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1.

OPMERKINGEN VOORAF
Dit is het derde 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 6 april 2019 tot en met 30 juni 2019 en dient in samenhang met het
eerste verslag van 9 januari 2019 en het tweede verslag van 9 april 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

Definitieve oplossing opslag medische dossiers

TIJDENS

DE

AFGELOPEN

In de vorige verslagperiode hebben de curatoren overleg gevoerd met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zilveren Kruis, IGJ en de curatoren van MC
IJsselmeerziekenhuizen over de opslag van de medische dossiers en de daarbij behorende
kosten.
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Op 13 maart 2019 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport 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
Naar aanleiding van deze toezegging en in verband met het voorgenomen
faillissementsakkoord (zie paragraaf 2.4 van het tweede verslag), hebben de curatoren overleg
gevoerd met de vennootschap en met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over een structurele oplossing die waarborgt dat alle medische dossiers worden bewaard
gedurende de wettelijke termijn (veelal 15 jaar) en die waarborgt dat alle patiënten hun rechten
(recht op inzage, recht op vernietiging etc.) gedurende de bewaartermijn kunnen blijven
uitoefenen.
Partijen zijn overeengekomen dat curatoren alle medische (papieren en digitale) dossiers
zullen overdragen aan een andere zorginstelling. De curatoren zullen hierbij worden bijgestaan
door D&A Medical Group.
Deze zorginstelling zal vervolgens ervoor zorgdragen dat de medische dossiers bewaard
worden en toegankelijk blijven gedurende de wettelijke termijn. De kosten die de boedel moet
maken om de overdracht van de medische dossiers aan een andere zorginstelling te realiseren,
zullen worden vergoed door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Inmiddels hebben de eerste gesprekken met de overnemende zorginstelling plaatsgevonden.
Er wordt gestreefd om de overdracht van alle papieren en digitale medische dossiers begin
2020 te hebben voltooid.
Totdat deze structurele oplossing is gerealiseerd, kunnen patiënten nog steeds hun medisch
dossier opvragen via de website van MC Slotervaart. Op dit moment zijn nog 3 medewerkers
werkzaam op de dossierstraat om de huidige aanvragen in behandeling te nemen.
2.2

Voorgenomen faillissementsakkoord – stand van zaken
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
schriftelijk aan de curatoren bevestigd dat zij voornemens is om op zo kort mogelijke termijn
een 100%-akkoord aan haar schuldeisers aan te bieden. Voor meer achtergrondinformatie over
het voornemen om een faillissementsakkoord aan te bieden, wordt verwezen naar paragraaf
2.4 van het tweede verslag van 9 april 2019.
Hoewel het geen voorwaarde voor de financiering van het faillissementsakkoord is, heeft
Zadelhoff aangegeven dat het haar voorkeur heeft om een meerderheidsbelang te verwerven,
hetgeen op dit moment niet mogelijk is in verband met het gevestigde voorkeursrecht. In de
afgelopen verslagperiode heeft er overleg tussen Zadelhoff en de gemeente Amsterdam

1

Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 29 247, nr. 269, brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 13 maart 2019.
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plaatsgevonden waarin is besproken onder welke voorwaarden de gemeente Amsterdam de
toetreding van Zadelhoff als meerderheidsaandeelhouder kan ondersteunen.
Zadelhoff heeft aangegeven dat aan alle door de gemeente Amsterdam gestelde voorwaarden
kan worden voldaan waaronder verhuur aan aanbieders van laagdrempelige zorg, het
verrichten van een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het
uittreden van de (indirecte) aandeelhouders totdat uit het oorzakenonderzoek is gebleken dat
hen geen blaam treft met betrekking tot het faillissement van MC Slotervaart. De gemeente
Amsterdam heeft vervolgens aangegeven dat de door haar genoemde uitgangspunten die
worden gesteld aan de toekomstige invulling van het gebouw een eerste aanzet zijn voor
verdere uitwerking en ook niet uitputtend zijn. Of uiteindelijk overeenstemming kan worden
bereikt tussen partijen zal moeten blijken bij deze verdere uitwerking, aldus de gemeente
Amsterdam.
2.3

