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ADVIES EX ARTIKEL 140 FAILLISSEMENTSWET 

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

SLOTERVAARTZIEKENHUIS B.V. ("MCS")  

 

 

 

Naam vennootschap:    Slotervaartziekenhuis B.V.  

Faillissementsnummer:    F.13/18/340 

Datum (voorlopige) surseance van betaling: 23 oktober 2018 

Datum faillissement:    25 oktober 2018  

Rechtbank:      Amsterdam 

Curatoren:      mr. M.R. van Zanten en mr. M.N. de Groot  
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1. INLEIDING 

1.1 Surseance van betaling en faillissement van MCS 

1.1.1 Bij verzoekschrift van 23 oktober 2018 verzocht MCS de rechtbank Amsterdam om haar 

voorlopig surseance van betaling te verlenen.  

1.1.2 De rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 23 oktober 2018 aan MCS voorlopig 

surseance van betaling verleend met benoeming van Mrs. Van Zanten en De Groot tot 

bewindvoerders.  

1.1.3 Bij vonnis van 25 oktober 2018 heeft de rechtbank de voorlopig verleende surseance van 

betaling ingetrokken en MCS in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Mrs. 

Van Zanten en De Groot tot curatoren (de Curatoren).   

 

1.2 Informatie in openbare verslagen en op website 

1.2.1 Voor de achtergronden van het door MCS ingediende surseanceverzoek, de activiteiten van 

MCS en de gebeurtenissen en ontwikkelingen sinds 23 oktober 2018, waaronder het 

uitspreken van het faillissement, verwijzen de Curatoren naar de gepubliceerde openbare 

verslagen ex artikel 227 resp. artikel 73a Faillissementswet (Fw), die onder meer te 

raadplegen zijn via www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis (de Website). 

1.2.2 Tenzij hierna anders vermeld, hebben gedefinieerde begrippen in dit advies ex artikel 140 

Fw dezelfde betekenis die aan deze begrippen in het Akkoord (zoals hierna gedefinieerd) dan 

wel in de openbare verslagen van de Curatoren is toegekend. 

1.2.3 De voor schuldeisers van MCS relevante informatie en documenten met betrekking tot 

ontwikkelingen rond MCS zijn ook online ter beschikking gesteld via de Website. Het 

merendeel van de documenten waarnaar de Curatoren in dit advies verwijzen is via de 

Website te raadplegen.    

 

1.3 Akkoord; rol van de Curatoren 

1.3.1 MCS heeft op 16 maart 2020 een ontwerpakkoord en een daarbij behorende toelichting 

(samen: het Akkoord) 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. Het Akkoord is ook gepubliceerd op de Website en op de speciale door 

MCS geopende website:www.akkoordslotervaart.nl. 

1.3.2 De Curatoren zijn geen (juridisch) adviseur van MCS. Nederlandse advocaten en andere 

adviseurs hebben MCS bijgestaan in het kader van de (voorlopige) verlening van de 

surseance van betaling, het faillissement, de voorbereiding van het Akkoord, van de 

verificatievergadering van 2 april 2020 en van de raadpleging en stemming over het 

Akkoord. 

http://www.cmslaw.nl/slotervaartziekenhuis
http://www.akkoordslotervaart.nl/
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1.3.3 De rol van de Curatoren in het proces naar aanloop van de raadpleging en stemming over het 

Akkoord op 2 april 2020 heeft zich in belangrijke mate beperkt tot overleg over het door de 

Curatoren aan de rechter-commissaris gerichte verzoek ex artikel 108 tot (onder meer) het 

bepalen van de datum voor de verificatievergadering en de datum voor het indienen van 

schuldvorderingen en het overleg met MCS en haar adviseurs over logistieke 

aangelegenheden met betrekking tot de verificatievergadering en de raadpleging en stem-

ming over het Akkoord.  

1.3.4 Bij beschikking van 29 oktober 2019 (de Beschikking) heeft  de rechter-commissaris in het 

faillissement van MCS (onder meer) bepaald dat schuldeisers uiterlijk op 16 december 2019 

hun vorderingen bij de Curatoren moeten hebben ingediend en dat de verificatievergadering 

in het faillissement van MCS zal plaatsvinden op 12 maart 2020 om 10.00 uur in de 

rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220 te Amsterdam). De Beschikking is op de Website 

geplaatst.   

