FAILLISSEMENTSAKKOORD
SLOTERVAARTZIEKENHUIS B.V.
16 MAART 2020

Inleiding
Dit faillissementsakkoord wordt aangeboden door Slotervaartziekenhuis B.V. aan haar
Concurrente Schuldeisers, één en ander op de voet van artikel 138 van de Faillissementswet. Bij
dit akkoord is een toelichting gevoegd. Geadviseerd wordt eerst deze toelichting te lezen. De
toelichting maakt geen onderdeel uit van het akkoord.

Definities
De met een hoofdletter geschreven begrippen in dit faillissementsakkoord hebben de volgende
betekenis:

Akkoord:

dit faillissementsakkoord

Beschikbare Bedrag:

het bedrag zoals omschreven in artikel 1 van dit Akkoord

Beschikbare Saldo:

het voor voldoening van de Erkende Vorderingen beschikbare
saldo als bedoeld in artikel 2 van dit Akkoord

Betwiste Vorderingen:

in het faillissement van Slotervaart ingediende concurrente
vorderingen die geen Erkende Vorderingen zijn

Concurrente Schuldeisers:

de schuldeisers van Slotervaart met vorderingen waaraan geen
voorrang is verbonden, als bedoeld in artikel 157 Fw

Curatoren:

de curatoren in het faillissement van Slotervaartziekenhuis B.V.

Erkende Vorderingen:

Erkende Vorderingen A en Erkende Vorderingen B

Erkende Vorderingen A:

in het faillissement van Slotervaart ingediende concurrente
vorderingen

die

blijkens

het

proces-verbaal

van

de

verificatievergadering worden aangemerkt als erkend zonder
betwisting door Slotervaart als bedoeld in artikel 126 Fw
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Erkende Vorderingen B:

in het faillissement van Slotervaart ingediende concurrente
vorderingen waarvan het bestaan na de verificatievergadering bij
een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak wordt
vastgesteld dan wel door Slotervaart schriftelijk wordt erkend

Fw:

de Faillissementswet

Homologatiebeslissing:

de homologatiebeschikking in de zin van artikel 153 Fw dan wel,
indien van toepassing, de homologatiebeslissing in hoger beroep
of cassatie

Slotervaart:

Slotervaartziekenhuis B.V.

Stichting:

Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis

Zadelhoff:

Zadelhoff Beheer B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap

Artikel 1 – uitvoering van het Akkoord door de Stichting
Slotervaart zal aan de Stichting een bedrag van circa € 15.000.0001 ter beschikking stellen (het
Beschikbare Bedrag). De aanspraken die de Concurrente Schuldeisers ontlenen aan het
Akkoord zullen door de Stichting worden voldaan uit het Beschikbare Bedrag. De Concurrente
Schuldeisers kunnen jegens Slotervaart geen rechten uit hoofde van hun vorderingen meer
geldend maken.2
Artikel 2 – aanwending van het Beschikbare Bedrag
Zodra de Homologatiebeslissing in kracht van gewijsde is gegaan, zal Slotervaart het
Beschikbare Bedrag aan de Stichting ter beschikking stellen. Het saldo van dit bedrag verminderd
met:
(i)

de door de Stichting gemaakte en naar verwachting nog te maken kosten; 3

(ii)

het bedrag dat door de Stichting onder het Akkoord aan de Concurrente Schuldeisers
met Betwiste Vorderingen dient te worden voldaan indien en voor zover deze
vorderingen alsnog als Erkende Vorderingen worden aangemerkt; en
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Dit bedrag kan onder omstandigheden hoger worden.
Met uitzondering van Concurrente Schuldeisers zonder Erkende Vorderingen voor zover hun aanspraken ten tijde van
het geldend maken van die aanspraak zijn gedekt door een verzekering met Slotervaart en/of MC IJsselmeerziekenhuizen
B.V. als verzekeringnemer.
3
Zie voor enkele voorbeelden van door de Stichting te maken kosten §4.13 van de toelichting bij dit Akkoord.
2

2

(iii)

het bedrag dat door de Stichting onder het Akkoord op enig moment ter voldoening
van Concurrente Schuldeisers is voldaan,

zal door de Stichting in eerste instantie worden aangewend ter voldoening van de Erkende
Vorderingen op de wijze en voor een bedrag zoals in dit Akkoord in Artikel 3 en 4 is bepaald.

