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OPMERKINGEN VOORAF

1. INLEIDING

Dit is het vijfde 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 23 oktober 2019 tot en met 24 april 2020 en dient in samenhang met 

het eerste verslag van 9 januari 2019, het tweede verslag van 9 april 2019, het derde verslag 

van 10 juli 2019 en het vierde verslag van 30 oktober 2019 te worden gelezen.

Dit verslag wordt mede uitgebracht in verband met de verificatievergadering die in het 

faillissement van MC Slotervaart zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2020 om 10:00 uur

in de Borgerhoff Mulderzaal van de Rechtbank Amsterdam (balie 7), onder strikte 

voorwaarden voor een verantwoorde omgang met het CIVID-19 (Corona)virus. De Rechtbank 

Amsterdam is gevestigd aan de Parnassusweg 220 in Amsterdam. In dit verslag wordt de stand 

van de boedel van MC Slotervaart weergegeven, zoals daarover op de verificatievergadering 

na afloop van de verificatie van de vorderingen door de curatoren verslag zal worden gedaan 

(een en ander als bepaald in artikel 137 van de Faillissementswet).

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. Hierbij kan verwezen worden naar de 

brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) van 

11 oktober 2019 over het aangescherpte beleid rondom zorgaanbieders in de financiële 

problemen.

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 

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 
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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. VERSLAG EX ARTIKEL 137 FW

2.1 Dit verslag wordt mede uitgebracht in verband met de verificatievergadering die in het 

faillissement van MC Slotervaart zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2020 om 10:00 uur

in de Borgerhoff Mulderzaal van de Rechtbank Amsterdam (balie 7), onder strikte

voorwaarden voor een verantwoorde omgang met het CIVID-19 (Corona)virus. De Rechtbank 

Amsterdam is gevestigd aan de Parnassusweg 220 in Amsterdam. In dit verslag wordt de stand 

van de boedel van MC Slotervaart weergegeven, zoals daarover op de verificatievergadering 

na afloop van de verificatie van de vorderingen door de curatoren verslag zal worden gedaan 

(een en ander als bepaald in artikel 137 van de Faillissementswet).
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DEEL I – OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

3. BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN TIJDENS DE AFGELOPEN 

VERSLAGPERIODE

3.1 Voorbereidingen voor de verificatievergadering

De curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode de nodige voorbereidingen getroffen voor 

de verificatievergadering van donderdag 30 april 2020 om 10:00 uur. Conform de beschikking 

van de rechter-commissarissen van 7 april 2020 hebben de curatoren de crediteuren 

opgeroepen en op de hoogte gesteld van de verificatievergadering zoals  bepaald in artikel 109 

Fw. Ook hebben de curatoren conform artikel 115 Fw de crediteuren bij brief geïnformeerd 

dat op donderdag 16 april 2020 conform artikel 114 Fw een afschrift van de lijsten van 

(voorlopig) erkende en betwiste crediteurenvorderingen (de Lijsten) ter griffie van de 

rechtbank is gedeponeerd. Deze Lijsten liggen daar tot de verificatievergadering kosteloos 

voor iedereen ter inzage en konden - in verband met de coronamaatregelen waardoor de 

rechtbank beperkt toegankelijk is - ook tot de verificatievergadering worden ingezien worden 

op een speciaal daarvoor ingerichte en beveiligde website.

3.2 Structurele oplossing opslag medische dossiers en overdracht aan UMC Utrecht

Vorig jaar hebben de curatoren overleg gevoerd met het ministerie van VWS, Zilveren Kruis, 

IGJ en de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen over de opslag van de medische dossiers

en de daarbij behorende kosten.

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.  

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 het ministerie van VWS. Er is onderzoek gedaan naar een 

structurele oplossing die waarborgt dat alle medische dossiers worden bewaard gedurende de 

wettelijke termijn (veelal 20 jaar vanaf 1 januari 2020) 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 de 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 VWS.
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In 2019 zijn de werkzaamheden gestart voor het permanent veiligstellen van de papieren en 

digitale patiëntgegevens van MC Slotervaart bij een andere zorginstelling. 

De periode tot aan de zomer van 2019 is gebruikt om overeenkomsten te sluiten met de partijen 

die nodig zijn voor de uitvoering van de dossieroplossing. Op 13 augustus 2019 hebben de 

curatoren hun offerte voor de overdracht van de medische dossiers ingediend bij het ministerie 

van VWS. Na de aanvaarding van de offerte en de contractsluiting met VWS is door curatoren 

een eerste verzoek om betaling van de reeds door de boedel voorgeschoten kosten voor de 

dossieroplossing aan het ministerie van VWS gedaan van € 2.030.000,-. Dit bedrag is op 18 

december 2019 bijgeschreven op de faillissementsrekening. Betaling van de tweede, tevens 

laatste, termijn van de kosten van € 170.000,- is in januari 2020 verzocht en ontvangen van 

het ministerie van VWS. 

Vooruitlopend op de formele aanvaarding van de offerte is, in nauw en constructief overleg 

met het ministerie van VWS en de overnemende zorginstelling, alvast gestart met de 

werkzaamheden. Dit om tijdverlies te voorkomen en te zorgen dat de permanente opslag zo 

spoedig mogelijk gerealiseerd zal zijn.

