit faillissementsverslag is de veiling van de inventaris en voorraden van de
poliklinieken nog gaande en kan tot uiterlijk 17 april 2019, 10:00 uur worden geboden via de
website van Troostwijk Veilingen: https://www.troostwijkauctions.com/nl/ (of
https://www.troostwijkauctions.com/uk voor internationale belangstellenden)
4.4

100% Deelnemingen
MC Slotervaart heeft een tweetal Nederlandse deelnemingen waarbij zij alle aandelen houdt
in het kapitaal van deze betreffende deelnemingen.
4.4.1

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

4.4.2

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

4.5

Overige deelnemingen
4.5.1

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

4.5.2
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Modra Pharmaceuticals B.V.
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MC Slotervaart houdt ongeveer 5-6% van de aandelen in het kapitaal van van
Modra Pharmaceuticals B.V.
4.5.3

AtalMedial B.V.
MC Slotervaart houdt 10% van de aandelen in het kapitaal van AtalMedial B.V.

4.6

Voorgenomen faillissementsakkoord
In verband met het voorgenomen faillissementsakkoord zullen de curatoren – behoudens de
online veiling van de inventaris en voorraden – voorlopig terughoudend handelen met
betrekking tot het te gelde maken van het actief. Immers, indien het voorgenomen akkoord
kan worden geëffectueerd, zal de gehele schuldenlast integraal worden voldaan hetgeen de
beste uitkomst is voor een schuldeiser is in een faillissementssituatie.

5.

DEBITEUREN

5.1

Omvang debiteuren
MC Slotervaart beschikt over een substantiële debiteurenportefeuille, bestaande uit zorg en
niet-zorg gerelateerde debiteurenvorderingen.
Op basis van een eerste inventarisatie bedraagt de totale portefeuille van niet-zorg
gerelateerde debiteurenvorderingen ongeveer EUR 6,7 miljoen. De exacte omvang van de
debiteurenposities wordt thans door curatoren in kaart gebracht.
Met betrekking tot de zorg gerelateerde debiteurenvorderingen geldt dat CashCure B.V. in
opdracht van de curatoren op dit moment bezig is met het afsluiten van alle DBC's en het
factureren daarvan. Nadat facturatie heeft plaatsgevonden kan worden berekend of MC
Slotervaart een vordering op de zorgverzekeraars heeft.

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 debiteurenportefeuilles.

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:
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(i)

Pandrecht op de bedrijfsuitrusting;

(ii)

Pandrecht op de tegoeden;

(iii)

Pandrecht op de vorderingen;

(iv)

Pandrecht

op

de

bestaande
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en

toekomstige

voorwaardelijke

eigendomsrechten op bedrijfsuitrusting en voorraden; en
(v)

Recht van hypotheek op het aan MC Slotervaart toebehorende onroerend
goed.

Daarnaast stelt Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis (NKI-AVL) een recht van hypotheek, tweede in rang, te hebben op het aan MC
Slotervaart toebehorende ziekenhuispand en een pandrecht, eerste in rang, op de door MC
Slotervaart gehouden aandelen in het kapitaal van Di-AcetylM B.V.
De curatoren zullen zoals gebruikelijk in een faillissement de rechtsgeldigheid van
voornoemde zekerheden in de komende verslagperioden onderzoeken.
6.3

Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht
Er is door 133 partijen aanspraak gemaakt op bepaalde goederen uit hoofde van
eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, retentierecht, consignatie, bruikleen of lease.
De aanspraken van alle leveranciers die zich bij de curatoren hebben gemeld worden door de
curatoren met behulp van NTAB geïnventariseerd, beoordeeld en afgewikkeld. Inmiddels
zijn de aanspraken van 114 leveranciers afgewikkeld. De aanspraken van de resterende 19
leveranciers zijn nog in behandeling.

7.

VOORTZETTEN/AFBOUW ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING

7.1

Afronden zorgoverdracht en huidige activiteiten
In de afgelopen verslagperiode is de overdracht van de zorg afgerond en hebben
werkzaamheden van de curatoren steeds meer betrekking op te gelde maken van het actief.
Voor een overzicht van de gebeurtenissen en de voortgezette werkzaamheden in de
afgelopen verslagperiode, wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

7.2

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 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 tenzij het faillissement eindigt door 100% betaling aan alle schuldeisers in het
kader van het voorgenomen faillissementsakkoord.
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9.