Bieding van gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft aangegeven, parallel aan haar overleg met Zadelhoff, tevens
de mogelijkheid te onderzoeken om het perceel waarop het pand van MC Slotervaart is
gevestigd zelf te verwerven. In verband met het voorgaande heeft de gemeente Amsterdam bij
brief van 14 juni 2019 aan de curatoren een bieding uitgebracht.
Het is de wettelijke taak van de curatoren om in beginsel te streven naar de hoogst mogelijk
opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Gelet op het voorgenomen 100%akkoord (waarbij alle erkende vorderingen volledig worden voldaan, behoudens de vordering
van de (indirecte) aandeelhouders), dienen de curatoren te beoordelen of de gezamenlijke
crediteuren bij homologatie van dit voorgenomen akkoord in eenzelfde positie zouden komen
te verkeren als in het geval waarin de curatoren de bieding van de gemeente Amsterdam
zouden aanvaarden.
Op basis van de thans bekende gegevens is de inschatting van de curatoren dat – na
aanvaarding van de bieding van de gemeente Amsterdam – een tekort van ongeveer € 10
miljoen bij een best case scenario zal resteren. Bij de berekening van het best case scenario
zijn curatoren ervan uitgegaan dat alle debiteurenvorderingen tegen 100% worden geïnd. In
de praktijk wordt echter vaak een aanzienlijk lager incassopercentage gerealiseerd omdat een
debiteurenportefeuille ook betwiste vorderingen bevat of de desbetreffende debiteuren
tegenvorderingen hebben. Daarvan is ook bij MC Slotervaart sprake. De curatoren hebben de
bieding van de gemeente Amsterdam op 23 juni 2019 dan ook afgewezen.

2.4

Verzoek van de gemeente Amsterdam aan de rechter-commissarissen
Op 24 mei 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam de rechtercommissarissen in het faillissement van MC Slotervaart verzocht ervoor zorg te dragen dat:
1. er zo spoedig een adequaat (rechtmatigheids)onderzoek plaatsvindt, door de curatoren
op de voet van artikel 68 lid 2 Fw en/of door een enquêteur aan te wijzen door de
Ondernemingskamer; en,
2. de curatoren en de gemeente – parallel aan de gesprekken met Zadelhoff – de
onderhandelingen te starten over de verwerving van het vastgoed van MC Slotervaart
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om in het belang van de schuldeisers verdere onnodige vertraging in de afwikkeling
van het faillissement te voorkomen.
De rechter-commissarissen hebben op 4 juni 2019 het verzoek van de gemeente Amsterdam
om de curatoren te bevelen een (rechtmatigheids)onderzoek in te stellen afgewezen. Ook het
tweede verzoek van de gemeente Amsterdam om ervoor zorg te dragen dat de curatoren met
haar onderhandelingen starten over de verwerving van het vastgoed, is afgewezen door de
rechter-commissarissen. De gemeente Amsterdam heeft hoger beroep ingesteld tegen deze
uitspraak van de rechter-commissarissen. Op 26 juni 2019 heeft de mondelinge behandeling
van het hoger beroep in de rechtbank Amsterdam plaatsgevonden.
Op 10 juli 2019 heeft de rechtbank het hoger beroep van de gemeente Amsterdam afgewezen.
De beschikking van de rechtbank Amsterdam zal worden gepubliceerd op
http://www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis.
2.5

Boedelkrediet
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er voor de verdere afwikkeling van het
faillissement van MC Slotervaart wegens liquiditeitskrapte behoefte bestaat aan het aantrekken
van externe financiering in de vorm van een boedelkrediet. Curatoren hebben met (een
groepsvennootschap van) Zadelhoff overeenstemming bereikt over het verkrijgen van een
faciliteit van maximaal € 6 miljoen bedoeld om de (operationele) lopende kosten te kunnen
dekken tot 31 december 2019. Tot zekerheid voor de terugbetaling van deze lening zal in eerste
instantie een stil pandrecht worden gevestigd op vorderingen van MC Slotervaart op
zorgverzekeraars en niet-zorg gerelateerde debiteuren.

