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: 20 mei 2020

Verslagperiode

: 21 februari 2020 t/m 19 mei 2020

Bestede uren in verslagperiode

: Faillissement: 566,00 uren

Bestede uren totaal

: Surseance: 163,50 uren
Faillissement: 12.797,00 uren

Saldo faillissementsrekeningen

: €
€
€
€

2.575.463,43 MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.
17.679,99 MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.
26.192,49 MC Groep Facilitaire Diensten B.V.
34.622,08 Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.
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INLEIDING
Dit is het zevende openbare verslag in de faillissementen van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., MC
Groep Facilitair Bedrijf B.V., MC Groep Facilitaire Diensten B.V. en Cardiologie Kliniek Nederland B.V.
Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en wordt
geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister (http://insolventies.rechtspraak.nl)
alsmede op www.vbk.nl. Authentiek is alleen het schriftelijke verslag, voorzien van de handtekeningen
van de curatoren.
De faillissementen hebben nog steeds maatschappelijke en publicitaire aandacht. Mede om die reden
is in dit zevende verslag wederom aandacht besteed aan de achtergrondinformatie. Ter onderstreping
van het informatieve karakter van dit verslag wordt afgeweken van het gebruikelijke format. De
nummering van het gebruikelijke format is wel zoveel mogelijk toegepast, zulks in verband met de
allocatie van de tijdsbesteding.
Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur geschiedt de verslaglegging van de
faillissementen geconsolideerd.
Dit openbaar verslag en de bijbehorende financieel verslagen zijn geen prospectus of jaarrekening.
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan de
curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR CREDITEUREN
De curatoren maken om praktische redenen gebruik van de diensten van www.crediteurenlijst.nl.
Crediteuren zijn en worden verzocht hun vorderingen, voor zover deze zien op de periode tot het
uitspreken van de surseance van betaling van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. (23 oktober 2018) of
de faillissementen van MC Groep Facilitair Bedrijf B.V. (30 oktober 2018), MC Groep Facilitaire
Diensten B.V. (30 oktober 2018) en Cardiologie Kliniek Nederland B.V. (31 oktober 2018), uitsluitend
in te dienen via www.claimsagent.nl.
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1.1

Inzicht in de groep waartoe gefailleerden behoren
MC IJsselmeerziekenhuizen Holding B.V.
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (gefailleerd).

houdt

100%

van

de

aandelen

in

MC

MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. heeft twee dochtervennootschappen, te weten Cardiologie
Kliniek Flevoland B.V. en MC Groep Facilitair Bedrijf B.V. (beide gefailleerd). MC Groep
Facilitair Bedrijf B.V. is enig aandeelhouder van MC Groep Facilitaire Diensten B.V.
(gefailleerd). Daarnaast had MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. ten tijde van het uitspreken van
het faillissement zes deelnemingen. Deze zijn hieronder opgenomen. Het aandelenbelang in
Polikliniek Dronten B.V. is in de tweede verslagperiode aan St Jansdal verkocht en geleverd
(zie paragraaf 3.3). Het aandelenbelang in Beekman Klinieken B.V. is in de tweede
verslagperiode verkocht en geleverd aan Werner Beekman.nl B.V. (zie paragraaf 3.3). Diëtheek
Flevoland B.V. is op 2 april 2019 op eigen aangifte failliet verklaard.
Polikliniek Dronten B.V.
Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V.
South Sea Investments B.V.
Beekman Klinieken B.V.
Diëtheek Flevoland B.V.
AtalMedial Holding B.V.

33%
40%
25%
67,5%
49%
10%

(verkocht en geleverd)

(verkocht en geleverd)
(gefailleerd)

Een organogram van de MC Groep (situatie per 23 oktober 2018) wordt als bijlage 1 aan dit
verslag gehecht.
1.2

Directie en organisatie
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. (hierna te noemen: ‘MC IJsselmeerziekenhuizen’) is
opgericht bij akte van 28 juni 1991. Vanuit deze vennootschap werden tot uiterlijk 1 maart 2019
de zorgactiviteiten van het ziekenhuis in Lelystad en van de poliklinieken in de locaties
Emmeloord en Urk verricht. Tot 1 februari 2018 werd MC IJsselmeerziekenhuizen bestuurd
door een driehoofdige Raad van Bestuur. De voorzitterspositie werd bekleed door de heer
W.F.H. de Boer. Mevrouw M.A. Sleeuwenhoek en de heer L.H.L. Winter waren leden van de
Raad van Bestuur. De heer L.H.L. Winter is per 1 februari 2018 afgetreden als bestuurder. Met
ingang van 1 augustus 2018 traden de heer S. de Blok en de heer W.F.H. de Boer (tot 1
oktober 2018) op als statutair bestuurders. Vanaf 1 oktober 2018 is de heer S. de Blok
enig/zelfstandig bevoegd bestuurder. De Raad van Commissarissen, bestaande uit de heer M.
Joachimsthal, de heer C.J.V.L. Laureij en mevrouw M. Luyer hield toezicht op het beleid van de
Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis.
Bij akte van 9 december 2010 is MC Groep Facilitair Bedrijf B.V. (hierna te noemen: ‘MC Groep
Facilitair Bedrijf) opgericht. In de vennootschap werd tot uiterlijk 1 maart 2019 een
onderneming gedreven die facilitaire diensten verleende aan het ziekenhuis in Lelystad en de
poliklinieken in Emmeloord, Urk en Dronten. MC IJsselmeerziekenhuizen is enig aandeelhouder
van MC Groep Facilitair Bedrijf. Enig bestuurder van de vennootschap is de heer P.J.C.M.
Zagwijn. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er een Raad van
Commissarissen is aangesteld bestaande uit de heer W.F.H. de Boer, de heer F.J. Visser en de
heer J.P. Kreeft.
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Bij akte van 9 december 2010 is MC Groep Facilitaire Diensten B.V. (hierna te noemen: ‘MC
Groep Facilitaire Diensten’) opgericht. In de vennootschap werd tot uiterlijk 1 maart 2019 een
onderneming gedreven die facilitaire diensten verleende aan het ziekenhuis in Lelystad en de
poliklinieken in Emmeloord, Urk en Dronten. MC Groep Facilitair Bedrijf is enig aandeelhouder
van MC Groep Facilitaire Diensten. Enig bestuurder van de vennootschap is de heer P.J.C.M.
Zagwijn. Er is geen Raad van Commissarissen aangesteld.
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. (hierna te noemen: ‘Cardiologie Kliniek Flevoland’) is bij
akte van 19 december 2017 opgericht in voorbereiding op de totale verzelfstandiging van de
afdeling Cardiologie per 1 januari 2019. MC IJsselmeerziekenhuizen is enig aandeelhouder van
Cardiologie Kliniek Flevoland. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door mevrouw
C.F. Goldman-Corbeij en de heer S. de Blok. Er is geen Raad van Commissarissen aangesteld.
1.3