Dit saldo zal door de Stichting voor het eerst binnen zes weken nadat de Homologatiebeslissing
in kracht van gewijsde is gegaan worden vastgesteld en voorts iedere zes maanden na deze
laatste datum.
Artikel 3 – betaling eerste € 5.000 van de Erkende Vorderingen
Aan Concurrente Schuldeisers met één of meer Erkende Vordering(en) A wordt uit het
Beschikbare Saldo een bedrag van € 5.000 betaald, of, indien dit minder is dan € 5.000, het saldo
van die Erkende Vordering(en) A.
Artikel 4 – resterende gedeelte Beschikbare Saldo
Het na aftrek van de in Artikel 3 genoemde bedragen nog resterende gedeelte van het
Beschikbare Saldo wordt in gelijke percentages betaald op alle Erkende Vorderingen A voor zover
zij het bedrag van € 5.000 overschrijden.

De hoogte van dit percentage staat nog niet vast. Dit is het gevolg van het feit dat het totaal van
de vorderingen van Concurrente Schuldeisers en de exacte hoogte van de door de Stichting te
maken kosten nog niet vaststaan.4 Een redelijke schatting ten tijde van het publiceren van dit
Akkoord is 40%.5 Het uiteindelijke percentage kan lager of hoger uitvallen. Aan deze schatting
kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Artikel 5 – betaaltermijn eerste betaling op Erkende Vorderingen A
Het in Artikel 3 genoemde bedrag tezamen met het bedrag dat op basis van Artikel 4 wordt
bepaald, wordt zo spoedig mogelijk

betaald,

maar

uiterlijk

tien weken nadat

de

Homologatiebeslissing in kracht van gewijsde is gegaan, mits de desbetreffende schuldeiser op
een door de Stichting nader aan te geven wijze aan de Stichting heeft medegedeeld op welke
bankrekening betaling kan plaatshebben.
Artikel 6 – overige betaaltermijnen
De Stichting zal steeds binnen acht weken na de vaststelling van het Beschikbare Saldo de
overeenkomstig dit Akkoord te berekenen bedragen voldoen.
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Zie over deze kosten nader §4.13 van de toelichting bij dit Akkoord.
Aangezien op de eerste € 5.000 100% wordt uitgekeerd, wordt de uitkering in dat geval op de gehele vordering hoger
dan 40%. Dit wordt in §4.16 van de toelichting bij dit Akkoord geïllustreerd met een aantal rekenvoorbeelden.
5

3

De Stichting is niet gehouden tot betaling zolang de desbetreffende schuldeiser niet op een door
de Stichting nader aan te geven wijze aan de Stichting heeft medegedeeld op welke bankrekening
betaling kan plaatshebben.
Artikel 7 – finale kwijting
De Concurrente Schuldeisers verlenen aan Slotervaart finale kwijting en verklaren na ontvangst
van hun aanspraken op grond van dit Akkoord niets meer van de Stichting te vorderen te hebben.
Artikel 8 – de Stichting
De Stichting zal voorzien in een bestuur van drie personen. Daarnaast zal de Stichting voorzien
in een raad van toezicht, waarin zitting zullen nemen de Curatoren en een vertegenwoordiger van
een van de grotere Concurrente Schuldeisers met een Erkende Vordering. 6

Slotervaart verbindt zich jegens de Stichting proceshandelingen in eventuele renvooiprocedures
slechts met schriftelijke toestemming van de Stichting te verrichten. Slotervaart zal slechts met
schriftelijke toestemming van de Stichting regelingen treffen met schuldeisers met een Betwiste
Vordering.

De Stichting verbindt zich tot nakoming van de in dit Akkoord ten laste van haar genoemde
verplichtingen.