1.3.5 Bij nadere beschikking van 27 februari 2020 (de Nadere Beschikking) heeft de rechter-

commissaris bepaald dat de verificatievergadering in het faillissement van MCS zal 

plaatsvinden op donderdag 2 april 2020 om 10.00 uur in de rechtbank Amsterdam (Parnas-

susweg 220 te Amsterdam). Ook de Nadere Beschikking is op de Website geplaatst.  

1.3.6 Alle hen bekende schuldeisers zijn door de Curatoren van de Beschikking en de Nadere 

Beschikking op de hoogte gesteld via daartoe strekkende brieven van 11 resp. 18 november 

2019 en 28 februari 2020. Bij brief van 13 maart 2020 hebben de bekende schuldeisers 

bovendien van de Curatoren nog een nadere oproeping voor de verificatievergadering van 2 

april 2020 ontvangen.  

1.3.7  Voorafgaand aan de verificatievergadering van 2 april 2020 worden de lijsten van (voor-

lopig) erkende preferente en concurrente crediteurenvorderingen en (voorlopig) betwiste 

crediteurenvorderingen (de Lijsten) gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amster-

dam. Deze Lijsten liggen daar gedurende zeven dagen voorafgaand aan de verifi-

catievergadering, dat wil zeggen vanaf donderdag 26 maart 2020, kosteloos voor iedereen ter 

inzage. Vanwege de privacywetgeving zullen de Lijsten niet worden gepubliceerd op de 

Website. 

  

1.4 Zelfstandig beoordeling Akkoord door schuldeisers 

1.4.1 De Curatoren zijn geen adviseur van enige (individuele) schuldeiser (of van de gezamenlijke 

schuldeisers) van MCS. Het is de verantwoordelijkheid van elke schuldeiser om zich 

zelfstandig een oordeel te vormen over (de merites van) het Akkoord en daartoe waar nodig 

extern (juridisch en/of financieel) advies in te winnen.  

1.4.2 De Curatoren waren niet materieel betrokken bij de onderhandelingen over en de 

totstandkoming van het Akkoord. Iedere (stemgerechtigde) schuldeiser van MCS dient een 

eigen afweging te maken en een beslissing te nemen over de inhoud van het Akkoord en de 

aan aanvaarding of afwijzing daarvan verbonden gevolgen.  
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1.5 Advies ex artikel 140 Fw 

1.5.1 Dit advies is het advies van de Curatoren als bedoeld in artikel 140 Fw. Op grond van dit 

artikel 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.  

1.5.2 De Curatoren hebben MCS, Zadelhoff en hun advocaten voorafgaand aan het uitbrengen van 

dit advies in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de inhoud daarvan en de 

interpretatie van de Curatoren van het Akkoord.  

1.5.3 De Curatoren staan er niet voor in dat de informatie in dit advies op alle aspecten volledig en 

juist is. Dit advies is evenmin bedoeld als een volledige weergave van door de Curatoren 

gemaakte beoordelingen van de financiële positie van MCS en het Akkoord. Het is enkel 

bedoeld om de hoofdlijn weer te geven van de bevindingen van de Curatoren. 

1.5.4 Dit advies wordt uitgebracht in de Nederlandse taal maar de Curatoren zullen tevens een 

(niet beëdigde) Engelse vertaling van het advies publiceren. Bij eventuele tegenstrijdigheden 

of (interpretatie-)verschillen tussen de Nederlandse en Engelse versie prevaleert de Neder-

landse versie. Zowel de Nederlandse als de Engelse versie van dit advies worden op de 

Website gepubliceerd. 

1.5.5 Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.    

 

2. INLICHTINGENPLICHT MCS; TOELICHTING EN VERDEDIGING VAN HET 

AKKOORD; STEMMING OVER EN HOMOLOGATIE VAN HET AKKOORD  

2.1 De stemming en raadpleging over het Akkoord vindt plaats gedurende de 

(verificatie)vergadering van 2 april 2020, vanaf 10:00 uur op de rechtbank Amsterdam 

(Parnassusweg 220 te Amsterdam).  

2.2 Schuldeisers zijn bevoegd om de rechter-commissaris te verzoeken om over bepaalde door 

hen op te geven punten tijdens die vergadering inlichtingen aan MCS te vragen. Het bestuur 

van MCS is gehouden om de (verificatie)vergadering bij te wonen en om tijdens de 

(verificatie)vergadering alle inlichtingen over de oorzaken van het faillissement en de staat 

van de boedel te geven die aan het bestuur door de rechter-commissaris gevraagd worden.  