Met het ministerie van VWS is overeengekomen dat eerst de gelden voor het realiseren van 

de permanente oplossing en het veiligstellen van de patiëntgegevens beschikbaar worden 

gesteld. De gelden voor het gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren van de medische 

gegevens worden ter beschikking gesteld aan de overnemende zorginstelling zodra een 

separate overeenkomst is gesloten tussen het ministerie van VWS en deze zorginstelling.

In goed overleg met het ministerie van VWS hebben in de tweede helft van 2019 diverse 

gesprekken plaatsgevonden met de Autoriteit Persoonsgegevens over de AVG-aspecten die 

verbonden zijn aan de door curatoren voorgestelde oplossing voor de opslag van de medische 

dossiers van MC Slotervaart. De gesprekken zijn inmiddels afgerond en hebben ertoe geleid 

dat t een zo zorgvuldig mogelijk overdracht van de patiëntendossiers binnen de wettelijke 

kaders zal kunnen worden gerealiseerd.

3.2.1 Papieren medische dossiers

Inmiddels zijn de werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen van de papieren 

medische dossiers, bestaande uit circa 200 pallets dossiers extern en 4 km dossiers in het 

centraal medisch archief in het ziekenhuispand opgeslagen, afgerond. Alle papieren dossiers 

zijn eind 2019 verhuisd naar een externe leverancier die is gespecialiseerd in de opslag van 

medische dossiers. 

3.2.2 Digitale medische dossiers

De werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen van de digitale medische gegevens van 

meer dan 600.000 patiënten zijn voor het grootste gedeelte afgerond. Hierbij zijn de relevante 

digitale patiëntgegevens vanuit de bestaande systemen van MC Slotervaart overbracht naar 

een centraal digitaal archief systeem.  De overdracht heeft, gelet op het grote aantal bestanden, 

enige maanden geduurd. 

Totdat deze structurele oplossing was gerealiseerd, konden patiënten medisch dossier 

opvragen via de website van MC Slotervaart. Op dit moment zijn nog 2 medewerkers 

werkzaam om de huidige aanvragen in behandeling te nemen.
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3.2.3 Bekendmaking structurele oplossing en overdracht dossiers aan zorginstelling

Op 9 maart 2020 hebben curatoren bekend gemaakt dat UMC Utrecht de medische dossiers 

van patiënten die zijn behandeld in MC Slotervaart gaat beheren vanaf 20 april 2020. Het 

beheer van de medische dossiers van patiënten verandert inhoudelijk niet. De medische 

dossiers van MC Slotervaart blijven gescheiden van het eigen medisch archief van UMC 

Utrecht. Zij zullen dezelfde wet- en regelgeving toepassen als MC Slotervaart. Dit betekent 

dat de medisch dossiers ten minste 20 jaar vanaf de laatste aanpassing van het dossier worden 

bewaard en kunnen worden opgevraagd. Het beroepsgeheim is ook in het UMC Utrecht van 

kracht: de medewerkers van het UMC Utrecht mogen de medische gegevens niet bekijken of 

door andere zorgverleners laten lezen, zonder toestemming van de patiënt. Patiënten en hun 

nieuwe zorgverlener(s) kunnen tot het einde van de bewaartermijn een kopie van het medisch 

dossier bij het UMC Utrecht aanvragen. Het enige dat is veranderd, is de locatie waar patiënten 

een kopie van hun medisch dossier kunnen aanvragen. Dit kan vanaf 20 april 2020 niet meer 

bij MC Slotervaart, maar bij het UMC Utrecht.

3.2.4 Procedure aanvraag medisch dossier

Tot 20 april 2020 konden kopieën worden aangevraagd bij MC Slotervaart. Vanaf 20 april 

2020 kan dat bij het speciale MC Slotervaart-loket in het UMC Utrecht. Patiënten hoeven 

hiervoor niet zelf naar Utrecht te komen. Aanvragen kan via e-mail 

(mcslotervaartdossier@umcutrecht.nl) of door telefonisch contact op te nemen met het loket 

(telefoonnummer: 088 - 755 88 66). Het medisch dossier wordt vervolgens aangetekend 

verstuurd. 

Patiënten hoeven niets te doen. Het UMC Utrecht bewaart de medische dossiers vanaf 20 april 

2020. Meer informatie is te vinden op: 

 www.umcutrecht.nl/mcslotervaartloket

 www.mcslotervaart.com

 www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis

3.2.5 Geen zeggenschap nieuwe eigenaar

Op 17 december 2019 is bekend gemaakt dat na de opheffing van het faillissement de aandelen 

in Slotervaartziekenhuis BV in handen komen van vastgoedbedrijf Zadelhoff Beheer B.V. of 

een aan haar gelieerde vennootschap (Zadelhoff). De medische dossiers gaan niet over naar 

Zadelhoff, maar naar het UMC Utrecht. Zadelhoff ziet de medische dossiers dus niet in en 

krijgt geen enkele zeggenschap over de dossiers.

Curatoren zijn het ministerie van VWS, UMC Utrecht en ook de Autoriteit Persoonsgegevens 

zeer erkentelijk voor de medewerking bij de totstandkoming van deze oplossing voor de 

(voormalige) patiënten van MC Slotervaart, die nu ondanks het faillissement, en de aanstaande 

beëindiging daarvan, de komende jaren de beschikking houden over hun medische dossier. 