Achtergrondinformatie
Algemeen
In 2009 is Stichting IJsselmeerziekenhuizen overgenomen door de huidige aandeelhouders van
MC
IJsselmeerziekenhuizen
Holding B.V.
(de
enig
aandeelhouder van
MC
IJsselmeerziekenhuizen). Per 1 juli 2015 is de stichting omgezet naar een besloten
vennootschap
en
heeft
er
een naamswijziging
plaatsgevonden
naar
MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. De organisatie presenteert zich naar buiten toe ook als de MC
Groep met de locaties MC Zuiderzee (Lelystad), MC Emmeloord, MC Dronten (middels een
33% aandelenbelang in Polikliniek Dronten B.V.) en de polikliniek op Urk.
In 2013 zijn door de aandeelhouders van MC IJsselmeerziekenhuizen Holding B.V. tevens de
aandelen gekocht van de vennootschap waarin het MC Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam is
ondergebracht.
Met haar vier locaties (het ziekenhuis in Lelystad (MC Zuiderzee) en de poliklinieken in
Emmeloord, Dronten en op Urk) had MC IJsselmeerziekenhuizen tot uiterlijk 1 maart 2019 een
belangrijke regionale zorgfunctie. MC IJsselmeerziekenhuizen heeft uit hoofde van de
zorgcontractering vanaf 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de invulling van de
zorg en de financiering daarvan. Op de verschillende locaties van MC IJsselmeerziekenhuizen
werd in ieder geval tot aan de faillissementen de navolgende zorg verleend.
MC Zuiderzee (Lelystad) en MC Emmeloord
MC Zuiderzee (poliklinisch en klinisch) en MC Emmeloord (alleen poliklinisch) boden de
navolgende specialismen:
-

Anesthesiologie
Radiologie
Bariatrie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Gynaecologie & Verloskunde
Interne Geneeskunde
Kaakchirurgie
Kindergeneeskunde
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KNO (keel- neus- oorheelkunde)
Longgeneeskunde
MDL (maag, darm, lever)
Medische microbiologie
Medische psychologie
Neurologie
Neurochirurgie
Oogheelkunde
Orthopedie
Plastische Chirurgie
Spoedeisende Hulp (SEH)
Reumatologie
Revalidatie
Urologie
Ziekenhuispsychiatrie

In MC Zuiderzee (Lelystad) en MC Emmeloord vonden daarnaast speciale poliklinieken en
spreekuren plaats:
-

Botox polikliniek
CTS (carpaal tunnel syndroom) polikliniek
Diabetes polikliniek
Fertiliteitpoli (vruchtbaarheidpoli)
Hartondersteuningspoli
Hartrevalidatie
Hepatitis polikliniek
Hernia polikliniek
HIV polikliniek
Incontinentie polikliniek voor kinderen (Poeplapoli)
Longrevalidatie
Mammapoli
Nefrologie polikliniek
Osteoporose polikliniek
Polikliniek voor schedelvormafwijkingen en redressiehelm (kinderen)
Procto-spreekuur
Sportpoli
Stomapoli
TIA polikliniek
Vasculaire poli
Ziekte van Lyme poli
Spreekuur Parkinson en MS
Spreekuur longverpleegkundige
Spreekuur wond- en decubitusverpleegkundige
Avondspreekuur

Ook was er in MC Zuiderzee sprake van zogenaamde speciale centra, te weten
Spatadercentrum Flevoland en MC Verloskunde.
MC Dronten
Door MC Dronten werd poliklinische zorg verleend. In deze polikliniek vonden spreekuren,
poliklinische operaties en dagbehandelingen plaats van de volgende vakgroepen:
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Chirurgie
Orthopedie
KNO
Pre-operatief spreekuur van de anesthesie
Urologie
Dermatologie
Cardiologie
Neurologie
Reumatologie
Interne Geneeskunde
Longgeneeskunde
Kaakchirurgie

Urk (poliklinisch)
Ook op Urk werd poliklinische zorg verleend. In deze polikliniek vonden spreekuren,
poliklinische operaties en dagbehandelingen plaats van de volgende vakgroepen:
-

Dermatologie
Cardiologie
Reumatologie

Dochtervennootschappen en deelnemingen
Naast
bovengenoemde
zorgactiviteiten
werden
vanuit
de
onderstaande
dochtervennootschappen en deelnemingen van MC IJsselmeerziekenhuizen tot aan de datum
van de faillissementen in ieder geval de volgende (zorg)activiteiten verricht.
-

Cardiologie Kliniek Flevoland (100%): vanuit deze vennootschap werd de vakgroep
cardiologie gedreven.

-

MC Groep Facilitair Bedrijf (100%): deze vennootschap leverde facilitaire diensten aan het
ziekenhuis in Lelystad en de poliklinieken in Emmeloord, Dronten en op Urk en houdt 100%
van de aandelen in MC Groep Facilitaire Diensten, die eveneens facilitaire diensten
verleende.

-

Polikliniek Dronten B.V. (33%): in deze vennootschap wordt in samenwerking met
Ziekenhuis St Jansdal (hierna te noemen: ‘St Jansdal’) en een huisartsenpraktijk een
polikliniek geëxploiteerd in Dronten. Het aandelenbelang is in de tweede verslagperiode
verkocht en geleverd aan St Jansdal.

-

Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V. (40%): vanuit deze vennootschap wordt vanuit
de locatie in Lelystad zorg verleend op het gebied van oogheelkunde. Naast de locatie in
Lelystad heeft deze vennootschap diverse andere locaties in Nederland.

-

South Sea Investments B.V. (25%):
aandelenkapitaal
in
Poliklinische
IJsselmeerziekenhuizen en Poliklinische
gesloten met betrekking tot de levering
ziekenhuis in Lelystad.

deze vennootschap houdt 100% van het
Apotheek
Lelystad
B.V.
Tussen
MC
Apotheek Lelystad B.V. is een overeenkomst
en verwerking van patiëntmedicatie vanuit het
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-

Beekman Klinieken B.V. (67,5%): vanuit deze vennootschap wordt vanuit het ziekenhuis in
Lelystad en de polikliniek in Emmeloord zorg verleend op het gebied van plastische
chirurgie. Het aandelenbelang is in de tweede verslagperiode verkocht en geleverd aan
Werner Beekman.nl B.V.