2.3 MCS heeft ook het recht om het Akkoord tijdens de (verificatie)vergadering toe te lichten en 

te verdedigen.  

2.4 Indien het Akkoord wordt aangenomen door de (stemgerechtigde) schuldeisers, zal de 

rechter-commissaris op grond van artikel 150 lid 1 Fw de datum bepalen waarop de 

rechtbank de homologatie van het akkoord zal behandelen. 

2.5 In het kader van de homologatie beslissing dient de rechtbank op grond van artikel 153 Fw 

onder meer te beoordelen:  

(a) of de baten van de boedel van MCS de door middel van het Akkoord aan schuldeisers 

aangeboden vergoeding niet aanzienlijk overschrijden; en  

(b) of de nakoming van het Akkoord voldoende is gewaarborgd; en  
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(c) of het Akkoord niet door bedrog, begunstiging van een of meer schuldeisers of met 

behulp van andere oneerlijke middelen tot stand is gekomen, ongeacht of de gefail-

leerde dan wel een ander daartoe heeft meegewerkt.  

 

3. RELEVANTE DOCUMENTATIE IN RELATIE TOT HET AKKOORD EN DE 

SCHULDENLAST VAN MCS  

3.1 De Curatoren gaan er vanuit dat de (stemgerechtigde) schuldeisers van MCS in het kader van 

door hen te maken afwegingen omtrent (de merites van) het Akkoord kennis hebben 

genomen van het Akkoord en overige relevante documentatie (van derden), zoals deze door 

MCS openbaar is gemaakt. MCS publiceert door haar relevant geachte informatie (onder 

meer) via de website www.akkoordslotervaart.nl 

3.2 In het faillissement van MCS is per de datum van dit advies sprake van boedelvorderingen 

tot een bedrag van circa EUR 20,5 miljoen. Van dit bedrag heeft een bedrag van circa EUR 

5,1 miljoen betrekking op door de boedel van MCS getrokken gelden onder de door 

Cymburga International VIII B.V. (onderdeel van de Zadelhoff Groep) uit hoofde van een 

(aanvullende) boedelkredietfaciliteit aan de boedel van MCS ter beschikking gestelde 

gelden. Hiermee werden de Curatoren in staat gesteld de lopende kosten te voldoen. 

3.3 Per de datum van dit advies is sprake van een voorlopige erkende preferente schuldenlast 

van circa EUR 10,4 miljoen (exclusief een vordering van ING (thans Zadelhoff) als pand- en 

hypotheekhouder van afgerond EUR 7,7 miljoen), een voorlopig erkende concurrente 

schuldenlast van circa EUR 20,9 miljoen (546 crediteuren), een voorlopig erkende 

achtergestelde schuldenlast van EUR 4.679.375,= en een bedrag van circa EUR 4,8 miljoen 

aan betwiste vorderingen. Van dit laatste bedrag zal een vordering van circa EUR 2 miljoen 

bij homologatie van het Akkoord alsnog vervallen. Daarmee blijft dan een bedrag van circa 

EUR 2,8 miljoen aan betwiste concurrente vorderingen over. 

3.4 De Curatoren wijzen er volledigheidshalve op dat de omvang van de hiervoor genoemde 

bedragen nog kan wijzigen. De Lijsten zullen de per 25 maart 2020 aan de Curatoren beken-

de stand van zaken vermelden, maar de bedragen kunnen ook nog op de verificatieverga-

dering van 2 april 2020 wijzigen.  

 

4. INHOUD VAN HET AKKOORD  

4.1 Beoogde uitkeringen aan schuldeisers 

4.1.1 In samenhang met het Akkoord worden – mede  met behulp van een daartoe door een entiteit 

van de Zadelhoff-Groep (Zadelhoff) aan MCS ter beschikking gestelde financiering van 

EUR 45 miljoen – de boedelvorderingen en de vorderingen van preferente schuldeisers 

volledig voldaan.  

4.1.2 Het Akkoord voorziet verder in een gedeeltelijke (en fasegewijze) uitkering op de 

vorderingen van concurrente schuldeisers die tijdens de verificatievergadering van 2 april 

http://www.akkoordslotervaart.nl/
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2020 dan wel na een daartoe nadien bereikte schikking met MCS en/of een gevoerde 

renvooiprocedure definitief worden erkend.  