Hiermee hopen alle partijen te hebben bijgedragen aan de voortzetting van een goede 

gezondheidszorg voor voormalige patiënten van MC Slotervaart.

3.3 Voorgenomen faillissementsakkoord – stand van zaken
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Op vrijdag 15 maart 2019 heeft 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 door de gemeente Amsterdam 

gevestigde voorkeursrecht. In de afgelopen verslagperiode heeft er regelmatig overleg tussen 

Zadelhoff en de gemeente Amsterdam plaatsgevonden waarin is besproken onder welke 

voorwaarden de gemeente Amsterdam de toetreding van Zadelhoff als 

meerderheidsaandeelhouder kan ondersteunen.

In december 2019 is tussen de gemeente Amsterdam en Zadelhoff overeenstemming bereikt 

over de verkrijging van een meerderheidsbelang en de bestemming van het vastgoed dat wordt 

gehouden door MC Slotervaart, indien het faillissement als gevolg van een 

faillissementsakkoord zal eindigen.

Door MC Slotervaart is op 16 maart 2020 een ontwerpakkoord en een daarbij behorende 

toelichting ter griffie van de rechtbank Amsterdam gedeponeerd. Dit is het 

faillissementsakkoord waarover op 30 april 2020 op de rechtbank Amsterdam de raadpleging 

en stemming zal plaatsvinden. De inhoud van het faillissementsakkoord is ook gepubliceerd 

op deze website en op de website: www.akkoordslotervaart.nl.

Alle concurrente schuldeisers hebben een brief van de advocaat van MC Slotervaart  

ontvangen over het faillissementsakkoord waarin kennis is gegeven over de inhoud van het 

faillissementsakkoord. Aan hen is verzocht een volmacht af te geven zodat tijdens de 

verificatievergadering door MC Slotervaart namens deze crediteuren kan worden gestemd.

Het faillissementsakkoord houdt in grote lijnen het volgende in:

- Vorderingen van concurrente schuldeisers worden tot en met EUR 5.000 volledig voldaan;

- Concurrente schuldeisers ontvangen voor zover hun vordering meer bedraagt dan EUR 

5.000, nog een aanvullend bedrag. De omvang van dit aanvullende bedrag wordt bepaald 

door de hoogte van de totale schuldenlast van MC Slotervaart en wordt, gelet op de huidige 

schuldenlast, thans geschat op ca. 40% over de resterende vordering;

- De schuldeisers met een boedelvordering en/of preferente vordering zullen volledig 

worden voldaan. 

3.4 Datum verificatievergadering 

Op 29 oktober 2019 hebben de rechter-commissarissen bepaald dat de verificatievergadering 

in het faillissement van MC Slotervaart zou worden gehouden op donderdag 12 maart 2020. 

Doordat in de aanloop naar de verificatievergadering door onvoorziene logistieke 

omstandigheden 12 maart 2020 niet haalbaar werd geacht, is de verificatievergadering  

verplaatst naar 2 april 2020.
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Echter, in verband met het COVID-19 (Corona)virus is op 24 maart 2020 besloten om de 

verificatievergadering van 2 april 2020 op te schorten.

Op 7 april 2020 hebben de rechter-commissarissen een nieuwe datum voor de 

verificatievergadering bepaald omdat verder uitstel onwenselijk wordt geacht. De positie van 

schuldeisers en andere belanghebbenden in het faillissement zou hierdoor worden geschaad. 

Bovendien zou spoedige beëindiging van het faillissement dan niet langer mogelijk zijn en 

zou ook de ontwikkeling van het pand vertraging oplopen.

De rechter-commissarissen hebben besloten dat de verificatievergadering zal plaatsvinden op 

donderdag 30 april 2020 om 10:00 uur in de Borgerhoff Mulderzaal van de Rechtbank 

Amsterdam (balie 7), onder strikte voorwaarden voor een verantwoorde omgang met het 

CIVID-19 (Corona)virus.

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

3.5 Voorwaarden voor doorgang verificatievergadering

In verband met het COVID-19 (Corona)virus zal de verificatievergadering uitsluitend 

doorgaan indien wordt voldaan aan de navolgende, zeer strikte voorwaarden, teneinde een 

ieders gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen:

1. Er kunnen maximaal 30 personen de verificatievergadering bijwonen

Gelet hierop hebben curatoren dan ook aan alle crediteuren een dringend verzoek 

gedaan alleen naar de verificatievergadering te komen indien daar een wezenlijk 

belang bij bestaat. Indien sprake is van vordering die door de curatoren is erkend en 

men zich kan vinden in het door MC Slotervaart aangeboden faillissementsakkoord

is er geen reden om de verificatievergadering bij te wonen. Derhalve is door 

curatoren aan de crediteuren dringend verzocht niet te komen. 

2. Alleen personen die zich vooraf hebben aangemeld, en tot het maximum van 30, 

kunnen (na deugdelijke legitimatie) toegang krijgen tot de verificatievergadering

Aanmelden om de verificatievergadering bij te wonen was mogelijk tot uiterlijk 23 

april 2020. 