-

Diëtheek Flevoland B.V. (49%): deze vennootschap leverde diensten op het gebied van
dieetadvisering en voeding. Dietheek Flevoland B.V. is op 2 april 2019 op eigen aangifte
gefailleerd.

-

AtalMedial Holding B.V. (10%): deze vennootschap houdt 100% van de aandelen in
B.V.
AtalMedial
B.V.
leverde
laboratoriumdiensten
aan
MC
AtalMedial
IJsselmeerziekenhuizen.

Cijfers
MC IJsselmeerziekenhuizen
Jaar
2017
2016
2015

Omzet
€ 104.524.000,00
€ 99.840.000,00
€ 100.513.000,00

Winst & Verlies
€ -999.000,00
€-3.714.000,00
€ 84.000,00

Balanstotaal
€ 60.607.000,00
€ 55.369.000,00
€61.542.000,00

Winst & Verlies
€ -56.883,00
€ -292.778,00
€ 42.953,00

Balanstotaal
€710.776,00
€634.914,00
€995.418,00

Winst & Verlies
€ 1.872,00
€-14.541,00
€ 4.025,00

Balanstotaal
€ 235.067,00
€199.113,00
€182.531,00

MC Groep Facilitair Bedrijf
Jaar
2017
2016
2015

Omzet
€3.288.914,00
€3.514.499,00
€3.557.721,00

MC Groep Facilitaire Diensten
Jaar
2017
2016
2015

Omzet
€773.198,00
€ 883.404,00
€ 838.769,00

Cardiologie Kliniek Flevoland
Deze vennootschap is opgericht op 19 december 2017. Er is nog geen jaarrekening
beschikbaar. Uit de beschikbare proef- en saldibalans blijkt een balanstotaal per 25 oktober
2018 van €942.409,21
1.5

Zorgverzekeraars
De door MC IJsselmeerziekenhuizen te verrichten zorgactiviteiten werden per jaar ingekocht
door diverse zorgverzekeraars. Van deze zorgverzekeraars vertegenwoordigt Zilveren Kruis de
grootste groep patiënten en zij spreekt derhalve in dit faillissement ook namens de overige
betrokken zorgverzekeraars (o.a. VGZ, CZ, Menzis, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Caresq). Ook
in de zevende verslagperiode heeft veelvuldig contact plaatsgevonden tussen de curatoren en
Zilveren Kruis, onder meer over de voortzetting van de zorgactiviteiten die heeft
plaatsgevonden tot 1 maart 2019 en de bekostiging daarvan. De curatoren en Zilveren Kruis
zullen ook in de komende verslagperioden nauw samenwerken o.a. bij de financiële afwikkeling
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van de verrichte zorgactiviteiten die in de transitieperiode hebben plaatsgevonden. Met de
overige zorgverzekeraars vindt overleg plaats en worden afspraken gemaakt over de
afwikkeling van de zorgdeclaraties die zien op de periode voor datum surseance (23 oktober
2018).
1.6

Verzekeringen
De verzekeringsportefeuilles van de verschillende vennootschappen zijn direct na uitspraak van
de faillissementen geïnventariseerd. Ten behoeve van de voortzetting van (een deel van) de
zorgactiviteiten, van de onroerende zaken in Lelystad en Emmeloord en van de op de vier
locaties aanwezige activa zijn de benodigde verzekeringen, waaronder de medische
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, voortgezet dan wel opnieuw afgesloten. Na afronding
van de voortzetting van de zorgactiviteiten per 1 maart 2019 is een groot deel van de
verzekeringen geroyeerd. Wat thans resteert zijn de verzekeringen ten aanzien van de nog niet
verkochte activa (die in de komende verslagperiode(n) geveild zullen worden), enkele
alsmede
uitloopdekkingen
ten
aanzien
van
de
werknemersverzekeringen
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

1.7

Huur
MC IJsselmeerziekenhuizen huurde buiten de vier vaste locaties diverse (behandel)ruimtes in
het kader van haar zorgactiviteiten, te weten in Urk, Dronten, Almere en Zwolle. Voorts huurde
MC IJsselmeerziekenhuizen piketruimtes ten behoeve van de artsen die op de locatie in
Lelystad werkzaam waren. Omdat een voortzetting van het gebruik van deze locaties niet
noodzakelijk was in het kader van de voortzetting van de zorgactiviteiten, zijn de
huurovereenkomsten met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd op grond van
artikel 39 Faillissementswet. De gehuurde ruimtes zijn bij het einde van de opzegtermijn
ontruimd, waardoor deze posities reeds in de tweede verslagperiode zijn afgewikkeld. Er
resteren geen verdere werkzaamheden.

1.8

Oorzaak faillissement
De curatoren zullen de oorzaken van de faillissementen nader onderzoeken. In dit onderzoek
zullen ook alle relevante aspecten met betrekking tot het bestuurlijk handelen aan de orde
komen.

