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Curatoren: “Historisch akkoord” 

Alle crediteuren stemmen in met akkoord voor 

beëindiging faillissement MC Slotervaart 
 

 

Het faillissement van MC Slotervaart is na 17 maanden nagenoeg beëindigd. 

Tijdens de vandaag gehouden verificatievergadering in de rechtbank Amsterdam 

hebben alle ter zitting verschenen concurrente crediteuren voor het 

crediteurenakkoord gestemd. Deze crediteuren vertegenwoordigen ongeveer 

98% van het totale bedrag aan concurrente schulden. De curatoren Marc van 

Zanten en Marlous de Groot spreken van een historisch akkoord. “Het beëindigen 

van een dergelijk complex faillissement binnen deze korte termijn en op deze 

wijze is nog nooit voorgekomen in Nederland. Wij zijn blij dat we dit in 

samenwerking met alle partijen hebben weten te realiseren.” 

 

 

In het faillissement hebben bijna 1.600 crediteuren vorderingen ingediend. Het 
akkoord is aangeboden aan 550 crediteuren met een concurrente vordering in 

het faillissement van MC Slotervaart. Zij hebben vandaag ingestemd met het 
crediteurenakkoord. Alle andere crediteuren (boedelcrediteuren en preferente 

crediteuren) krijgen hun volledige vorderingen betaald. Door een lening aan de 
failliete vennootschap van 45 miljoen euro door vastgoedonderneming Zadelhoff, 
kunnen de openstaande vorderingen voor het grootste deel worden betaald. Nu 

de crediteuren het akkoord hebben aanvaard, kan het faillissement worden 
beëindigd. Formeel vindt dit plaats als de rechtbank over twee weken overgaat 

tot homologatie (goedkeuring) van het akkoord. “Vandaag is gebleken dat geen 
één van de schuldeisers tegen het akkoord is ”, aldus curator Marc van Zanten. 
“Dit is dus een heel belangrijk moment.”  

 
 

 



100% betaling voor de voormalige werknemers 

De curatoren hebben vastgesteld dat sprake is van schulden voor een bedrag 
van meer dan 55 miljoen euro. Met de lening van Zadelhoff worden alle 

boedelschuldeisers en de preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst, het 
UWV én de oud-werknemers geheel voldaan. Het beëindigen van een dergelijk 
complex faillissement binnen deze korte termijn en op deze voor de crediteuren 

gunstige wijze is uniek. “Wij zijn blij dat er voldoende geld is om deze belangrijke 
crediteuren geheel te betalen. Op deze wijze ontvangen de oud-medewerkers 

hun volledige vordering”, zegt curator Marlous de Groot. “Deze medewerkers 
hebben zich na het uitspreken van het faillissement zo enorm ingezet voor de 
overdracht van hun patiënten onder zeer zware en onzekere omstandigheden. 

Het is uitzonderlijk dat een faillissement van deze omvang en complexiteit al na 
17 maanden kan worden beëindigd en de crediteuren zo snel de betaling van hun 

vordering krijgen.”  
 
85% van de crediteuren ontvangt volledige betaling 

Met dit akkoord krijgt zo’n 85% van de crediteuren zijn vordering alsnog volledig 
uitbetaald. Alle concurrente vorderingen tot vijfduizend euro worden 100% 

voldaan. De concurrente crediteuren ontvangen zo’n 42% van hun vordering 
boven de vijfduizend euro. Curator Marc van Zanten: “Een volledige uitkering in 

een faillissement aan 85% van de gedupeerden is uitzonderlijk. Hierdoor wordt 
de schade die de crediteuren als gevolg van het faillissement hebben geleden 
zoveel als mogelijk vergoed. Zowel de onverwachte uitspraak van het 

faillissement van MC Slotervaart in oktober 2018, als ook het verloop en het 
einde van het faillissement is uniek.” 