3. Schriftelijk kenbaar maken van enig standpunt

Indien personen de rechter-commissarissen en curatoren wilden informeren over een 

standpunt dat zij anders in persoon tijdens de verificatievergadering kenbaar zouden 

hebben willen maken, (de voorrang van) een vordering willen betwisten, dan wel 

indien nadere inlichtingen gewenst zijn, zijn zij in de gelegenheid gesteld, de rechter-

commissarissen en curatoren, tot uiterlijk 23 april 2020 hiervan schriftelijk op de 

hoogte te brengen. Vervolgens zullen deze opmerking in het proces-verbaal van de 

zitting worden opgenomen met de reactie van de rechter-commissaris, curatoren of 

MC Slotervaart. 

4. Personen met gezondheidsklachten 

Personen met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging of koorts mogen de verificatievergadering niet bijwonen. Zij kunnen zich, 

mits tevoren aangemeld, wel laten vertegenwoordigen.
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Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan of indien zich meer dan 30 personen 

hebben aangemeld om de verificatievergadering bij te wonen, zal de verificatievergadering 

niet doorgaan en zal deze voor minimaal enkele weken, maar mogelijk zelfs voor enkele 

maanden, worden opgeschort. Ook indien de coronamaatregelen na 28 april 2020 worden 

aangescherpt, kan de verificatievergadering worden opgeschort. Verdere opschorting van de 

verificatievergadering zal tot gevolg hebben dat het uitkeringspercentage voor de concurrente 

schuldeisers zal dalen alsook dat alle schuldeisers pas later een uitkering. Op hun vordering 

zullen ontvangen.

3.6 Advies curatoren ter zake het faillissementsakkoord

Op grond van artikel 140 Faillissementswet dienen curatoren ter vergadering schriftelijk 

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

zijn schuldeisers aangeboden faillissementsakkoord. De curatoren hebben een advies over het 

door MC Slotervaart aangeboden faillissementsakkoord opgesteld. Samenvattend, 

concluderen curatoren in dit advies dat de concurrente crediteuren onder het aangeboden 

faillissementsakkoord een hogere uitkering ontvangen dan ingeval van een liquidatie van de 

activa van MC Slotervaart. De curatoren menen dan ook dat de schuldeisers van MC 

Slotervaart bij het aannemen van het faillissementsakkoord en een daarop volgende 

homologatie zijn gebaat. Derhalve hebben curatoren de stemgerechtigde schuldeisers van MC 

Slotervaart geadviseerd vóór het faillissementsakkoord te stemmen. Het volledige advies is 

gepubliceerd op de website: www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis.

3.7 Procedure over voorkeursrecht bij bestuursrechter rechtbank Amsterdam

Bij brief van 6 augustus 2019 hebben de curatoren op nader aan te voeren gronden beroep 

ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam (Afdeling Publiekrecht, team bestuursrecht) tegen het 

besluit van de gemeenteraad van Amsterdam van 20 juni 2019. Met dit besluit was het bezwaar

van de curatoren tegen het voorkeursrecht op het ziekenhuispand afgewezen. Op 13 september 

2019 hebben de curatoren de gronden van het beroep bij de rechtbank ingediend. De gemeente 

heeft een verweerschrift ingediend. 

De rechtbank Amsterdam heeft de mondelinge behandeling bepaald op dinsdag 9 juni 2020 

om 9.00 uur. Deze datum is gelegen na de vermoedelijke datum van de beëindiging van het 

faillissement. Het is dan aan de vennootschap om een beslissing te nemen over (de eventuele 

voortgang van) deze procedure.

3.8 Wob verzoek van curatoren 

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. Aangezien de curatoren het niet eens zijn met de gedeeltelijke 

inwilliging van het Wob-verzoek hebben zij op 22 juli 2019 een bezwaarschrift ingediend bij 

de griffie van bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Amsterdam. Het College van 

B&W heeft op 9 september 2019 een verweerschrift ingediend. De curatoren hebben bij brief 

van 20 september 2019 op het verweerschrift van het College van B&W gereageerd. Het 
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College van B&W heeft hierop op 4 oktober 2019 gereageerd. De curatoren hebben op 16 

oktober 2019 hun commentaar gegeven op de reactie van het College van B&W. 

In de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren aangegeven dat, gelet op het aangeboden 

faillissementsakkoord, zij ermee kunnen instemmen wanneer de gemeente de behandeling van 

het bezwaarschrift tegen de beslissing op het Wob-verzoek zou besluiten aan te houden in 

afwachting op de verificatievergadering en de stemming en homologatie over het 

faillissementsakkoord.

4. PERSONEEL

4.1 Aantal ten tijde van faillissement

Naam vennootschap Aantal personeelsleden in loondienst

I.S.M.      34 personeelsleden 

MC Slotervaartziekenhuis 1.084 personeelsleden 

Totaal 1.118 personeelsleden 

4.2 Voortzetting werkzaamheden / personele bezetting 

In de afgelopen verslagperiode is de personele bezetting in de afgelopen periode verder 

teruggebracht. Per datum verslag zijn er nog 16 werknemers, via payrolling, werkzaam voor 

de curatoren. Indien het aangeboden akkoord wordt aangenomen en gehomologeerd, zullen 

deze contracten op 31 mei 2020 respectievelijk 31 juli 2020 eindigen.

5. ACTIVA

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de aan MC Slotervaart in eigendom 

toebehorende activa per 23 oktober 2018.

5.2 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. 

Inmiddels beschikken de curatoren over een recente meetstaat. Hieruit blijkt dat de 

verhuurbare en de bruto vloeroppervlaktes kleiner zijn:

Ziekenhuis:                       46.330 m² VVO                56.826 m² BVO

Kinderdagverblijf:                    804 m² VVO                   872 m²  BVO

                                              47.134 m² VVO               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. 
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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 (zie hiervoor 

tevens paragraaf 3.7. 