1.9

Werkzaamheden
Ook in de zevende verslagperiode zijn de werkzaamheden van de curatoren er allereerst op
gericht geweest om de zorgfacturatie over zowel de periode vóór 23 oktober 2018 als de
periode vanaf 23 oktober 2018 tot 1 maart 2019 te kunnen gaan verrichten. Met de betrokken
partijen (waaronder de zorgverzekeraars) heeft wederom veelvuldig overleg plaatsgevonden. In
de komende verslagperiode zal de zorgfacturatie worden opgestart.
Daarnaast is ook in deze verslagperiode de aandacht gericht geweest op het (nader) vaststellen
van de juridische posities van een aantal betrokken partijen. Om uiteindelijk tot een zorgvuldige
afwikkeling van deze posities te kunnen komen, moeten de curatoren deze immers exact
kennen.
Voorts hebben de curatoren diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van de nog
resterende onderzoeksvraag van IGJ/NZa.
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Ten slotte heeft ook in de zevende verslagperiode een verdere inventarisatie van de
onderzoeksinformatie plaatsgevonden. De verwachting is dat de onderzoeken in de komende
verslagperiode(n) zullen aanvangen.
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MC IJsselmeerziekenhuizen had per datum faillissement circa 836 werknemers in dienst.
Daarnaast werkten er circa 26 stagiaires op basis van een stageovereenkomst bij MC
IJsselmeerziekenhuizen en werkten er circa 10 coassistenten.
In de eerste verslagperiode is op donderdag 25 oktober 2018 door de curatoren aan de
werknemers, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, zowel mondeling als per
aangetekende brief ontslag aangezegd. De stageovereenkomsten zijn beëindigd en de
coassistenten hebben hun opdrachten voltooid of zijn teruggeroepen door de universiteiten. De
curatoren hebben in samenspraak met het UWV, de vakbonden en de OR op donderdag
25 oktober 2018 drie personeelsbijeenkomsten georganiseerd om de werknemers te informeren
over het faillissement en over de gevolgen die het faillissement voor de werknemers heeft.
Na het ontslag door de curatoren van de werknemers is de loongarantieregeling van het UWV
in werking getreden. In verband met de omvang van het faillissement en de gewenste spoedige
afwikkeling van de voorschotbetalingen voor de salarisachterstanden is in samenspraak met het
UWV afgesproken om de verkorte intakeprocedure toe te passen waarbij de werkgever
zorgdraagt voor de intake bij het UWV. Aansluitend op de personeelsbijeenkomsten van de
curatoren heeft het UWV de werknemers geïnformeerd over de loongarantieregeling en de te
volgen procedures. Ook de vakbonden waren bij deze personeelsbijeenkomsten aanwezig.
Gedurende en na afloop van de intakeprocedure zijn veelvuldig informatieve
personeelsbijeenkomsten georganiseerd door de curatoren. Daarnaast zijn in overleg met de
afdeling P&O lijsten opgesteld met antwoorden op veel gestelde vragen. Deze lijsten werden
regelmatig bijgewerkt en waren zichtbaar op onder meer de websites van MC Groep en op de
website van Van Benthem & Keulen. Er is ten slotte ook een aantal zogenoemde vragenuurtjes
georganiseerd waarbij individuele vragen van werknemers werden behandeld.
In de tweede verslagperiode zijn de opzegtermijnen van de werknemers geëindigd op 30
november 2018 of op 6 december 2018. In het kader van de voortzetting van de zorgactiviteiten
gedurende de periode tot 1 maart 2019 (de ‘transitieperiode’) zijn vanaf 1 december 2018 306
werknemers opnieuw in dienst getreden. Circa 31 van de 306 werknemers zijn gedurende de
transitieperiode gedetacheerd naar St Jansdal.
In de derde verslagperiode is de transitieperiode geëindigd (op 28 februari 2019) en zijn 293
van de 306 werknemers per die datum uit dienst getreden. De arbeidsovereenkomsten van 13
werknemers zijn destijds voor bepaalde tijd verlengd. Hiervan hebben 8 werknemers (ICT en
administratieve werknemers) de curatoren ondersteund bij de afwikkeling van de
faillissementen, 4 werknemers zijn gedetacheerd aan St Jansdal en 1 werknemer aan Isala
Klinieken. Gedurende deze verslagperiode zijn 2 van de 13 arbeidsovereenkomsten geëindigd.
In de vierde verslagperiode zijn 2 van de 11 (correctie op derde faillissementsverslag, zie
hiervoor) werknemers uit dienst getreden. Van de destijds 9 overgebleven werknemers werd 1
werknemer gedetacheerd aan St Jansdal en werkten 6 werknemers op basis van een
nulurencontract.
In de vijfde verslagperiode zijn wederom 2 personeelsleden uit dienst getreden. Thans zijn er
nog 7 werknemers in dienst, waarvan 5 op basis van een nulurencontract. Er zijn geen
werknemers gedetacheerd.
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In de zevende verslagperiode is er één personeelslid uit dienst gegaan. Thans zijn er nog
enkele werknemers in dienst.
2.2

MC Groep Facilitair Bedrijf
Bij MC Groep Facilitair Bedrijf waren op datum faillissement 120 werknemers in dienst.
Daarnaast waren er twee stagiaires op grond van een stageovereenkomst bij MC Groep
Facilitair Bedrijf werkzaam.
In de eerste verslagperiode, op 31 oktober 2018, hebben de curatoren na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris aan de werknemers van MC Groep Facilitair Bedrijf,
MC Groep Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek Flevoland zowel mondeling als per
aangetekende brief ontslag aangezegd. De stageovereenkomsten zijn tevens beëindigd. De
curatoren hebben in overleg met het UWV, de vakbonden en de OR op woensdag 31 oktober
2018 twee personeelsbijeenkomsten georganiseerd om de werknemers te informeren over de
stand van zaken en (de gevolgen van) het ontslag. Het UWV heeft wederom aansluitend de
werknemers geïnformeerd over de loongarantieregeling en de te volgen procedures.
Ook voor deze personeelsleden heeft de intakeprocedure centraal via de afdeling P&O
plaatsgevonden. Voorts zijn de werknemers samen met de werknemers van MC Groep
Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek Flevoland uitgenodigd voor de informatieve
personeelsbijeenkomsten, is aan hen de lijst met de veel voorkomende vragen en antwoorden
verstrekt en zijn zij in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de vragenuurtjes die door
de curatoren zijn gehouden.
In de tweede verslagperiode zijn de opzegtermijnen van de werknemers geëindigd op
november 2018 of op 12 december 2018. In het kader van de voortzetting van
zorgactiviteiten gedurende de transitieperiode zijn na afloop van de opzegtermijnen
werknemers opnieuw in dienst getreden. Eén van deze werknemers is gedurende
transitieperiode gedetacheerd aan St Jansdal.

30
de
37
de

In de derde verslagperiode is de transitieperiode geëindigd (op 28 februari 2019) en zijn de
arbeidsovereenkomsten van 34 van de 37 werknemers per die datum geëindigd. De
arbeidsovereenkomsten van 3 werknemers zijn voor bepaalde tijd verlengd voor
werkzaamheden op de locatie Emmeloord. De arbeidsovereenkomsten van deze 3 werknemers
zijn op 15 maart 2019 geëindigd. Vanaf dat moment waren er geen werknemers meer in dienst.
2.3