 
Plannen Zadelhoff 
Volgens de curatoren is de beëindiging van dit bijzondere faillissement mogelijk 

dankzij de plannen van Zadelhoff. Zij gaat het voormalige ziekenhuispand in de 
nabije toekomst transformeren tot een locatie met een maatschappelijke en 

laagdrempelige zorgfunctie. Zadelhoff behoudt daarmee de maatschappelijke 
bestemming van het voormalige ziekenhuis. In het gebouw komt een mix van 
functies die voorziet in betaalbare buurtzorg en een oplossing voor het nijpende 

tekort in de verpleeghuiszorg. Om dit te realiseren renoveert Zadelhoff het 
hoofdgebouw. In de bovenbouw komen zorg- woonverdiepingen, in de 

onderbouw komen betaalbare ruimtes voor eerstelijns zorg, zoals huisartsen. 
 

Beste oplossing voor iedereen 

In een gemiddeld faillissement krijgen schuldeisers meestal niets of een zeer 

gering bedrag uitgekeerd. In dit faillissement is de situatie na 17 maanden veel 

positiever. “Schuldeisers ontvangen op korte termijn hun geld. De concurrente 

crediteuren ontvangen met dit akkoord een hogere uitkering dan bij een 

liquidatie van de activa in faillissement”, stelt curator Marc van Zanten. “Als er 

geen akkoord zou zijn geweest, zouden wij als curatoren het faillissement verder 

moeten afwikkelen. Dat zou veel tijd én geld vergen. Als het onroerend goed dan 

zou worden verkocht met alle beperkingen van dien, dan zou volgens onze 

schatting slechts 2 miljoen euro resteren voor de concurrente crediteuren. Met 

de financiering van Zadelhoff, kunnen alle boedelcrediteuren en preferente 

crediteuren -waaronder de werknemers- volledig worden betaald en is er nu 

ongeveer 10,5 miljoen euro beschikbaar voor de betaling aan de concurrente 

crediteuren. Dit is dus de beste oplossing voor iedereen.” 



Faillissement van een ziekenhuis 

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 (zonder enkele doorstart) nog niet eerder voorgekomen. Er 

was sprake van een complexe en unieke situatie. Het faillissement van MC 

Slotervaart en de afwikkeling daarvan, heeft geleid tot veel onrust en heeft veel 

maatschappelijke, politieke en publicitaire aandacht gekregen.  

Aangezien er geen vergelijkbaar geval is geweest in Nederland, moest voor veel 

problemen een nieuwe oplossing worden gevonden. Daarbij zijn curatoren 

gesteund door diverse partijen die bereid waren buiten de gebaande paden te 

denken en ook te gaan. Zodoende werkten zij mee aan een zorgvuldige 

afwikkeling van het faillissement. Curator Malous de Groot: “Hierbij stond, in het 

bijzonder tijdens de eerste maanden, het welzijn van de patiënten van MC 

Slotervaart voorop.”  

‘Faillissement MC Slotervaart gelukkig uitzondering’ 

Uit de tot nu toe verschenen rapporten van commissies die onderzoek hebben 

gedaan naar het faillissement van MC Slotervaart kunnen veel lessen worden 

geleerd voor de toekomst. “Deze lessen lijken ook ter harte te worden genomen. 

Het ministerie van VWS heeft het beleid aangescherpt rondom zorgaanbieders in 

de financiële problemen”, zegt Marc van Zanten. “Bovendien laat de redding van 

het Maasziekenhuis Pantein in april 2019 zien dat het faillissement van een 

ziekenhuis in Nederland gelukkig een uitzondering zal zijn.” 

#einde persbericht 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Met dit crediteurenakkoord komt er een einde aan het faillissement en dus aan het werk van de 

curatoren. Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn in de komende periode beschikbaar voor een 

nadere toelichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Paapst, via 

paapst@paapstvandam.nl of 06-22795569. 

 

Meer informatie is te vinden op: 

• https://cms.law/nl/nld/publication/bankruptcies/slotervaartziekenhuis-b.v 

• https://umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/overdracht-van-uw-medisch-dossier-van-mc-

slotervaart 

• https://www.mcslotervaart.com 
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