4.1.3 Zoals onder artikel 4 van het Akkoord vermeld, is de voorlopige inschatting dat aan 

concurrente schuldeisers met een Erkende Vordering A (zoals gedefinieerd in het Akkoord) 

(dit zijn vrijwel alle concurrente crediteuren die hun vorderingen hebben ingediend) een 

(geschat) percentage van 40% op hun vorderingen kan worden uitgekeerd. Dit percentage 

kan – afhankelijk van de mogelijke vrijval van gereserveerde bedragen en nog te maken 

kosten – nog wijzigen. 

4.1.4 Echter, omdat van elke concurrente vordering het eerste deel van EUR 5.000,= integraal 

wordt voldaan (dan wel bij een lagere vordering het volledige bedrag van  de vordering), 

zullen veel van deze concurrente schuldeisers die hun vorderingen hebben ingediend een 

hoger percentage op hun vorderingen ontvangen.   

 

Op basis van de per de datum van dit advies bekende gegevens zullen in totaal 50% van het 

aantal concurrente crediteuren die hun vorderingen hebben ingediend (derhalve circa 273 

crediteuren) een 100%-uitkering ontvangen.  Daarnaast zullen naar verwachting circa 115 

concurrente schuldeisers met en vordering van meer dan EUR 5.000,= (dus circa 42% van 

deze groep van concurrente schuldeisers) een uitkering van meer dan 60% op hun 

vorderingen ontvangen. 

4.1.5 Ten aanzien van betwiste vorderingen geldt dat in afwachting van een minnelijke regeling 

met MCS dan wel de uitkomst van nog te voeren renvooiprocedures een reservering wordt 

getroffen.  

4.1.6 Voor schuldeisers met vooralsnog betwiste vorderingen en eventuele schuldeisers met 

nagekomen vorderingen geldt dat zij (na erkenning door MCS dan wel vaststelling in rechte 

van hun vorderingsrechten) ook aanspraak hebben op uitkering van het percentage onder het 

Akkoord.  

 

MCS heeft de Curatoren evenwel geïnformeerd dat de uitkering op de Erkende Vorderingen 

A snel na het verbindend worden van de Homologatiebeslissing zal plaatshebben (hetgeen 

overigens ook uit het Akkoord zelf volgt). Aangezien aan de Stichting een vast bedrag ter 

beschikking wordt gesteld, zal het gevolg van die uitkering zijn dat er geen of mogelijk 

onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor uitkering op nagekomen vorderingen of op 

Erkende Vorderingen B. Gevolg is dus dat hoewel schuldeisers van deze categorie vorde-

ringen formeel recht hebben op procentueel eenzelfde uitkering als de schuldeisers van 

Erkende Vorderingen A, zij in de praktijk geen of mogelijk slechts een lagere uitkering 

zullen ontvangen.   

 

Deze situatie kan zich overigens alleen maar voordoen als er in de toekomst daadwerkelijk 

sprake zal zijn van nagekomen vorderingen die na zorgvuldige toetsing voor erkenning in 

aanmerking blijken te komen. MCS heeft de Curatoren meegedeeld dat zij op basis van de 
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haar thans bekende informatie geen reden heeft te veronderstellen dat sprake zal zijn van 

nagekomen vorderingen. 

  

4.2 Uitvoering van het Akkoord 

4.2.1 Zoals in het Akkoord is vermeld, zal Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis (de Stichting) 

het Akkoord uitvoeren. Concurrente schuldeisers krijgen na het verbindend worden van de 

Homologatiebeslissing een vordering op de Stichting en MCS zal erop toezien dat de 

Stichting de voor de uitvoering van het Akkoord benodigde middelen (al dan niet uit de door 

Zadelhoff te verstrekken financiering) zal verkrijgen. 

4.2.2 De Curatoren zullen lid worden van de Raad van Toezicht van de Stichting en daardoor 

toezicht kunnen uitoefenen op het bestuur van de Stichting dat primair verantwoordelijk is 

voor een juiste uitvoering door de Stichting van haar werkzaamheden in relatie tot het 

Akkoord.  

4.2.3 MCS heeft de Curatoren toegezegd dat de Stichting binnen één week na de datum van dit 

advies zal zijn opgericht en zich schriftelijk jegens MCS en haar concurrente schuldeisers 

bereid zal verklaren tot nakoming van haar verplichtingen tot uitvoering van het Akkoord. 

MCS zal de Curatoren uiterlijk binnen één week na de datum van dit advies een kopie van de 

akte van oprichting van de Stichting en van deze verklaring verstrekken.  