MC Groep Facilitaire Diensten
Bij deze vennootschap waren op datum faillissement 55 werknemers in dienst.
In de eerste verslagperiode is aan deze werknemers, na verkregen machtiging van de rechter
commissaris, zowel mondeling als per aangetekende brief op 31 oktober 2018 door de
curatoren ontslag aangezegd. De stageovereenkomsten zijn tevens beëindigd. De curatoren
hebben in overleg met het UWV, de vakbonden en de OR op woensdag 31 oktober 2018 twee
personeelsbijeenkomsten georganiseerd om de werknemers te informeren over de stand van
zaken en (de gevolgen van) het ontslag. Het UWV heeft wederom aansluitend de werknemers
geïnformeerd over de loongarantieregeling en de te volgen procedures.
Ook voor deze personeelsleden heeft de intakeprocedure centraal via de afdeling P&O
plaatsgevonden. Voorts zijn de werknemers samen met de werknemers van MC Groep Facilitair
Bedrijf
en
Cardiologie
Kliniek
Flevoland
uitgenodigd
voor
de
informatieve
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personeelsbijeenkomsten, is aan hen de lijst met de veel voorkomende vragen en antwoorden
verstrekt en zijn zij in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de vragenuurtjes die door
de curatoren zijn gehouden.
In de tweede verslagperiode zijn de opzegtermijnen van de werknemers geëindigd op 30
november 2018, op 2 december 2018 of op 12 december 2018. In het kader van de voortzetting
van de zorgactiviteiten gedurende de transitieperiode zijn na afloop van de opzegtermijn 21
werknemers opnieuw in dienst getreden.
In de derde verslagperiode is de transitieperiode geëindigd (op 28 februari 2019) en zijn er 18
werknemers per die datum uit dienst getreden. De arbeidsovereenkomsten van 3 werknemers
zijn voor bepaalde tijd verlengd voor werkzaamheden op de locatie Emmeloord. De
arbeidsovereenkomsten van deze 3 werknemers zijn op 15 maart 2019 geëindigd. Vanaf dat
moment waren er geen werknemers meer in dienst.
2.4

Cardiologie Kliniek Flevoland
Bij deze vennootschap waren op datum faillissement 45 werknemers in dienst. Er was één
stagiaire met een stageovereenkomst.
In de eerste verslagperiode zijn de werknemers, na verkregen machtiging van de rechter
commissaris, door de curatoren per aangetekende brief van 31 oktober 2018 ontslagen. De
stageovereenkomst is ook beëindigd. De curatoren hebben in overleg met het UWV en de
vakbonden op woensdag 31 oktober 2018 twee personeelsbijeenkomsten georganiseerd om de
werknemers te informeren over de stand van zaken en (de gevolgen van) het ontslag. Het UWV
heeft wederom aansluitend de werknemers geïnformeerd over de loongarantieregeling en de te
volgen procedures.
Ook voor deze personeelsleden heeft de intakeprocedure centraal via de afdeling P&O
plaatsgevonden. Voorts zijn de werknemers samen met de werknemers van MC Groep Facilitair
Bedrijf en MC Groep Facilitaire Diensten uitgenodigd voor de informatieve
personeelsbijeenkomsten, is aan hen de lijst met de veel voorkomende vragen en antwoorden
verstrekt en zijn zij in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de vragenuurtjes die door
de curatoren zijn gehouden.
In de tweede verslagperiode zijn de opzegtermijnen van de werknemers geëindigd op 30
november 2018 of op 12 december 2018. In het kader van de voortzetting van de
zorgactiviteiten gedurende de transitieperiode zijn na afloop van de opzegtermijn 13
werknemers opnieuw in dienst getreden. Gedurende de transitieperiode is er één werknemer
gedetacheerd naar St Jansdal.
In de derde verslagperiode is de transitieperiode geëindigd (op 28 februari 2019) en zijn per die
datum alle werknemers uit dienst getreden.
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MC IJsselmeerziekenhuizen was per datum faillissement eigenaar van de onroerende zaken
aan de Ziekenhuisweg 100 te Lelystad en aan de Urkerweg 1 te Emmeloord. Het betreft
omvangrijke ziekenhuispanden. Deze onroerende zaken waren per die datum belast met een
recht van eerste hypotheek ten behoeve van ING Bank N.V. en van Stichting Waarborgfonds
voor de Zorgsector (zie hiervoor verder hoofdstuk 5 van dit faillissementsverslag).
MC IJsselmeerziekenhuizen verhuurde delen van de onroerende zaken in Lelystad en
Emmeloord. De huurders betaalden maandelijks of per kwartaal de huurtermijnen aan MC
IJsselmeerziekenhuizen voor het gebruik van de ruimtes (zie hiervoor verder hoofdstuk 4 van
dit faillissementsverslag).
MC Groep Facilitair Bedrijf, MC Groep Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek Flevoland
hebben geen onroerende zaken in eigendom.
In de eerste verslagperiode zijn de onroerende zaken getaxeerd in opdracht van de
hypotheekhouders en is het verkooptraject voor de onroerende zaken gestart. In de tweede
verslagperiode zijn de onroerende zaken te Lelystad in het kader van de doorstart verkocht aan
St Jansdal en zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht voor de levering van deze
onroerende zaken. Voorts is het verkooptraject ten aanzien van de onroerende zaken te
Emmeloord afgerond. In de derde verslagperiode heeft op 28 februari 2019 de levering van de
onroerende zaken te Lelystad aan St Jansdal plaatsgevonden. Daarnaast heeft in de derde
verslagperiode de verkoop (op 28 februari 2019) en de levering (op 14 maart 2019) van de
onroerende zaken te Emmeloord aan de Gemeente Noordoostpolder plaatsgevonden. De
financiële implicaties van deze verkopen zullen in een van de komende verslagen worden
beschreven.
3.2

Roerende zaken
MC IJsselmeerziekenhuizen.
MC IJsselmeerziekenhuizen had per datum faillissement roerende zaken in eigendom
waaronder medische apparatuur, meubilair, ICT-apparatuur, ziekenhuisbenodigdheden en
technische inventaris. In de eerste verslagperiode zijn de roerende zaken geïnventariseerd en
getaxeerd. De roerende zaken waren verpand aan ING Bank N.V.
Een deel van de roerende zaken te Lelystad en Dronten is in de tweede verslagperiode in het
kader van de doorstart aan St Jansdal verkocht. In de derde verslagperiode heeft de levering
van deze roerende zaken plaatsgevonden, grotendeels op 28 februari 2019. Een deel van de
roerende zaken te Emmeloord zijn verkocht en geleverd aan St Antonius Zorggroep. De
levering van deze roerende zaken heeft in de derde verslagperiode, op 15 maart 2019,
plaatsgevonden.
In de derde verslagperiode zijn tevens de - na de doorstarts - resterende roerende zaken
(waaronder meubilair en medische inventaris) overgebracht naar opslaglocaties van
BVA/Troostwijk. Vervolgens zijn in de derde, vierde, vijfde en zesde verslagperiode vrijwel al
deze goederen verkocht via een van de door BVA/Troostwijk georganiseerde veilingen. Thans
resteert nog een zeer beperkt aantal roerende zaken, dat in de komende verslagperiode(n) ook
middels een veiling te gelde zal worden gemaakt. De financiële implicaties van alle veilingen
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zullen in een van de komende verslagen worden beschreven
MC Groep Facilitair Bedrijf
Er is niet gebleken dat MC Groep Facilitair Bedrijf op datum faillissement roerende zaken in
eigendom had. Zij maakte voor haar dienstverlening gebruik van roerende zaken die eigendom
waren van MC IJsselmeerziekenhuizen.
MC Groep Facilitaire Diensten
Er is niet gebleken dat MC Groep Facilitaire Diensten op datum faillissement roerende zaken in
eigendom had. Zij maakte voor haar dienstverlening gebruik van roerende zaken die eigendom
waren van MC IJsselmeerziekenhuizen.
Cardiologie Kliniek Flevoland
Cardiologie Kliniek Flevoland was per datum faillissement eigenaar van twee roerende zaken:
een echoapparaat en een laptop. De overige door Cardiologie Kliniek Flevoland gebruikte
roerende zaken zouden eigendom zijn van MC IJsselmeerziekenhuizen en Stichting Cardiologie
Centra Nederland. De roerende zaken die Cardiologie Kliniek Flevoland in eigendom had, zijn
in het kader van de doorstart door St Jansdal in de derde verslagperiode aan St Jansdal
verkocht. De levering van deze roerende zaken heeft op 28 februari 2019 plaatsgevonden. De
financiële implicaties daarvan zullen in een van de komende verslagen worden beschreven. De
roerende zaken van Cardiologie Kliniek Flevoland zijn niet verpand.
3.3