2.6

WOB verzoek van curatoren gedeeltelijk ingewilligd
Bij brief van 17 december 2018 hebben curatoren met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) om openbaarmaking verzocht van een document waarnaar wordt verwezen in
het besluit van het college van B&W van 6 november 2018 tot de vestiging van het
voorkeursrecht, maar aan welk document voor onbepaalde tijd geheimhouding is opgelegd.
Bij brief van 8 juli 2019 heeft het college van B&W curatoren bericht het Wob-verzoek
gedeeltelijk in te willigen.
De overwegingen hiertoe van het college van B&W zijn als volgt:
"Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft verstrekking van
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of
financiële belangen van – onder meer – de gemeente.
Bij bepaalde passages uit het document is het financiële/economische belang van de gemeente
in het geding. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid aangezien dit de (onderhandelings)positie van de gemeente ernstig kan
verslechteren.
Op grond van de belangenafweging tussen het algemeen belang van openbaarmaking en de
economische of financiële belangen van de gemeente, komen deze passages niet voor
openbaarmaking in aanmerking.
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Openbaarmaking van deze passages zou de onderhandelingspositie van de gemeente in de
toekomst mogelijk kunnen verslechteren. Het betreft namelijk een gegeven over de
onderhandelingspositie van de gemeente.
Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken (en deze
passages zwart te markeren) op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b Wob".
De curatoren hebben het desbetreffende stuk ("Kabinet Bijlage 8", behorende bij het
collegebesluit tot vestiging van het voorkeursrecht op de locatie Medisch Cluster Slotervaart
d.d. 6 november 2018) inmiddels ontvangen waarin enkele passages zijn zwart gemarkeerd.
Curatoren beraden zich nog of zij een bezwaarschrift tegen dit besluit zullen indienen.
2.7

Veiling van de roerende zaken afgerond
In de periode maart 2019 tot en met juni 2019 zijn er in totaal 11 online veilingen
georganiseerd om de inventaris en voorraden van MC Slotervaart 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 / personele bezetting
In de afgelopen verslagperiode is de personele bezetting in de afgelopen periode verder
teruggebracht. Per 1 april 2019 waren 24 werknemers werkzaam in MC Slotervaart. Op dit
moment zijn circa 18 medewerkers, via payrolling, nog werkzaam voor de curatoren.
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.
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Inmiddels beschikken de curatoren over een recente meetstaat. Hieruit blijkt dat de
verhuurbare en de bruto vloeroppervlaktes kleiner zijn:
Ziekenhuis:
Kinderdagverblijf:

46.330 m² VVO
804 m² VVO
47.134 m² VVO

56.826 m² BVO
872 m² BVO
57.698 m² BVO

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, 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. Vervolgens heeft de gemeenteraad
van Amsterdam op 24 januari 2019 besloten het besluit van het college van B&W van 6
november 2018 te bestendigen waardoor een definitief voorkeursrecht is gevestigd.
Op 8 mei 2019 heeft de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften
plaatsgevonden.
Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het bezwaar van curatoren tegen het
raadsbesluit van 24 januari 2019 tot het vestigen van een voorkeursrecht op de locatie van het
medisch cluster Slotervaart ongegrond verklaard. De curatoren kunnen zich niet vinden in dit
besluit van de gemeenteraad van Amsterdam en zullen hiervan in beroep gaan bij de rechtbank
Amsterdam.
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
€ 704.239,55.
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De resterende inventaris en voorraad is door Troostwijk Veilingen B.V. (Troostwijk
Veilingen) in opdracht van de curatoren verkocht.
In de afgelopen verslagperiode zijn er 11 online veilingen door Troostwijk Veilingen
georganiseerd om de inventaris en voorraad te gelde te maken, waarbij een totale opbrengst
van € 1.500.274,- is gerealiseerd.
In de onderstaande tabel wordt weergegeven per afdeling wanneer de online veiling plaats
heeft gevonden en welke hameropbrengst is gerealiseerd.
Veiling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.4

