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Geachte heer, mevrouw, 

1. INLEIDING 

1.1 Op 25 oktober 2018 is Slotervaartziekenhuis B.V. (MC Slotervaart) failliet verklaard. Mr. 

I.M. Bilderbeek en mr. K.M. van Hassel zijn tot rechter-commissarissen benoemd in het 

faillissement van MC Slotervaart. Wij zijn in het faillissement van MC Slotervaart tot 

curatoren aangesteld.  

1.2 MC Slotervaart is gevestigd in Amsterdam aan de Louwesweg 6 en geregistreerd in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41216579. 

 

2. VERIFICATIEVERGADERING  

2.1 In november 2019 hebben wij u geïnformeerd over de verificatievergadering in het 

faillissement van MC Slotervaart en dat deze zou worden gehouden op donderdag 12 maart 

2020. Bij brief van 28 februari 2020 hebben wij u bericht dat de verificatievergadering in het 

faillissement van MC Slotervaart wordt verplaatst naar donderdag 2 april 2020 om 10:00 

uur.  
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2.2 De verificatievergadering zal plaatsvinden in de Van Namenzaal van de Rechtbank 

Amsterdam. De Rechtbank Amsterdam is gevestigd aan de Parnassusweg 220 in Amsterdam. 

2.3 Zoals aangegeven in de vorige brief is uw aanwezigheid bij de verificatievergadering niet 

vereist. Indien u voornemens bent de verificatievergadering bij te wonen, verzoeken wij  u 

vriendelijk dit van tevoren aan ons door te geven.  

2.4 Voor verdere informatie over de verificatievergadering wordt verwezen naar de brief die u 

hierover eerder hebt ontvangen.  

 

3. VORDERING 

3.1 Wij correspondeerden eerder al met u over de plaatsing van uw vordering(en) op de lijst van 

(voorlopig) erkende, respectievelijk betwiste, crediteurenvorderingen. Mocht u nog geen 

bevestiging hebben ontvangen dat uw vordering is geplaatst op een lijst van (voorlopig) 

erkende of betwiste vorderingen neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Indien 

u wel een brief heeft ontvangen hoeft u uw vordering niet nogmaals bij de curator in te dienen. 

 

4. DEPONERING VAN DE LIJST VAN VOORLOPIG ERKENDE EN BETWISTE 

VORDERINGEN 

4.1 Voorafgaand aan de verificatievergaderingen worden de lijsten van (voorlopig) erkende en 

betwiste crediteurenvorderingen gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam. 

Deze lijsten liggen daar gedurende zeven dagen voorafgaand aan de verificatievergadering, 

dat wil zeggen vanaf donderdag 26 maart 2020, kosteloos voor iedereen ter inzage. Vanwege 

de privacywetgeving, zullen de lijsten van (voorlopig) erkende en betwiste 

crediteurenvorderingen niet worden gepubliceerd op onze website. 

 

5. AKKOORD  

5.1 De wet biedt de gefailleerde de mogelijkheid om een zogenaamd (ontwerp-)akkoord te 

deponeren.  

5.2 MC Slotervaart heeft een ontwerpakkoord ter griffie van de rechtbank Amsterdam 

gedeponeerd. Dit is het akkoord waarover op 2 april 2020 op de rechtbank Amsterdam de 

raadpleging en stemming zal plaatsvinden.  

5.3 De concurrente crediteuren zullen over dit akkoord en wijze waarop zij kunnen stemmen, een 

separate brief ontvangen van Wijn & Stael Advocaten, de advocaat van MC Slotervaart. Deze 

brief zal eveneens op 13 maart 2020 aan de concurrente crediteuren worden gezonden. 

5.4 Het akkoord ligt gedurende acht dagen voorafgaand aan de verificatievergadering, dat wil 

zeggen vanaf woensdag 25 maart 2020, kosteloos voor iedereen ter inzage bij de griffie van 

de Rechtbank Amsterdam. Gemakshalve zal het akkoord vanaf 13 maart 2020 eveneens 

gepubliceerd worden op onze website: https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis. 

https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis
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5.5 Voor het slagen van het akkoord moet het akkoord na stemming door de concurrente 

crediteuren worden aangenomen. De stemming vindt plaats tijdens de verificatievergadering, 

alleen verschenen concurrente crediteuren kunnen stemmen (al dan niet op basis van een 

volmacht). Voor het aannemen van het akkoord is vereist dat een in de wet omschreven 

meerderheid (zowel qua aantal stemmen als qua gedeelte van het totale bedrag aan 

vorderingen) moet worden behaald. Vervolgens dient het akkoord ook nog door de Rechtbank 

te worden beoordeeld en te worden goedgekeurd, ofwel 'gehomologeerd'. 

 

6. ADVIES CURATOREN 

6.1 Op grond van artikel 140 Faillissementswet dient een curator ter vergadering schriftelijk 

advies uit te brengen over (de inhoud en aannemelijkheid van) een door een schuldenaar aan 

zijn schuldeisers aangeboden akkoord.  

6.2 Wij hebben een advies over het door MC Slotervaart aangeboden akkoord opgesteld. Dit 

advies zal vanaf maandag 16 maart 2020 beschikbaar zijn en zal worden gepubliceerd op onze 

website: https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis. 

6.3 Kort gezegd, concluderen wij in dit advies dat de concurrente crediteuren onder het 

aangeboden akkoord een hogere uitkering ontvangen dan ingeval van een liquidatie van de 

activa van MC Slotervaart. Wij menen dan ook dat de schuldeisers van MC Slotervaart bij het 

aannemen van het akkoord en een daarop volgende homologatie zijn gebaat. Derhalve 

adviseren wij de stemgerechtigde schuldeisers van MC Slotervaart vóór het akkoord te 

stemmen. Voor het volledige advies wordt verwezen naar onze website. 

 

7. OVERIG 

Voor verdere informatie over het faillissement van MC Slotervaart verwijzen wij u naar de 

openbare verslagen ex art. 73a van de Faillissementswet en de persberichten die worden 

gepubliceerd op onze website: https://cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis.  

Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

M.R. van Zanten M.N. de Groot 

Curator MC Slotervaart Curator MC Slotervaart 
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