Overig activa
Naast bovengenoemde activa heeft MC IJsselmeerziekenhuizen de volgende deelnemingen:
Polikliniek Dronten B. V.
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. hield per datum faillissement 33% van de aandelen in
Polikliniek Dronten B.V. In deze vennootschap wordt in samenwerking met St Jansdal en een
huisartsenpraktijk een polikliniek geëxploiteerd die op de buitenlocatie in Dronten is gevestigd.
Dit aandelenbelang is in het kader van de doorstart door St Jansdal aan St Jansdal verkocht
voor de nominale waarde ter hoogte van € 6.000,00. Levering van dit aandelenbelang heeft in
de tweede verslagperiode plaatsgevonden.
Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B. V.
MC IJsselmeerziekenhuizen houdt 40% van de aandelen in Oogziekenhuis Zonnestraal B.V.
Deze vennootschap verleent zorg op het gebied van oogheelkunde op diverse locaties in
Nederland. Oogziekenhuis Zonnestraal B.V. huurde tevens ruimtes in de onroerende zaken van
MC IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad en Emmeloord (zie hiervoor ook hoofdstuk 4 van dit
faillissementsverslag).
South Sea Investments B.V.
MC IJsselmeerziekenhuizen houdt 25% van de aandelen in South Sea Investments B.V. South
Sea Investments B.V. houdt op haar beurt 100% van het aandelenkapitaal in Poliklinische
Apotheek Lelystad B.V. Tussen MC IJsselmeerziekenhuizen en de Poliklinische Apotheek
Lelystad B.V. was een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de apotheekruimte in het
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ziekenhuis te Lelystad (zie hiervoor ook hoofdstuk 4 van dit faillissementsverslag). Tevens was
sprake van een overeenkomst tussen deze partijen met betrekking tot de levering en
verwerking van patiëntmedicatie.
Beekman Klinieken B. V.
MC IJsselmeerziekenhuizen hield per datum faillissement 67,5% van de aandelen in Beekman
Klinieken B.V. Beekman Klinieken B.V. verleent zorg op het gebied van plastische chirurgie en
huurde daarvoor op datum faillissement onder andere behandelruimtes in de onroerende zaken
te Lelystad van MC IJsselmeerziekenhuizen (zie hiervoor ook hoofdstuk 4 van dit
faillissementsverslag). De aandelen in Beekman Klinieken B.V. zijn op 28 december 2018
verkocht en geleverd aan Werner Beekman.nl B.V., de andere aandeelhouder van Beekman
Klinieken B.V. voor een koopprijs ter hoogte van € 40.000,00.
Diëtheek Flevoland B. V.
MC IJsselmeerziekenhuizen houdt 49% van de aandelen in Diëtheek Flevoland B.V. Diëtheek
Flevoland B.V. was op datum faillissement gevestigd in de onroerende zaken te Lelystad waarin
zij een ruimte huurde van MC IJsselmeerziekenhuizen (zie hiervoor ook hoofdstuk 4 van dit
faillissementsverslag).
Diëtheek
Flevoland
B.V.
leverde
diensten
aan
MC
IJsselmeerziekenhuizen op het gebied van dieetadvisering en voeding. Op 2 april 2019 is
Diëtheek Flevoland B.V. op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard met benoeming
van mr C.P. Lunter tot rechter-commissaris en aanstelling van mr A. van der Schee en mr
F.A.M. Nowee tot curatoren. Ten aanzien van dit faillissement worden separaat
faillissementsverslagen uitgebracht.
AtalMedial Holding B. V.
MC IJsselmeerziekenhuizen houdt 10% van de aandelen in AtalMedial Holding B.V. AtalMedial
Holding B.V. houdt op haar beurt 100% van de aandelen in AtalMedial B.V. Laatstgenoemde
vennootschap was op datum faillissement gevestigd in de onroerende zaken te Lelystad en had
in dat kader een huurovereenkomst gesloten met MC IJsselmeerziekenhuizen ten aanzien van
onder andere laboratoriumruimtes (zie hiervoor ook hoofdstuk 4 van dit faillissementsverslag).
AtalMedial B.V. leverde laboratoriumdiensten aan MC IJsselmeerziekenhuizen. In verband met
de voortzetting van de zorg hebben de curatoren met AtalMedial afspraken gemaakt over de
voortzetting van deze diensten tot 1 maart 2019. Over deze periode moet nog worden
afgerekend en hierover vindt thans overleg plaats.
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MC IJsselmeerziekenhuizen is eigenaar van een aanzienlijke debiteurenportefeuille. ING Bank
N.V. heeft een pandrecht op (een deel van) deze vorderingen (zie hiervoor verder hoofdstuk 5
van dit faillissementsverslag). De vorderingen zijn onder te verdelen in vorderingen die zien op
verleende zorg, vorderingen die betrekking hebben op de verhuur door MC
IJsselmeerziekenhuizen en op overige vorderingen.
Zorg
Voor de verleende zorgactiviteiten wordt onder andere aan zorgverzekeraars (middels DBC’s)
en aan patiënten gefactureerd. Ten aanzien van de periode voor datum faillissement bestaat
een facturatie-achterstand. De zorgfacturatie die ziet op de periode na datum faillissement dient
nog in zijn geheel te worden uitgevoerd. In deze verslagperiode zijn de (technische)
voorbereidingen voor de zorgfacturatie voortgezet en heeft veelvuldig overleg met leveranciers
van de benodigde software(licenties) plaatsgevonden. De daadwerkelijke zorgfacturatie kan in
de komende verslagperioden aanvangen. Daarnaast zal nader overleg met de pandhouder
worden gevoerd over de (kosten van de) incasso van de verpande debiteurenvorderingen. Dit
overleg zal in de komende verslagperiode(n) worden voortgezet.
Verhuur
Zoals hiervoor is opgenomen (zie paragraaf 3.1 van dit faillissementsverslag), verhuurde MC
IJsselmeerziekenhuizen tot uiterlijk 15 maart 2019 ruimtes (behandelruimtes, apotheekruimte,
laboratoriumruimtes alsmede kantoorruimtes) in haar onroerende zaken te Lelystad en
Emmeloord aan diverse (zorg)ondernemingen. De maandelijkse huurinkomsten bedroegen tot 1
maart 2019 (Lelystad) c.q. 15 maart 2019 (Emmeloord) circa € 145.000,00. Deze opbrengsten
zijn op te splitsen in twee delen: verhuur circa € 100.000,00 (vrijgesteld van btw) en
servicekosten circa €45.000,00 (inclusief btw). Het totale bedrag dat per 23 oktober 2018
openstond, bedroeg circa €700.000,00 (de huuropbrengsten voor de maand november 2018
zijn hier reeds in opgenomen). Ten aanzien van de verpande verhuurvorderingen heeft overleg
met de pandhouder plaatsgevonden. Dit overleg zal in de komende verslagperiode(n) worden
voorgezet.
Overige vorderingen
Voorts zou er sprake zijn van openstaande vorderingen van in totaal circa € 1,5 miljoen
(inclusief btw) op onder meer diverse deelnemingen van MC IJsselmeerziekenhuizen. Deze
vorderingen zijn echter nog onvoldoende gespecificeerd. Hiernaar wordt nader onderzoek
gedaan.
Gezien de verwevenheid van MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart bestaan er
diverse (boedel)vorderingen van MC IJsselmeerziekenhuizen op MC Slotervaart. In de zesde
verslagperiode zijn de definitieve vorderingen ingediend ten behoeve van het aan te bieden
akkoord, waarna het akkoord op 30 april 2020 is aangenomen. Op 14 mei 2020 is door de
rechtbank de homologatie van het akkoord behandeld.
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MC Groep Facilitair Bedrijf
De debiteurenportefeuille van MC Groep Facilitair Bedrijf bestaat grotendeels uit vorderingen op
MC IJsselmeerziekenhuizen uit hoofde van de aan haar geleverde schoonmaakdiensten.
Daarnaast leverde MC Groep Facilitaire Bedrijf schoonmaakdiensten aan enkele huurders die
in de onroerende zaken in Lelystad en Emmeloord gevestigd zijn/waren. De openstaande
vorderingen op MC IJsselmeerziekenhuizen en andere partijen bedroegen ten tijde van het
uitspreken van het faillissement in totaal circa € 3,7 miljoen (inclusief btw). In de vijfde
verslagperiode is de vordering op MC IJsselmeerziekenhuizen ingediend in dat faillissement. In
een volgende verslagperiode zal in overleg met de pandhouder tot incasso van de overige
vorderingen worden overgegaan.