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 zijn hiervan op 6 augustus 2019 in beroep 

gegaan bij de rechtbank Amsterdam.

Inmiddels is, op verzoek van curatoren, de WTZi inschrijving van MC Slotervaart in verband 

met het faillissement en de beëindiging van de activiteiten door de afdeling Toelating 

Zorginstellingen van het CIBG van het ministerie van VWS bij besluit van 27 februari 2020 

ingetrokken

5.3 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

€ 509.439,55.

De resterende inventaris en voorraad is door Troostwijk Veilingen B.V. (Troostwijk 

Veilingen) in opdracht van de curatoren verkocht. De totale opbrengst van de veilingen 

bedraagt € 1.755.513,08.

5.4 100% Deelnemingen

MC Slotervaart heeft een tweetal Nederlandse deelnemingen waarbij zij alle aandelen houdt 

in het kapitaal van deze betreffende deelnemingen.
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5.4.1 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.

5.4.2 MC Tandheelkunde B.V.

MC Tandheelkunde B.V. exploiteerde een tandheelkundige praktijk voor 

tandheelkunde, implantologie en prothetiek.

5.5 Overige deelnemingen

5.5.1 Di-AcetylM B.V.

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

5.5.2 Modra Pharmaceuticals B.V.

MC Slotervaart houdt ongeveer 5-6% van de aandelen in het kapitaal van Modra 

Pharmaceuticals B.V.

5.5.3 AtalMedial B.V.

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

5.6          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. 

6. DEBITEUREN

6.1 Omvang debiteuren

MC Slotervaart beschikt over een substantiële debiteurenportefeuille, bestaande uit zorg en 

niet-zorg gerelateerde debiteurenvorderingen.

In de afgelopen verslagperioden 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. 

6.2 Opbrengst

In de afgelopen verslagperiode is met een groot aantal zorgverzekeraars overeenstemming 

bereikt over de over en weer bestaande posities. Dit heeft geresulteerd in een te verwachten 

opbrengst van ongeveer € 7,5 miljoen. 

Uit de administratie van MC Slotervaart bleek dat de vordering op Zilveren Kruis het meest 

omvangrijk was. Zilveren Kruis heeft deze vordering (al voor datum faillissement) betwist en 

een vordering ter verificatie ingediend ter zake haar netto financiële positie ten opzichte van 

MC Slotervaart. 

Derhalve bestond tussen partijen een geschil over de vraag wat de netto financiële posities zijn 

van Zilveren Kruis en MC Slotervaart ten opzichte van elkaar. 

Partijen hebben overleg gevoerd over een minnelijke regeling omdat het voorgenomen 
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akkoord alleen mogelijk zou zien indien Zilveren Kruis een substantieel bedrag van de door 

MC Slotervaart gestelde, maar door Zilveren Kruis betwiste, vordering zou voldoen. De 

curatoren hebben daarom Zilveren Kruis dringend verzocht in te stemmen met een minnelijke 

regeling op grond waarvan Zilveren Kruis een substantieel bedrag aan de boedel van MC 

Slotervaart zal betalen.  

Uitsluitend om het voorgenomen akkoord mogelijk te maken voor de gezamenlijke crediteuren 

van MC Slotervaart, heeft Zilveren Kruis aangegeven bereid te zijn om een bedrag van € 

3.500.000,- aan de boedel van MC Slotervaart te voldoen en hiermee het geschil tussen partijen 

te doen eindigen. Doordat Zilveren Kruis hiertoe bereid was, kon het akkoord aan de 

gezamenlijke schuldeisers worden aangeboden. 

Deze minnelijke regeling is inmiddels vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen 

partijen.

Na declaratie van alle zorgfacturen, resteert uitsluitend voor zorgverzekeraars DSW en Stad 

Holland een vordering op MC Slotervaart van € 485.835,- respectievelijk € 214.165,-. Deze 

vorderingen zijn opgenomen op de lijst van (voorlopig) erkende concurrente 

crediteurenvorderingen. 

7. BANK/ZEKERHEDEN

7.1 Vordering van bank(en)

Tussen MC Slotervaart en I.S.M. enerzijds en ING anderzijds bestond 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. Vooruitlopend op het aangeboden akkoord is de 

vordering van ING uit hoofde van voornoemde kredietverhouding gecedeerd aan (een 

dochtervennootschap) van Zadelhoff. Deze vordering is door Zadelhoff niet ingediend in het 

faillissement en er volgt met betrekking tot deze vordering ook geen uitkering aan Zadelhoff 

op basis van het akkoord.

7.2 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 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.

7.3 Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht

Tot 1 oktober 2019 is door 146 partijen aanspraak gemaakt op bepaalde goederen uit hoofde 
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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 alle leveranciers afgewikkeld. 

8. VOORTZETTEN/AFBOUW ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING

8.1 Financiële verslaglegging

De curatoren hebben – na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de rechter-

commissarissen – Insolresearch ingeschakeld als boedelaccountant. Insolresearch neemt de 

financiële administratie vanaf 23 oktober 2018 voor haar rekening.

9. RECHTMATIGHEID

9.1 Boekhoudplicht

De curatoren hebben Limits Consulting de opdracht verstrekt de digitale administratie veilig 

te stellen.