6

Dit wordt nader toegelicht in §4.4-4.66. De (concept)statuten worden gepubliceerd op de website
www.akkoordslotervaart.nl.
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_______________________________
TOELICHTING OP HET FAILLISSEMENTSAKKOORD

1

Inleiding

1.1

Deze toelichting op het Akkoord dient louter als uitleg en achtergrondinformatie. De
toelichting maakt daarmee géén deel uit van het Akkoord waarover gestemd dient te
worden.

1.2

Begrippen in deze toelichting die met een hoofdletter zijn geschreven en niet in de
toelichting zelf worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als de in het Akkoord
gedefinieerde begrippen.

1.3

Op grond van Titel 1, zesde afdeling Fw biedt Slotervaart een faillissementsakkoord
aan haar concurrente schuldeisers aan.

1.4

Het doel van dit faillissementsakkoord is het doen van een uitbetaling aan de
Concurrente Schuldeisers van Slotervaart. 7 In het hiernavolgende zullen eerst de
achtergrond van de totstandkoming van dit Akkoord en het doel ervan worden
geschetst. Vervolgens wordt nader toegelicht hoe het Akkoord werkt.
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Achtergrond

2.1

Bij vonnis van 25 oktober 2018 is Slotervaart door de rechtbank Amsterdam in staat van
faillissement verklaard, met benoeming van mr. M.R. van Zanten en mr. M.N. de Groot
tot curatoren (de Curatoren) en met benoeming van (thans) mr. I. M. Bilderbeek en mr.
K.M. van Hassel tot rechters-commissaris (afzonderlijk en gezamenlijk de RechterCommissaris).

2.2

Bij beschikking van 29 oktober 2019 heeft de Rechter-Commissaris bepaald dat
vorderingen op Slotervaart uiterlijk op 16 december 2019 dienden te zijn ingediend.
Bovendien is bepaald dat de verificatievergadering zal worden gehouden in de
rechtbank Amsterdam op donderdag 12 maart 2020 om 10.00 uur. Bij beschikking van
27 februari 2020 heeft de Rechter-Commissaris de verificatievergadering verplaatst
naar 2 april 2020. Op die datum zal ook over het Akkoord worden gestemd.

7

Nota bene: zoals blijkt uit de definitie vallen hieronder ook de concurrente schuldeisers met vorderingen die door de
Curatoren en Slotervaart worden betwist, maar waarvan het bestaan na een gerechtelijke procedure toch komt vast te
staan of door Slotervaart schriftelijk wordt erkend. In eerste instantie wordt slechts een uitkering gedaan op Erkende
Vorderingen. Indien nog Concurrente Schuldeisers zonder Erkende Vorderingen opkomen, zal op hun vorderingen
eveneens een uitkering worden gedaan voor zover de Stichting op dat moment nog over middelen daartoe beschikt.
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2.3

Begin 2019 zijn de Curatoren en Slotervaart in overleg getreden met Zadelhoff omdat
Zadelhoff de onroerende zaken (het erfpachtrecht) van Slotervaart wenste te verwerven
om het een nieuwe zorginvulling te geven (Zorgplan Zadelhoff). Op 15 maart 2019
heeft Zadelhoff bekend gemaakt dat zij met Slotervaart overeenstemming had bereikt
over de financiering van een faillissementsakkoord door Zadelhoff. Op 21 maart 2019
heeft Slotervaart schriftelijk aan de Curatoren bevestigd dat zij voornemens is om een
door Zadelhoff gefinancierd akkoord aan haar concurrente schuldeisers aan te bieden.

2.4

Naar aanleiding van deze berichten is Zadelhoff met de Gemeente Amsterdam (de
Gemeente) in overleg getreden over het Zorgplan Zadelhoff. De Gemeente speelt een
belangrijke rol, omdat zij onder meer door de vestiging van een voorkeursrecht een
doorslaggevende stem heeft in welke partij en onder welke voorwaarden de onroerende
zaken van Slotervaart kunnen worden verworven en geëxploiteerd. Uiteindelijk heeft
ook dit overleg geresulteerd in overeenstemming tussen de Gemeente en Slotervaart
over het Zorgplan Zadelhoff. Dit is publiek gemaakt in een persbericht van 17 december
2019.