4.3

MC Groep Facilitaire Diensten
De debiteurenportefeuille van MC Groep Facilitaire Diensten bestaat grotendeels uit
vorderingen op MC IJsselmeerziekenhuizen uit hoofde van de geleverde schoonmaakdiensten.
Daarnaast leverde MC Groep Facilitaire Diensten schoonmaakdiensten aan enkele huurders
die in de onroerende zaken in Lelystad en Emmeloord gevestigd zijn/waren. Het totale
openstaande bedrag ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg € 800.000,00
(inclusief btw). In de vijfde verslagperiode is de vordering op MC IJsselmeerziekenhuizen
ingediend in dat faillissement. In een volgende verslagperiode zal in overleg met de pandhouder
tot incasso van de overige vorderingen worden overgegaan.

4.4

Cardiologie Kliniek Flevoland
Cardiologie Kliniek Flevoland lijkt vooralsnog één debiteur te hebben. Het openstaande bedrag
bedroeg ten tijde van het uitspreken van het faillissement circa € 265.000,00 (inclusief btw). Een
aanzienlijk deel van dit bedrag is ouder dan 90 dagen. In een volgende verslagperiode zal de
vordering in overleg met de pandhouder worden geïncasseerd.
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BANKEN/ZEKERHEDEN
ING Bank N.V. (hierna te noemen: ‘ING Bank’) en Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector
(hierna te noemen: ‘WfZ’) zijn als financiers betrokken bij MC IJsselmeerziekenhuizen.

5.1

Banken
ING Bank
Naar opgave van ING Bank vertoonden de door MC IJsselmeerziekenhuizen aangehouden
rekeningen per datum surseance een totaal debetsaldo van € 20.415.547,70. ING Bank heeft
ter dekking van haar vordering zekerheden in de vorm van een rechtsgeldig bevonden eerste
hypotheekrecht op de onroerende zaken te Lelystad en Emmeloord. Daarnaast hebben de
curatoren vastgesteld dat ING Bank een rechtsgeldig eerste pandrecht verkregen heeft op de
roerende zaken te Lelystad en Emmeloord en op de vorderingen op derden
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector
De vordering van WfZ bedroeg per 23 oktober 2018 circa € 5,1 mio. WfZ heeft ter dekking van
haar vordering - naast ING Bank - een rechtsgeldig bevonden eerste hypotheekrecht op de
onroerende zaken te Lelystad en Emmeloord.

5.2

Lease
MC IJsselmeerziekenhuizen is partij bij diverse leaseovereenkomsten voor roerende zaken. In
de eerste verslagperiode heeft een inventarisatie van deze overeenkomsten plaatsgevonden. In
de tweede verslagperiode zijn de overeenkomsten beoordeeld en zijn afspraken gemaakt met
de lessors van deze roerende zaken. In de derde verslagperiode zijn de roerende zaken voor
zover mogelijk aan de lessors geretourneerd. In de vierde verslagperiode zijn voorts de
financiële posities ten aanzien van de lessors nagenoeg allemaal afgewikkeld. Thans resteert er
nog één positie die moet worden afgewikkeld.
MC Groep Facilitair Bedrijf, MC Groep Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek Flevoland zijn
geen partij bij leaseovereenkomsten.