CREDITEUREN

9.1

Crediteurenlast
Op dit moment wordt de totale schuldenlast nog in kaart gebracht, maar volgens een eerste
inschatting zijn de schuldeisersvorderingen substantieel en bedragen deze minimaal EUR 45
miljoen. Inmiddels hebben ongeveer 1.275 schuldeisers hun vordering ter verificatie bij de
curatoren ingediend.
Een aantal schuldeisers heeft de vordering op MC Slotervaart nog niet bij de curatoren
ingediend. Voor de verdere afwikkeling van (met name) het faillissement van MC
Slotervaart, waarin het voornemen bestaat een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden, is
het van groot belang dat de precieze omvang van de vorderingen van schuldeisers zo snel
mogelijk wordt vastgesteld. Derhalve zullen de curatoren de bij hun bekende schuldeisers die
hun vordering nog niet ter verificatie hebben ingediend, nogmaals verzoeken dit alsnog te
doen.

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.

PROCEDURES

10.1

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)

10.2

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,
ECLI:NL:RBAMS:2018:8121).
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11.

OVERIG

11.1

Saldo faillissementsrekening
Per 5 april 2019 bedraagt het saldo van de faillissementsrekening van MC Slotervaart
EUR 2.215.870,01.

11.2

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. Dit is namelijk sterk
afhankelijk van de vraag of het voorgenomen akkoord door MC Slotervaart aan de
schuldeisers op korte termijn kan worden gerealiseerd.

11.3

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

11.4

-

een structurele oplossing voor het duurzaam bewaren van de medische
patiëntendossiers in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en de vennootschap;

-

het afhandelen van resterende personeelszaken;

-

beoordelen van de rechtsgeldigheid van de gestelde zekerheden;

-

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

-

te gelde maken van de roerende zaken door middel van de online veilingen;

-

bezwaarprocedure tegen het gevestigde voorkeursrecht;

-

bezwaar indienen tegen het voorstel tot beëindiging van het recht van erfpacht
(quasi-onteigening);

-

DBC's afronden en factureren;

-

incasseren van debiteurenvorderingen;

-

het verstrekken van informatie aan de vennootschap over de schuldenlast in het
kader van de voorbereiding van het akkoord;

-

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

-

verificatie van crediteurenvorderingen.

Indiening volgend verslag
Een volgend verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag
noodzakelijk mochten maken, omstreeks 9 juli 2019 worden gepubliceerd.
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12.

PUBLICATIE OP DE WEBSITE

12.1

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.nl/slotervaartziekenhuis), waar ook dit verslag zal worden gepubliceerd.

Amsterdam, 9 april 2019

M.R. van Zanten

M.N. de Groot

Curator

Curator

Bijlage

Omschrijving

1

Tussentijds financieel verslag van 5 april 2019
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BIJLAGE 1

FINANCIEEL VERSLAG

5-4-2019

Naam
curator

Slotervaartziekenhuis B.V.
mr. M.R. van Zanten en mr. M.N. de Groot

Rechter-commissaris

mr. W.F. Korthals en mr. K.M. van Hassel

Insolventienummer
Verslag nummer

F.13/18/340
2

A. Baten

Incl. BTW
€

BTW
€

A.1: Vrij actief
1. Aangetroffen middelen
Kasgeld
Banksaldi

10.060,18
4.498,37

0,00
0,00
14.558,55

2. Opbrengst verkopen
Opbrengst pand
Opbrengst inventaris
Af: rechten van derden
Af: kosten

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Opbrengst voorraden / onderhanden werken
Af: rechten van derden
Af: kosten

15.969,98
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15.969,98
0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten
3. Debiteuren
Debiteuren pre faillissement
Af: rechten van derden
Af: kosten

104.498,82
0,00
0,00

Boedeldebiteuren
Af: kosten

267.793,11
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
104.498,82
630,00
0,00
267.793,11

4. Overige baten
Boedelbijdragen
Boedelkrediet
Kruisposten

2.631.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totaal vrij actief

3.034.320,46

630,00

629.105,34

0,00
0,00
0,00

3.663.425,80

630,00

Incl. BTW

BTW

-72.158,87
-474.764,35
-84.038,71
-816.593,86
-1.447.555,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A.2: 57 lid 3 Fw - actief
5. Bodemzaken
Opbrengst inventaris
Af: kosten
Totaal 57 lid 3 Fw - actief
Totaal actief
B. Reeds betaalde boedelschulden
Salaris en verschotten curator
Kosten pand
Kosten bewaarplicht patiëntendossiers
Algemene faillissementskosten
Totaal

704.239,55
-75.134,21

C. Thans nog beschikbaar
A. Baten
B. Reeds betaalde boedelkosten
Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte
Saldo boedelrekening

3.663.425,80
-1.447.555,79
0,00
2.215.870,01