2.5

Ter invulling van het Zorgplan Zadelhoff, zal na homologatie van het Akkoord
herallocatie van de activa van Slotervaart binnen de Zadelhoff-groep plaatsvinden. Het
ziekenhuisgebouw zal worden overgedragen aan een andere vennootschap binnen de
Zadelhoff-groep. Daarnaast heeft Zadelhoff afspraken gemaakt met de Gemeente. Zo
zal het ziekenhuisgebouw bestemd blijven voor de zorg. Het verlenen van
laagdrempelige en betaalbare zorg aan de bewoners van Amsterdam is daarbij het doel.
De voormalig (indirecte) bestuurders en aandeelhouders van Slotervaart zullen niet
betrokken zijn en geen aandeel hebben in de toekomstige exploitatie van het
zorgcentrum.
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Beoogde begunstigden van het Akkoord

3.1

Zoals vermeld in de openbare faillissementsverslagen, opgesteld door de Curatoren,
hebben circa 550 schuldeisers een concurrente vordering ingediend voor een
totaalbedrag van circa € 24 miljoen. Van twee schuldeisers met een totale vordering
van afgerond € 2,8 miljoen worden de vorderingen betwist.

3.2

Slotervaart betwist de vorderingen die door de Curatoren worden betwist eveneens, en
sluit zich aan bij de door de Curatoren daarvoor aangevoerde redenen.
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Het Akkoord op hoofdlijnen

4.1

Het Akkoord kan door Slotervaart worden aangeboden dankzij een door Zadelhoff aan
Slotervaart ter lening te verstrekken bedrag van netto € 45.000.000. Met dit bedrag

6

worden eerst de boedelschulden en de vorderingen waaraan voorrang is verbonden
voldaan. Het restant wordt in eerste instantie aangewend voor uitkering op de Erkende
Vorderingen in het Akkoord, met inachtneming van kosten en reserveringen. Indien nog
Concurrente Schuldeisers zonder Erkende Vorderingen opkomen, zal op hun
vorderingen eveneens een uitkering worden gedaan voor zover de Stichting op dat
moment nog over middelen daartoe beschikt.

4.2

De totstandkoming van het Akkoord heeft enkele belangrijke voordelen voor de
schuldeisers boven een reguliere afwikkeling van het faillissement. Ten eerste vindt een
snellere afwikkeling plaats dan dat bij vereffening in faillissement het geval zou zijn. Dit
betekent dat de schuldeisers dus ook eerder een uitkering op hun vordering ontvangen.
Ten tweede ontvangen de Concurrente Schuldeisers met Erkende Vorderingen onder
het Akkoord een aanmerkelijk hoger percentage van hun vordering dan zij bij
vereffening in faillissement zouden krijgen. Dit zal worden toegelicht in het nog op te
stellen advies ex artikel 141 Fw van de Curatoren. Kort gezegd is het de verwachting
dat Concurrente Schuldeisers in vereffening in faillissement geen enkele of een veel
lagere uitkering zouden ontvangen.

4.3

De belangrijkste elementen van het Akkoord zijn, samengevat:
i)

uitvoering van het Akkoord gebeurt door een speciaal daartoe opgerichte Stichting
(Artikel 1 van het Akkoord);

ii)

Slotervaart stelt aan deze Stichting een bedrag van circa € 15.000.000 ter
uitvoering van het Akkoord;

iii) Erkende Vorderingen A tot € 5.000 worden zo spoedig mogelijk door de Stichting
voor 100% voldaan (Artikel 3 van het akkoord);
iv) op Erkende Vorderingen A boven € 5.000 wordt daarnaast zo spoedig mogelijk
voor het gedeelte dat € 5.000 te boven gaat, door de Stichting een aanvullend
percentage voldaan (Artikel 4 van het Akkoord); en
v) de Stichting stelt ieder half jaar vast of een (aanvullende) uitkering kan worden
gedaan (Artikel 2 van het Akkoord) aan de Concurrente Schuldeisers.