9.2 Deponering jaarrekeningen, accountantsverklaring, volstorting aandelen, onbehoorlijk 

bestuur en paulianeus handelen

Nu aannemelijk is dat het faillissement eindigt als gevolg van het aangeboden akkoord zullen 

curatoren het rechtmatigheidsonderzoek vooralsnog niet verder vervolgen.

9.3 Overige onderzoeken

Er is door verschillende instanties onderzoek verricht naar de faillissementen van MC 

Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft diverse rapporten gepubliceerd over

de patiëntveiligheid rondom het faillissement van MC Slotervaart. Het gaat om de navolgende 

rapporten:

 Toezichtsrapport IGJ MC Slotervaart: “Gevolgen faillissement MC Slotervaart 

vooraf onderschat – risico’s voor goede en veilige zorg bij afbouw en overdracht van 

zorg” van 26 november 2019; en

 Toezichtsrapport IGJ MC Slotervaart: “Veerkracht en betrokkenheid: goede zorg na 

overdracht uit MC Slotervaart” van 26 november 2019.

Beide rapporten zijn gepubliceerd op de website van de IGJ (www.igj.nl).

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (de Onderzoeksraad) heeft onderzoek verricht naar 

de risico’s voor de patiëntveiligheid. Het rapport van de Onderzoeksraad is gepubliceerd op 

19 december 2019 (te raadplegen op www.onderzoeksraad.nl). 

Daarnaast heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie (de Commissie Van Manen) 

onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom het faillissement van MC Slotervaart en 

MC IJsselmeerziekenhuizen en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken. Het rapport 

van de Commissie Van Manen is op 4 maart 2020 gepubliceerd (te raadplegen op 
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www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/faillissement-mc-slotervaart-en-mc-

ijsselmeerziekenhuizen/onafhankelijke-onderzoekscommissie). 

Het onderzoek naar eventuele onbehoorlijke bestuurderlijke en/of financiële constructies van 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is nog 

niet afgerond. De IGJ en NZa doen gezamenlijk onderzoek naar mogelijke onbehoorlijke 

financiële constructies, en het al dan niet naleven van de Governancecode Zorg en relevante 

zorgwet- en regelgeving. Het rapport over het MC Slotervaart wordt in het tweede kwartaal 

van 2020 verwacht.

10. OVERIG

10.1 Saldo faillissementsrekening MC Slotervaart

Per 24 april 2020 bedraagt het saldo van de faillissementsrekening van MC Slotervaart 

€ 5.706.173,76.

10.2 Voorlopig vooruitzicht voor crediteuren en termijn voor afwikkeling van het 

faillissement van MC Slotervaart

Na afloop van de verificatievergadering heeft de stemming op het aangeboden akkoord 

plaatsgevonden. Voor het aannemen van een akkoord is een gewone meerderheid vereist. Bij 

het berekenen van de meerderheid dient te worden uitgegaan van: i) het totale aantal (fysiek 

of bij volmacht) ter  verificatievergadering verschenen schuldeisers met erkende en 

voorwaardelijk toegelaten concurrente vorderingen en ii) het totale bedrag aan erkende en 

voorwaardelijk toegelaten concurrente vorderingen. 

Gebleken is dat de benodigde meerderheden zijn behaald, waardoor het akkoord is 

aangenomen. Van alle ter verificatievergadering verschenen crediteuren heeft 100% vóór het 

akkoord gestemd. Deze schuldeisers die vóór het akkoord hebben gestemd vertegenwoordigen 

98% van het totale bedrag aan toegelaten concurrente vorderingen.

De rechter-commissarissen hebben bepaald dat op 14 mei 2020 om 10:00 uur de 

homologatiezitting bij de rechtbank zal plaatsvinden. Indien het akkoord wordt 

gehomologeerd, eindigt het faillissement na het verstrijken van de verzet termijn. Vervolgens 

zullen de curatoren c.q. de Stichting Akkoord Slotervaart tot uitbetaling conform het 

aangeboden akkoord aan de schuldeisers overgaan.

10.3 Saldo faillissementsrekening I.S.M. 

Per 24 april 2020 bedraagt het saldo van de faillissementsrekening van I.S.M. € 5.029,28.

10.4 Voorlopig vooruitzicht voor crediteuren en termijn voor afwikkeling van het 

faillissement van I.S.M.

De nog te betalen boedelschulden in het faillissement bedragen € 105.154,99 en bestaan uit 

een vordering van het UWV van € 100.275,46 en boedelvorderingen van de werknemers van 

gezamenlijk € 4.879,53. Het UWV heeft tevens een preferente vordering ingediend van 

€ 87.825,32. De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 18.147,-. De 

gezamenlijke concurrente vorderingen bedragen € 18.922,27.
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I.S.M. heeft een rekening-courant vordering van € 226.182,- op MC Slotervaart. Indien het 

door MC Slotervaart akkoord wordt aangenomen en gehomologeerd, zal (de boedel van) 

I.S.M. tevens een gedeeltelijke uitkering op haar vordering ontvangen. Gelet echter op de 

omvang van de boedelschulden en de preferente vorderingen, zal geen uitkering aan de 

concurrente crediteuren kunnen worden gedaan. Na ontvangst van de uitkering zal het 

faillissement van I.S.M. kunnen worden afgewikkeld en zal het faillissement voor opheffing 

worden voorgedragen.
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DEEL II – VERSLAG EX ARTIKEL 137 FW