Veilingnr.
28741
28742
28793
28794
28795
28796
28797
28798
29205
29411
29412

Afdeling
Sluitingsdatum Hameropbrengst
Radiologie
27-3-2019
€ 480.552,00
Operatiekamers
2-4-2019
€ 397.621,00
Poliklinieken
17-4-2019
€ 203.724,00
Intensive Care & Dagverpleging
24-4-2019
€
96.265,00
Verpleegafdelingen
1-5-2019
€
19.000,00
Dagbehandeling
9-5-2019
€
43.664,00
Verpleegafdelingen & Kantoren
17-5-2019
€
26.951,00
Facilitair
29-5-2019
€
87.852,00
Facilitair
12-6-2019
€
57.356,00
IT apparatuur
17-6-2019
€
34.041,00
IT apparatuur & inventaris
26-6-2019
€
53.248,00
TOTAAL
€ 1.500.274,00

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

Modra Pharmaceuticals B.V.
MC Slotervaart houdt ongeveer 5-6% van de aandelen in het kapitaal 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.
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3.6

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 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 per datum faillissement ongeveer € 6,7 miljoen. De exacte omvang van
de debiteurenposities wordt thans door curatoren in kaart gebracht.
In de afgelopen verslagperiode heeft CashCure B.V., in opdracht van curatoren en met behulp
van medewerkers van EIFFEL en ChipSoft, alle DBC's afgesloten en aan de zorgverzekeraars
gefactureerd. Het factureren van DBC's is een complex administratief proces waarmee veel
tijd gemoeid is. Vervolgens worden alle declaraties geautomatiseerd verwerkt en
gecontroleerd door de zorgverzekeraars. Vervolgens berichten de zorgverzekeraars of de
declaratie wordt goedgekeurd of afgekeurd. In het laatste geval wordt daarbij aangegeven om
welke reden de declaratie wordt afgekeurd (door middel van een zogenoemde retourcode),
zodat de indiener (in dit geval MC Slotervaart) alsnog de declaratie kan corrigeren indien
nodig. De curatoren verwachten dat met dit proces nog een ruime periode gemoeid is. Daarna
kan voor iedere individuele betrokken zorgverzekeraar worden berekend of MC Slotervaart
een vordering op, of een schuld aan, de desbetreffende zorgverzekeraar 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
€ 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;
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(iv)

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

(v)

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

De curatoren hebben de rechtsgeldigheid van de ten behoeve van ING gevestigde zekerheden
onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat deze zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd.
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 de ten
behoeve van NKI-AVL gevestigde zekerheden en de vordering(en) die NKI-AVL pretendeert
in de komende verslagperiode onderzoeken.
6.3

Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht
Tot op heden is door 145 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 132 leveranciers afgewikkeld. Er zijn nog 4 aanspraken in behandeling en
de aanspraken van de resterende 9 leveranciers dienen nog te worden beoordeeld.

7.

VOORTZETTEN/AFBOUW ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING

7.1

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.

11802361/7916511.1
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8.3

Overige onderzoeken
Op dit moment lopen er drie onderzoeken naar de faillissementen van MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen2:
a.

Onderzoek commissie Van Manen
Het onderzoek van de onafhankelijk commissie faillissementen ziekenhuizen onder
leiding van Prof. dr. J.A. van Manen (hierna: commissie Van Manen) richt zich op
de gang van zaken rondom beide faillissementen en de lessen die hieruit kunnen
worden getrokken. De commissie Van Manen onderzoekt onder meer hoe het
mogelijk was dat de financiële positie van MC Slotervaart niet inzichtelijk was en
uiteindelijk veel slechter was dan gedacht, gezien het feit dat er al jaren sprake was
van structurele financiële problemen. Ook de commissie Van Manen is gevraagd wat
de invloed is geweest van het (hoge) aandeel flexibele contracten op het verloop van
de faillissementen.

b.