Ad i: uitvoering van het Akkoord door de Stichting
4.4

Het Akkoord wordt uitgevoerd door een speciaal daartoe in het leven te roepen
Stichting. Dit biedt de Concurrente Schuldeisers zekerheid en duidelijkheid.

4.5

Deze zekerheid en duidelijkheid voor de Concurrente Schuldeiser is in de eerste plaats
gelegen in het feit dat het Beschikbare Bedrag wordt ondergebracht in een separate
entiteit. Hierdoor kan over het Beschikbare Bedrag enkel worden beschikt door de
Stichting en strekt het Beschikbare Bedrag enkel tot voldoening van de Concurrente
Schuldeisers.
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4.6

Voorts zal de governance van de Stichting zo worden ingericht dat de nakoming van
het Akkoord is gewaarborgd. De Stichting zal worden bestuurd door drie bestuurders.
De raad van toezicht zal toezicht houden op het bestuur. In deze raad van toezicht
zullen de Curatoren en een vertegenwoordiger van een van de grotere schuldeisers
plaatsnemen. De statuten van de Stichting sluiten nauw aan op het Akkoord.8

Ad ii: het Beschikbare Bedrag
4.7

Zadelhoff stelt een bedrag van in totaal netto € 45 miljoen beschikbaar voor de
voldoening van de schuldeisers van Slotervaart met inachtneming van de rang van hun
vordering en daarvoor verstrekte zekerheid.

4.8

Slotervaart

zal

dit

bedrag,

tezamen

met

de

(toekomstige)

inkomsten

uit

debiteurenvorderingen en de door Curatoren gerealiseerde opbrengst van actief
aanwenden ter betaling van onder meer:
•

een al eerder door Zadelhoff aan de Curatoren verstrekt boedelkrediet;

•

aflossing van een door hypotheek gedekte financiering verstrekt door ING (welke
vordering tegen nominale waarde inmiddels is overgenomen door Zadelhoff);

•

bedragen die nodig zijn om alle boedelschuldeisers (waaronder het UWV en de
Curatoren) en de preferente schuldeisers (zoals het UWV, de werknemers en de
Belastingdienst) van Slotervaart te voldoen.

Het restant zal Slotervaart overmaken aan de Stichting ten behoeve van de uitvoering
van het Akkoord.

4.9

Daarnaast zal Zadelhoff van MC Slotervaartziekenhuis Holding B.V. de aandelen die zij
houdt in Slotervaart overnemen voor een bedrag van circa € 2,7 miljoen. Dit bedrag
komt niet ten laste van het aan Slotervaart ter beschikking gestelde bedrag van netto €
45 miljoen. Tevens zal Zadelhoff van MC Slotervaartziekenhuis Holding B.V. de
achtergestelde vordering op Slotervaart overnemen. Hiervoor is geen vergoeding
verschuldigd en hierop zal bij de uitvoering van het Akkoord geen uitkering
plaatsvinden.
Ad iii: vorderingen tot € 5.000

4.10

Het Akkoord voorziet expliciet in een 100% uitkering aan Concurrente Schuldeisers met
één of meer Erkende Vorderingen A tot en met € 5.000. Dit geldt voor alle Erkende
Vorderingen A: ongeacht de hoogte, wordt van de eerste € 5.000 100% betaald. Waar
het Erkende Vorderingen A betreft die, verkort weergegeven, niet worden betwist, wordt
bovendien heel snel, namelijk binnen tien weken, betaald.
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De (concept)statuten zullen worden gepubliceerd op de website: www.akkoordslotervaart.nl.
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Ad iv: vorderingen boven € 5.000
4.11

Voor zover de Erkende Vorderingen A het bedrag van € 5.000 te boven gaan, wordt
daarop een aanvullend bedrag voldaan. De verwachting ten tijde van de publicatie van
het Akkoord is dat dit bedrag oploopt tot minimaal 40% van het gedeelte boven € 5.000.