11. ACTIVA VAN MC SLOTERVAART

11.1 Algemeen

In dit faillissement heeft, in afwachting van de totstandkoming van een door MC Slotervaart 

aan haar schuldeisers aan te bieden akkoord, niet een algehele liquidatie van activa van MC 

Slotervaart plaatsgevonden. Een gedeelte van de ten tijde van de faillietverklaring aanwezige 

activa (zoals het ziekenhuis pand en de door MC Slotervaart gehouden aandelenbelangen in 

diverse ondernemingen), zijn ook thans nog de activa van MC Slotervaart. De inventaris en de 

voorraden zijn wel (grotendeels via een online veiling) te gelde gemaakt. Daarnaast zijn een 

gedeelte van de debiteurenvorderingen reeds geïnd.

11.2 Gerealiseerde baten en beschikbare liquide middelen

Per 24 april 2020 bedragen de totaal gerealiseerde baten € 17.877.154,53. Daarnaast is een 

boedelkrediet ontvangen van € 5.610.000. De reeds betaalde boedelschulden bedragen per 24 

april 2020 € 17.780.980,77. Derhalve bedraagt het saldo van de door de curatoren 

aangehouden faillissementsrekening bedraagt per 24 april 2020 € 5.706.173,76.

Op de faillissementsrekening is tevens een bedrag van € 2.200.000 ontvangen van het 

ministerie van VWS ten behoeve van de structurele oplossing voor de medische dossiers (zie 

hiervoor paragraaf 3.2 van dit verslag). Inmiddels is een bedrag van € 1.380.480,57 besteed 

aan de overdracht van de medische dossiers aan UMC Utrecht. De verwachting is dat het 

resterende budget van € 819.519,43 volledig moet worden aangewend om de overdracht van 

de medische dossiers te kunnen voltooien. Derhalve is een bedrag van € 4.886.654,33
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(€ 5.706.173,76 - € 819.519,43) beschikbaar op de faillissementsrekening ten behoeve van de 

afwikkeling van de boedel.

Als bijlage 1 bij dit verslag is een tussentijds financieel verslag (stand per 24 april 2020) van 

de boedel van MC Slotervaart toegevoegd.

11.3 Nog te verwachten liquide middelen

MC Slotervaart beschikt over een aantal vorderingen op debiteuren (waaronder 

zorgverzekeraars) welke op 24 april 2020 nog niet allemaal zijn betaald maar voor een groot 

gedeelte wel afspraken over zijn gemaakt. De verwachting is dat in totaal nog een bedrag van 

ongeveer € 6,86 miljoen zal worden betaald door verschillende debiteuren. 

12. PASSIVA VAN MC SLOTERVAART

12.1 Boedelschulden

De nog te betalen boedelschulden bedragen ongeveer € 22,6 miljoen euro en bestaan onder 

meer uit de navolgende boedelvorderingen:

UWV € 11.140.645,75

Werknemers van MC Slotervaart € 3.489.415,23

MC IJsselmeerziekenhuizen € 736.969,78

Boedelkrediet € 5.610.000,00

Gemaakte kosten tbv zorg en overdracht € 69.826,00

Kosten pand en algemene faillissementskosten € 1.548.262,00

TOTAAL € 22.595.118,76

Hierbij wordt opgemerkt dat nog geen rekening is gehouden met het nog vast te stellen salaris 

van de curatoren en hun kantoorgenoten over het 1e en 2e kwartaal van 2020 en andere 

boedelschulden die ontstaan na het 2 e kwartaal.

12.2 Deponeren crediteurenlijsten

Op 16 april 2020 hebben de curatoren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 en artikel 

Fw, een afschrift van de lijsten van (voorlopig) erkende en betwiste crediteurenvorderingen 

ter griffie van de rechtbank Amsterdam gedeponeerd. Omdat de rechtbank in verband met de 

overheidsmaatregelen als gevolg van het COVID-19 (Corona)virus beperkt toegankelijk is, 

kunnen deze lijsten ook worden ingezien op een speciaal daarvoor ingerichte beveiligde 

website. Inzage kan worden verzocht door een verzoek hiertoe te sturen aan 

saar.kremer@cms-dsb.com. Nadat de aanmelding is geverifieerd zal toegang worden verleend 

tot deze beveiligde website.

12.3 Lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen

In het faillissement van MC Slotervaart is voor een totaal van € 10.454.042,03 aan preferente 

vorderingen ingediend.

12.4 Lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen

In het faillissement van MC Slotervaart is voor een totaal van € 21.231.434,20 aan concurrente 

vorderingen ingediend.
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AFAS Software B.V. heeft schriftelijk bevestigd dat haar vordering van € 10.770,38 reeds is 

voldaan, zodat deze vordering van de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen 

verwijderd dient te worden.

12.5 Lijst van voorlopig betwiste preferente vorderingen

In dit faillissement is een vordering van de fiscus van € 185.578,- geplaatst op de lijst van 

voorlopig betwiste preferente vorderingen. Op het moment van het uitbrengen van dit verslag 

is er nog een overleg met de fiscus gaande over de suppletie aangifte 2018. De curatoren 

hebben een suppletieaangifte gedaan omdat in 2018 teveel btw is afgedragen. In afwachting 

van de uitkomsten van dit overleg over de gedane suppletieaangifte, is de vordering van de 

fiscus van € 185.578,-, in overleg met de fiscus, geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste 

preferente vorderingen.