Gezamenlijk onderzoek door de IGJ en de NZa
Het onderzoek naar eventuele onbehoorlijke bestuurlijke en/of financiële
constructies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) richt zich daarbij in het bijzonder op mogelijke
belangenverstrengeling in relatie tot gelieerde instellingen. Het onderzoek wordt
verricht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet
toelating zorginstellingen (WTZi) en de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg). Daarbij gebruiken de toezichthouders de Governancecode in de zorg als
breed gedragen veldnorm.

c.

Onderzoek door de OVV
Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) richt zich op de wijze
waarop is omgegaan met patiëntveiligheid. De OVV stelt op eigen initiatief
onderzoeken in en heeft verregaande bevoegdheden voor het doen van onderzoek.
Zo is bij wet bepaald dat iedereen verplicht is alle medewerking te verlenen aan de
onderzoekers bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

De curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode veelvuldig overleg gevoerd met de
onderzoekers van de drie verschillende onderzoeken en hebben, indien mogelijk, alle
medewerking verleend.
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 ongeveer € 55 - 58
miljoen. Daarnaast hebben curatoren een aantal vorderingen voorlopig betwist. De curatoren
zullen de komende verslagperiode in overleg met deze schuldeisers treden teneinde te
onderzoeken of een minnelijke oplossing mogelijk is.

2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31016, nr. 175 en nr. 235.
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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

UWV
In de afgelopen verslagperiode heeft het UVW een vordering van in totaal € 14.886.886,94 ter
verificatie bij de curatoren ingediend. De curatoren moeten deze vordering nog beoordelen,
maar gelet op het feit dat de curatoren rekening hielden met een vordering van € 15 miljoen
van het UWV, komt de ingediende vordering op het eerste gezicht niet onaannemelijk over.

9.4

Fiscus
De fiscale vordering van de belastingdienst op MC Slotervaart bedraagt ongeveer € 5,2
miljoen.

10.

OVERIG

10.1

Saldo faillissementsrekening
Per 30 juni 2019 bedraagt het saldo van de faillissementsrekening van MC Slotervaart
€ 806.753,16.

10.2

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. Indien het faillissement niet eindigt
door de homologatie van een akkoord, zijn de vooruitzichten voor de crediteuren sterk
afhankelijk van de omvang van de totale schuldenlast en de opbrengst van het te realiseren
actief, waaronder in het bijzonder de verkoop van het pand en de opbrengst van de
debiteurenportefeuille.

10.3

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

beoordelen van de rechtsgeldigheid van de ten behoeve van NKI-AVL gestelde
zekerheden;

-

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

-

beroepsprocedure in verband met het gevestigde voorkeursrecht;

-

DBC's factureren en retourinformatie verwerken;

-

incasseren van de niet zorg debiteurenvorderingen;

11802361/7916511.1
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10.4

-

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

-

desgevraagd meewerken aan de onderzoeken Onderzoek commissie Van Manen,
gezamenlijk onderzoek door de IGJ en de NZa en het onderzoek door de OVV; en

-

verificatie van crediteurenvorderingen.

Indiening volgend verslag
Een volgend verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag
noodzakelijk mochten maken, omstreeks 10 oktober 2019 worden gepubliceerd.

11.

PUBLICATIE OP DE WEBSITE

11.1

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, 10 juli 2019

M.R. van Zanten

M.N. de Groot

Curator

Curator

Bijlage

Omschrijving

1

Tussentijds financieel verslag van 30 juni 2019
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BIJLAGE 1

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

30-6-2019

Naam

Slotervaartziekenhuis B.V.

curator

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
3

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 voorraden / onderhanden werken
Af: kosten

0,00
15.969,98
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

277.901,20
0,00

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

0,00
0,00
0,00
104.498,82
0,00
0,00
277.901,20

4. Overige baten
Boedelbijdragen
Boedelkrediet
Kruisposten

2.991.008,09
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totaal vrij actief

3.403.936,64

0,00

1.772.092,92

0,00
0,00
0,00

5.176.029,56

0,00

Incl. BTW

BTW

-1.395.666,97
-1.216.949,43
-490.934,88
-1.265.725,12
-4.369.276,40

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

2.161.205,97
-389.113,05

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

5.176.029,56
-4.369.276,40
0,00
806.753,16