  

5.  VERWACHTINGEN VOOR CONCURRENTE SCHULDEISERS VAN MCS IN 

GEVAL VAN VERDERE LIQUIDATIE VAN ACTIVA VAN MCS 

5.1 De verwachtingen voor schuldeisers in geval van liquidatie van de activa van MCS zijn 

aanzienlijk minder rooskleurig dan die bij aanvaarding en homologatie van het Akkoord.  

5.2 Op basis van de hen thans bekende financiële gegevens (de omvang van de schulden van 

MCS en de naar verwachting te realiseren waarde van de (executie)verkoop van activa van 

MCS en de aan verdere liquidatie en afwikkeling van het faillissement van MCS verbonden 

kosten) schatten de Curatoren dat voor concurrente schuldeisers in het meest gunstige 

scenario hooguit (en dan nog op veel langere termijn) een bedrag van circa EUR 2 miljoen 

beschikbaar zou kunnen komen.   

5.3 De Curatoren achten het echter ook bepaald niet uitgesloten dat – met name in verband met 

nog bestaande latente verplichtingen ter zake het eigen risico onder de medische 

aansprakelijkheidsverzekering die ten behoeve van MCS is afgesloten – concurrente 

schuldeisers geen enkele uitkering op hun vorderingen zullen ontvangen en dat schuldeisers 

met boedelvorderingen en/of preferente schuldeisers evenmin volledig zullen kunnen worden 

voldaan.  

5.4 In het kader van het Akkoord ontvangt de Stichting van  MCS een bedrag van circa EUR 15 

miljoen (zie artikel 1 van het Akkoord). Daarvan is na aftrek van de noodzakelijke 

reserveringen een bedrag van circa EUR 10,6 miljoen beschikbaar voor het doen van 
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uitkeringen aan schuldeisers met Erkende Vorderingen (zoals hiervoor aangegeven betreft 

dit vrijwel alle concurrente schuldeisers die hun vorderingen hebben ingediend).  

 Vergeleken met het hiervoor onder punt 5.2 geschetste fictieve (meest gunstige) scenario 

kunnen concurrente schuldeisers  die hun vorderingen hebbe ingediend bij uitvoering van het 

Akkoord dus een aanzienlijk hogere uitkering op hun vordering tegemoet zien. Dit geldt 

uiteraard helemaal indien een voortgezette liquidatie van het actief van MCS er toe zou 

leiden dat concurrente schuldeisers geen enkele uitkering ontvangen.  

 

6. OORZAKEN- EN RECHTMATIGHEIDSONDERZOEK 

6.1 Aanvankelijk was het de bedoeling dat in het kader van een door MCS aan te bieden en door 

Zadelhoff te financieren akkoord schuldeisers van MCS volledig zouden worden voldaan. 

Dit uitgangspunt gold nog in oktober 2019.  

6.2 Waar schuldeisers van MCS volledig zouden worden voldaan, hebben de Curatoren zich op 

het standpunt gesteld dat er geen noodzaak bestond om – zoals gebruikelijk en tot hun taken 

behorend (vgl. artikel 68 lid 2 sub a Fw) – een onderzoek te doen naar de oorzaken van het 

faillissement van MCS en eventuele onregelmatigheden die het faillissement van MCS 

(mede) hebben veroorzaakt. Mede teneinde het faillissementsactief niet onnodig te belasten, 

hebben de Curatoren dan ook geen initiatieven in dit verband ontplooid. 

6.3 Verdere ontwikkelingen in de maand november 2019 – onder meer door inmiddels bekend 

geworden extra schulden van MCS – maakten echter duidelijk dat een 100%-uitkering niet 

meer haalbaar zou zijn.  

6.4 Met name de Gemeente Amsterdam heeft aanvankelijk sterk aangedrongen op een door de 

Curatoren uit voeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en heeft de Curatoren daartoe 

zelfs in rechte betrokken in het kader van een artikel 69 Fw procedure.  

6.5 De rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 10 juli 2019 in het kader van een door de 

Gemeente Amsterdam gestarte hoger beroep procedure ex artikel 67 Fw de juistheid van het 

standpunt van curatoren bevestigd. De beschikking is gepubliceerd op de Website en ook te 

vinden via www.rechtspraak.nl (ECLI:N:RBAMS:2019:4889; JOR 2019/238). 