De curatoren hebben de vorderingen van drie voormalige werknemers van MC Slotervaart 

betwist. Twee werknemers hebben na het deponeren van de crediteurenlijsten, maar vóór de 

verificatievergadering, aangegeven de door hun ingediende vorderingen in te trekken.

Dit betreft een vordering van € 5.500,- en een vordering van € 17.436,40. 

12.6 Lijst van voorlopig betwiste concurrente vorderingen

De curatoren hebben met Amsta en Zilveren Kruis overeenstemming bereikt over de totale 

omvang van de erkende concurrente vorderingen onder de voorwaarde dat het akkoord wordt 

aangenomen en gehomologeerd. Het meerdere dat Amsta en Zilveren Kruis ter verificatie 

hebben ingediend is derhalve op de lijst van betwiste concurrente vorderingen geplaatst in 

afwachting van de stemming en homologatie van het akkoord. Zodra de homologatie van het 

voorgenomen akkoord in kracht van gewijsde is gegaan, zullen Amsta en Zilveren Kruis deze 

vorderingen intrekken. 

Medtronic Trading NL B.V. heeft een vordering van € 931.319,12 ter verificatie ingediend in 

het faillissement. Hiervan is een bedrag van € 422.984,12 voorlopig erkend als concurrente 

vordering. Een bedrag van € 508.335,- wordt door de curatoren betwist. De door Medtronic 

Trading NL B.V. ingediende vordering van € 508.335,- ziet op een tweetal vorderingen. 

Medtronic Trading NL B.V. stelt een bedrag van € 458.335,- te vorderen hebben uit hoofde 

van misgelopen omzet op grond van een tussen haar en MC Slotervaart gesloten overeenkomst 

voor de levering van bepaalde contactgoederen. De curatoren betwisten dat uit deze 

overeenkomst blijkt dat MC Slotervaart gehouden is om jaarlijks een minimaal bedrag aan 

contractgoederen bij Medtronic Trading NL af te nemen.

Tenslotte vordert Medtronic Trading NL B.V. een bedrag van € 50.000,- in verband met op 

grond van een contractueel beding zoals opgenomen in de tussen haar en MC Slotervaart 

gesloten overeenkomst. Naar mening van de curatoren kwalificeert het beding waar de 

vordering van € 50.000,- op wordt gebaseerd als een zuiver boetebeding, en komt deze niet 

voor verificatie in aanmerking.

12.7 Nagekomen vorderingen 

Er zijn na de deponering van de crediteurenlijsten op 16 april 2020 tot en met 27 april 2020 

(zijnde de laatste dag waarop ex artikel 127 lid 1 van de Faillissementswet nog “nagekomen” 

vorderingen bij de curatoren konden worden ingediend), nog twee vorderingen ingediend:
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1. Nurse4Life heeft een concurrente vordering ingediend van € 4.210,80 ter zake geleverde 

diensten; en

2. Van Straten Medical B.V. heeft een concurrente vordering ingediend van € 8.127,23 ter 

zake geleverde diensten.

Hoewel de curatoren materieel geen bezwaar hebben tegen deze vorderingen, zijn deze 

vorderingen na het verstrijken van de door de rechter-commissarissen bepaalde termijn van 16 

december 2019 ingediend. Derhalve zal op de verificatievergadering aan de orde komen of 

deze vorderingen kog kunnen worden geverifieerd.

13. PUBLICATIE OP DE WEBSITE

13.1 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, 1 mei 2020

             

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

Curator Curator

Bijlage Omschrijving

1 Tussentijds financieel verslag van 24 april 2020
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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 24-4-2020

Naam

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW

€

A.1: Vrij actief

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 10.060,18

Banksaldi 4.498,37

14.558,55

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst voorraden 15.969,98

3. Debiteuren

Debiteuren prefaillissement - ontvangen tot 10 maart 2020 2.771.001,59

Debiteuren prefaillissement en boedel - ontvangen na 10 maart 2020 2.039.659,53

Boedeldebiteuren huur en servicekosten 1.104.561,98

Boedeldebiteuren overig 324.635,74

1.429.197,72

4. Overige baten

Boedelbijdragen zorg en overdracht 6.941.814,53

Bijdrage bewaarplicht patiëntendossiers 2.200.000,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00

Boedelkrediet 5.610.000,00

Kruisposten 0,00

Totaal vrij actief 21.022.201,90

A.2: 57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken

Opbrengst inventaris 2.464.952,63

Af: kosten -688.631,87

Totaal 57 lid 3 Fw - actief 1.776.320,76

Totaal actief 22.798.522,66

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW

Salaris en verschotten curator -4.560.178,57

Directe kosten zorg en overdracht -4.275.480,44

Kosten bewaarplicht patiëntendossiers -1.380.480,57

Kosten pand -3.485.468,53

Algemene faillissementskosten -3.390.740,79

Totaal -17.092.348,90

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 22.798.522,66

B. Reeds betaalde boedelkosten -17.092.348,90

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 5.706.173,76

Slotervaartziekenhuis B.V.

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

mr. I.M. Bilderbeek en mr. K.M. van Hassel

F.13/18/340
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