Ad v: de Stichting stelt ieder half jaar vast of een (aanvullende) uitkering kan worden
gedaan
4.12

In Artikel 2 van het Akkoord is bepaald hoe de Stichting periodiek zal vaststellen of er
ruimte is om een (verdere) uitkering te doen op de Erkende Vorderingen en Concurrente
Schuldeisers zonder Erkende Vorderingen die later zijn opgekomen. De Stichting doet
dit door van het Beschikbare Bedrag eerst de in Artikel 2 genoemde posten af te
trekken. Het resultaat is het Beschikbare Saldo, waaruit vervolgens een uitkering aan
Concurrente Schuldeisers kan worden gedaan.

4.13

De af te trekken posten zijn in de eerste plaats de door de Stichting gemaakte en (naar
verwachting) nog te maken kosten (Artikel 2 (i) van het Akkoord). Hierbij valt te denken
aan de volgende kosten:
•

vergoeding voor het bestuur en de raad van toezicht;

•

proceskosten renvooiprocedures;

•

kosten voor het voeren van een administratie;

•

het in stand houden van de website voor het Akkoord;

•

kosten voor communicatie met crediteuren;

•

kosten eigen risico verzekering;

•

kosten bankrekening (incl. mogelijk negatieve rente op het aangehouden
saldo).9

4.14

Van het Beschikbare Bedrag wordt vervolgens afgetrokken het bedrag dat door de
Stichting onder het Akkoord aan de Concurrente Schuldeisers met Betwiste
Vorderingen dient te worden voldaan indien en voor zover deze vorderingen alsnog als
Erkende Vorderingen worden aangemerkt (Artikel 2 (ii) van het Akkoord). Zo lang er
sprake is van Betwiste Vorderingen, ten aanzien waarvan renvooiprocedures worden
gevoerd, dient de Stichting een bedrag te reserveren om ook ten aanzien van deze
Betwiste Vorderingen het Akkoord te kunnen nakomen indien deze alsnog als Erkende
Vorderingen worden aangemerkt. Indien zich na de eerste uitkering Concurrente
Schuldeisers zonder Erkende Vorderingen opkomen die recht hebben op een uitkering
onder het Akkoord, dan zal het gereserveerde bedrag tevens kunnen worden
aangewend voor betaling op die vorderingen.

9

Deze opsomming is niet limitatief.
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4.15

Tot slot wordt van het Beschikbare Bedrag afgetrokken het bedrag dat door de Stichting
op enig moment al onder het Akkoord is voldaan ter voldoening van Concurrente
Schuldeisers (Artikel 2 (iii) van het Akkoord).

4.16

Het resultaat is het Beschikbare Saldo. Het Beschikbare Saldo wordt door de Stichting
voor het eerst binnen zes weken nadat de Homologatiebeslissing in kracht van gewijsde
is gegaan vastgesteld en voorts iedere zes maanden na deze laatste datum, een en
ander op de wijze als beschreven in het Akkoord.

REKENVOORBEELDEN TER ILLUSTRATIE VAN UITKERING BIJ HET GENOEMDE
PERCENTAGE VAN 40 (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend)

Erkende Vordering van € 5.000
Bedrag

Percentage

Te ontvangen tot € 5.000

€ 5.000

100%

Te ontvangen boven €

nvt

nvt

€ 5.000

100%

5.000
Totaal te ontvangen

Erkende Vordering van € 10.000
Bedrag

Percentage

Te ontvangen tot € 5.000

€ 5.000

100%

Te ontvangen boven €

€ 2.000

40%

€ 7.000

70%

5.000
Totaal te ontvangen

Erkende Vordering van € 20.000
Bedrag

Percentage

Te ontvangen tot € 5.000

€ 5.000

100%

Te

€ 6.000

40%

€ 11.000

55%

ontvangen

boven

€5.000
Totaal te ontvangen
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Erkende Vordering van € 100.000
Bedrag

Percentage

Te ontvangen tot € 5.000

€ 5.000

100%

Te ontvangen boven €

€ 38.000

40%

€ 43.000

43%

5.000
Totaal te ontvangen
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