6.6 Nadien hebben – naar de Curatoren van MCS en Zadelhoff hebben begrepen – intensieve 

onderhandelingen tussen de Gemeente Amsterdam en Zadelhoff tot overeenstemming geleid 

over de uitvoering van het Zorgplan Zadelhoff (zie daarvoor onder artikel 2.3 tot en met 2.5 

van de toelichting op het Akkoord), in het kader waarvan de Gemeente Amsterdam haar 

wensen met betrekking tot een door de Curatoren uit voeren oorzaken- en 

rechtmatigheidsonderzoek heeft laten vallen. De Curatoren merken volledigheidshalve nog 

op dat zij niet betrokken zijn geweest bij deze onderhandelingen. 

6.7 Inmiddels was het door het tijdsverloop en de tussentijds vastgestelde aanvankelijke datum 

voor de verificatievergadering en de stemming over het Akkoord (12 maart 2020) voor de 

Curatoren ook niet meer mogelijk om een – gelet op de aard en omvang van het faillissement 

van MCS – complex en tijdrovend oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. De 

http://www.rechtspraak.nl/
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geringe verschuiving van de datum voor de verificatievergadering en stemming over het 

Akkoord naar thans 2 april 2020 maakt dit niet anders. 

6.8 Dit alles betekent dat de Curatoren zich thans onthouden van elk rechtmatigheidsoordeel en 

elk oordeel over de oorzaken van het faillissement van MCS. 

6.9 Curatoren wijzen er in dit verband op dat inmiddels twee externe onderzoekrsapporten naar 

de ondergang van MCS en de IJsselmeerziekenhuizen zijn gepubliceerd. Het betreft het 

onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van 19 december 2019 (te 

raadplegen op www.onderzoeksraad.nl) en het Rapport van de Commissie van Manen van 6 

maart 2020 (te raadplegen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/faillissement-mc-

slotervaart-en-mc-ijsselmeerziekenhuizen/onafhankelijke-onderzoekscommissie). Met name 

uit het laatste rapport blijkt dat een veelvoud van samenhangende feiten en omstandigheden 

een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ondergang van beide ziekenhuizen. 

 

7. NAKOMING VAN HET AKKOORD GEWAARBORGD 

7.1 Teneinde de Stichting in staat te stellen aan haar verplichtingen tot uitvoering van het 

Akkoord te voldoen en de Curatoren in staat te stellen de vorderingen van boedelcrediteuren 

en preferente crediteuren volledig te voldoen, zal MCS een financieringsovereenkomst met 

Zadelhoff aangaan, op grond waarvan MCS een bedrag van EUR 45 miljoen van Zadelhoff 

kan lenen (de Financieringsovereenkomst). De enige voorwaarde hiervoor is het definitief 

worden van de Homologatiebeslissing.  

7.2 Zadelhoff heeft de Curatoren schriftelijk bevestigd (i) binnen één week na de datum van dit 

advies de Financieringsovereenkomst met MCS te zullen aangaan en de Curatoren een kopie 

van de getekende Financieringsovereenkomst te zullen verstrekken en (ii) dat de geldgever 

onder de Financieringsovereenkomst over voldoende middelen beschikt en dus in staat is om 

de verplichtingen jegens MCS uit hoofde van de Financieringsovereenkomst na te komen. 

7.3 In de visie van de Curatoren is daarmee naar behoren aangetoond dat de voor de uitvoering 

van het Akkoord door de Stichting en de volledige betaling van de vorderingen van 

boedelcrediteuren en preferente crediteuren benodigde middelen binnen een kort tijdsbestek 

na het definitief worden van de Homologatiebeslissing beschikbaar zullen komen.  

7.4 Gelet hierop zijn de Curatoren van mening dat de nakoming van het Akkoord afdoende is 

gewaarborgd. 

 

8. CONCLUSIE 

8.1 Alles in ogenschouw nemende, menen de Curatoren dat de concurrente schuldeisers van 

MCS bij het aannemen van het Akkoord en een daarop volgende homologatie zijn gebaat, nu 

dit voor hen tot een aanzienlijk hogere uitkering leidt dan die welke zij bij een voorgezette 

liquidatie van de activa van MCS zouden ontvangen.  

http://www.onderzoeksraad.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/faillissement-mc-slotervaart-en-mc-ijsselmeerziekenhuizen/onafhankelijke-onderzoekscommissie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/faillissement-mc-slotervaart-en-mc-ijsselmeerziekenhuizen/onafhankelijke-onderzoekscommissie
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8.2 De Curatoren adviseren de stemgerechtigde concurrente schuldeisers van MCS dan ook vóór 

het Akkoord te stemmen.  

 

Amsterdam, 16 maart 2020, 

               

 

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

Curator    Curator 


