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Geachte heer, mevrouw, 

1. INLEIDING 

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.  

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 APRIL 2020 – 10:00 UUR 

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. 

Met deze brief berichten wij u dat de verificatievergadering in het faillissement van MC Slotervaart 

wordt verplaatst aangezien de voorbereiding hiervan meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk was 

voorzien.  
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De nieuwe datum voor de verificatievergadering is door de Rechtbank bepaald op donderdag 2 april 

2020 om 10:00 uur. De verificatievergadering zal plaatsvinden in  de Van Namenzaal van de Rechtbank 

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

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

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

hierover eerder hebt ontvangen.  

 

3. AANBIEDING AKKOORD AAN CREDITEUREN 

Eerder is bekend gemaakt, dat MC Slotervaart voornemens is om een akkoord aan haar schuldeisers aan 

te bieden. Mocht het akkoord worden ingestemd en gehomologeerd, dan worden alle boedelschulden en 

preferente crediteurenvorderingen volledig voldaan.  

Op het moment van het verzenden van deze brief, is nog onduidelijk welk percentage de concurrente 

crediteuren zullen ontvangen onder het voorgenomen akkoord. Wel is duidelijk dat in verband met de 

hogere schuldenlast en het verstrijken van de tijd sinds het moment waarop het voornemen tot het 

aanbieden van het akkoord is aangekondigd op 15 maart 2019, aan de concurrente crediteuren een lager 

percentage dan 100% zal worden aangeboden. 

Wijn & Stael Advocaten, advocaat van MC Slotervaart, zal (indien het voorgenomen akkoord 

daadwerkelijk wordt aangeboden) de concurrente crediteuren in een aparte brief nader 

informeren over het voorgenomen akkoord en de wijze waarop de stemming over het akkoord 

kan plaatsvinden. Deze brief kunt u binnen twee weken verwachten. 

 

4. 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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