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Afdeling privaatrecht
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uitspraakdatum: 7 april 2020

Beschikking van de rechter-commissaris in het op 25 oktober 201 8 door deze rechtbank
uitgesproken faillissement van:

de besloten vennootschap
SLOTERVAARTZIEKENHUIS B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41216579,
vestigingsadres: 1066 EC Amsterdam, Louwesweg 6,

- hiema te noemen: Slotervaartziekenhuis.

1. Overwegingen

1 .1. In verband met de door het COVID- 19 virus veroorzaakte bijzondere situatie, is bij
beschikking van 24 maart 2020 de verificatievergadering in het faillissement van Sloter
vaartziekenhuis opgeschort tot een na 6 april 2020 nader te bepalen tijdstip.

1 .2. De rechter-commissaris zal hierbij overgaan tot het bepalen van een nieuwe datum
en tijdstip voor de verificatievergadering. Verder uitstel van die verificatievergadering
wordt onwenselijk 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 ziekenhuis-
pand vertraging oplopen.

1.3. Bij deze beschikking zullen ook de voorwaarden voor een verantwoorde omgang
met het COVID-19 virus worden geformuleerd. Die voorwaarden zien met name op het
zoveel als mogelijk beperken van fysieke aanwezigheid van schuldeisers zonder daarbij hun
gerechtvaardigde belangen uit het oog te verliezen.

1.4. Gelet op de beperkte ruimte in het gerechtsgebouw en de zittingzaal, kan de verifi
catievergadering door maximaal 30 personen worden bijgewoond. Personen die daarbij geen
wezenlijk belang hebben, worden dringend verzocht de vergadering niet bij te wonen. Al
leen personen die zich uiterlijk 23 april 2020 hebben aangemeld, krijgen — na deugdelijke
legitimatie — toegang tot de vergadering. De wijze waarop schuldeisers zich kunnen aan
melden, wordt zo spoedig mogelijk in een nadere brief van de curatoren (waarvan de inhoud
wordt afgestemd met de rechter-commissarissen) bekend gemaakt.

1.5. De aanwezigen dienen in het gerechtsgebouw en ter vergadering in alle gevallen
een afstand van 1,5 meter tot de overige aanwezigen in acht te nemen.

1.6. Personen met verkoudheidsklachten, verhoging of koorts mogen de verificatiever
gadering niet bijwonen. Mits tevoren aangemeld, kunnen zij zich wel laten vertegenwoordi
gen.
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1 .7. Schuldeisers worden opgeroepen hun standpunten die zij anders ter vergadering
naar voren hadden gebracht, zoveel mogelijk op voorhand schriftelijk kenbaar te maken aan
de rechter-commissarissen met een kopie aan curatoren. Ook indien zij (de voorrang van)
een vordering wensen te betwisten of nadere inlichtingen wensen, worden zij opgeroepen dit
zoveel mogelijk op voorhand schriftelijk kenbaar te maken aan de rechter-commissarissen
met een kopie aan curatoren. Deze berichten kunnen per e-mail aan de rechter-
commissarissen worden gezonden via: insoI entiesamsterdam kechtspraaLnl onder ver
melding van “Verificatievergadering MC Slotervaart”. Hiervan wordt aantekening gemaakt
in het proces-verbaal van de verificatievergadering.

1.8. Ter griffie van deze rechtbank is door Slotervaartziekenhuis een ontwerp-akkoord
en een toelichting daarbij gedeponeerd. Schuldeisers worden aangemoedigd om hun stem op
dat akkoord zoveel als mogelijk bij schriftelijke volmacht uit te brengen, een en ander op de
wijze zoals al bij brief aan hen bekend is gemaakt.

1 .9. In verband met de beperkte toegankelijkheid van het gerechtsgebouw, zullen cura
toren de lijsten van (voorlopig) erkende en (voorlopig) betwiste schuldvorderingen ook toe
gankelijk maken op een speciaal daarvoor ingerichte, beveiligde website. De wijze waarop
schuldeisers hiervan kennis kunnen nemen, wordt bekendgemaakt in een nadere brief van de
curatoren (waarvan de inhoud wordt afgestemd met de rechter-commissarissen).

1 .10. Indien aan voormelde voorwaarden niet wordt voldaan, of indien de maatregelen
terzake van het COVID-19 virus van overheidswege worden aangescherpt, kan de verifica
tievergadering worden opgeschort.

1 .11. Het voorgaande leidt, met in achtnerning van de artikelen 1 08 e.v. alsmede de arti
kelen 139 e.v. van de Faillissementswet (Fw), tot de volgende beslissing.

2. Beslissing

De rechter-commissaris:

2.1. bepaalt dat, onder de hiervoor onder 1. genoemde voorwaarden, op
donderdag 30 april 2020 om 10:00 uur de verificatievergadering in het faillissement van
Slotervaartziekenhuis zal worden gehouden in de Borgerhoff Mulderzaal van de rechtbank
Amsterdam (balie 7), gevestigd aan de Parnassusweg 220 (ingang Fred. Roeskestraat);

2.2. bepaalt tevens:

- curatoren dienen onmiddellijk bij brief alle bekende schuldeisers van deze beschikking
in kennis te stellen,

- curatoren dienen véér 23 april 2020 een afschrift van de lijsten van (voorlopig) erkende
en (voorlopig) betwiste vorderingen ter griffie van de rechtbank — Centrale Balie,
gevestigd te Amsterdam aan de Parnassusweg 220 — neer te leggen. Dit afschrift zal
daar gedurende ten minste zeven aan de verificatievergadering voorafgaande dagen
kosteloos voor een ieder ter inzage liggen,

- curatoren dienen alle bekende schuldeisers zo snel mogelijk schriftelijk te berichten van
de gedane neerlegging van de lijsten en van het ter griffie neergelegde
schuldeisersakkoord. Voorts zullen curatoren in dit bijzonder geval de lijsten vôér
23 april 2020 toegankelijk maken via een daartoe speciaal ingerichte, beveiligde
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website. Zij zullen de schuldeisers zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de wijze
waarop toegang tot deze website kan worden verkregen,

- curatoren dienen na afloop van de verificatievergadering schriftelijk ter vergadering
verslag uit te brengen over de stand van de boedel.

Aldus gegeven te Amsterdam op 7 april 2020 door mr. K.M. van Hassel, rechter
Commissaris