5.3

Eigendomsvoorbehoud, reclame- en retentierechten en consignatie
Alle eigendomsvoorbehouden en reclame- en retentierechten zijn in de eerste verslagperiode in
kaart gebracht. Er hebben 45 crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Daarnaast hebben 5 crediteuren een beroep gedaan op een recht van reclame en 3 crediteuren
hebben goederen in consignatie gegeven. De gepretendeerde rechten zijn in de tweede
verslagperiode beoordeeld.
In de derde, vierde en vijfde verslagperioden zijn de gepretendeerde rechten afgewikkeld,
waarbij de afrekening voor het verbruik van de goederen gedurende de transitieperiode
inmiddels ook heeft plaatsgevonden. Er resteren thans geen werkzaamheden meer ter zake
eigendomsvoorbehouden, rechten van reclame en/of consignatiegoederen.
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VOORTZETTEN/DOORSTART(S)

6.1

Voortzetten

|

NOTARIAAT

Na datum surseance (23 oktober 2018) is het zorgaanbod, dat door MC
IJsselmeerziekenhuizen op dat moment werd uitgevoerd, gecontinueerd. Op 24 oktober 2018
zag de bestuurder van MC IJsselmeerziekenhuizen zich genoodzaakt om de afdeling (acute)
verloskunde te sluiten aangezien aan hem te kennen was gegeven dat, mede in verband met
een groot tekort aan kinderartsen, veilige zorg op deze afdeling op de zeer korte termijn niet
meer gewaarborgd zou zijn.
Na datum faillissement (25 oktober 2018) zijn de curatoren in samenspraak en in overleg met
het medisch staf bestuur en de centrummanagers van MC IJsselmeerziekenhuizen, de
zorgverzekeraars (vertegenwoordigd door het Zilveren Kruis), de omliggende ziekenhuizen, de
eerste lijns zorgverleners (waaronder huisartsen en verloskundigen), de verschillende
betrokken toezichthouders (waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna te
noemen: ‘IGJ’) en de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna te noemen: ‘NZa’) gestart met het
opzetten en vervolgens uitvoeren van een afschalingsplan. Het afschalingsplan geeft weer op
welke wijze de zorgactiviteiten van MC IJsselmeerziekenhuizen gefaseerd en gecontroleerd
afgebouwd konden worden. Het gefaseerd en gecontroleerd afbouwen van de zorgactiviteiten
was noodzakelijk om enerzijds veilige patiëntenzorg te kunnen waarborgen en anderzijds om indien een doorstart van (een deel van) de zorgactiviteiten uiteindelijk niet realiseerbaar zou
blijken te zijn - de activiteiten binnen MC IJsselmeerziekenhuizen binnen de opzegtermijn van
de medewerkers helemaal af te bouwen.
Het voornemen en de wijze van afbouw van de ‘acute as’ (de acute verloskunde en de
spoedeisende hulp met alle faciliteiten die daaraan verbonden zijn binnen het ziekenhuis zoals
de intensive care) is voorgelegd aan en vervolgens goedgekeurd door het Regionaal Overleg
Acute Zorg (hierna te noemen: ‘ROAZ’). Na sluiting van de (acute) verloskunde daags na de
verlening van de surseance van betaling is op 5 november 2018 de Spoedeisende Eerste Hulp
(hierna ook te noemen: ‘SEH’) gesloten van 20.00 uur tot 08.00 uur. Vanaf 9 november 2018
zijn ook de klinische opnames vanuit de SEH stopgezet, waardoor het beddenhuis (circa 150
bedden) leegstroomde. Door de aangepaste invulling en verkorte openingstijden dient de SEH
na deze afschaling aangeduid te worden als ‘Spoedpoli’. Vervolgens zijn per 14 november 2018
ook de operatiekamers (hierna ook te noemen: ‘OK’) gecontroleerd gesloten en werden nieuwe
patiënten niet meer aangenomen.
Nadat duidelijk was geworden dat St Jansdal de zorgactiviteiten te Lelystad na 1 maart 2019
zou continueren, is de poliklinische zorg (poliklinische afspraken, dagbehandelingen en
poliklinische operaties) in goed overleg met het medisch stafbestuur, de toezichthouders en de
overige betrokken partijen gecontinueerd. De fase tussen 1 december 2018 en 28 februari 2019
wordt door partijen ook wel de transitiefase genoemd. Na 1 december 2018 zijn weer nieuwe
patiënten in Lelystad toegelaten en ingrepen die in dagbehandeling kunnen plaatsvinden,
werden ook sinds 27 december 2018 weer uitgevoerd. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken
gemaakt over de financiering van deze zorgactiviteiten.
De financiële implicaties van de voortzetting tijdens de transitiefase zullen in een komend
verslag worden beschreven, waarbij de curatoren ook wijzen op de langere doorlooptijd van
zorgdeclaraties.
Vanaf 1 maart 2019 zijn de zorgactiviteiten te Lelystad door de doorstartende partij St Jansdal
voortgezet.
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Vanaf het begin van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen was IGJ intensief
betrokken. Tot 1 maart 2019 hield IGJ toezicht door meerdere keren per week in het ziekenhuis
aanwezig te zijn. IGJ sprak met de medische staf, verpleegkundigen en de curatoren. IGJ
beoordeelde derhalve frequent of de zorgverlening op een veilige manier plaatsvond. Alle stadia
van het afschalingsplan in de aanvangsfase van het faillissement zijn met IGJ besproken en
uiteindelijk in het ROAZ vastgesteld.
6.2

Doorstart(s)
In de eerste verslagperiode is direct na het uitspreken van de surseance een verkooptraject
opgestart door de curatoren. Naar aanleiding daarvan is een groot aantal biedingen op
(onderdelen van) de zorgactiviteiten, de roerende zaken en de onroerende zaken ontvangen.
Gezien het belang van goede en veilige zorg in de regio ging de voorkeur daarbij uit naar
potentiële kandidaten die een substantieel deel van de zorg wensten te continueren, een
duurzame visie op de zorg hadden en voldeden aan de financiële voorwaarden. De curatoren
hebben vervolgens gesprekken gevoerd met diverse partijen en de biedingen nader
geanalyseerd.
In de tweede verslagperiode zijn de curatoren met St Jansdal tot overeenstemming gekomen
voor wat betreft een (gedeeltelijke) overname van de zorg van MC IJsselmeerziekenhuizen, te
weten voor de locaties Lelystad en Dronten. St Jansdal had tijd nodig om de integratie van de
activiteiten van MC IJsselmeerziekenhuizen in haar organisatie voor te bereiden. De curatoren
hebben daarom op zich genomen de werkzaamheden en activiteiten die binnen MC
IJsselmeerziekenhuizen ontplooid werden gedurende de transitiefase voort te zetten, waarna
deze werkzaamheden en activiteiten per 1 maart 2019 zijn overgenomen en voortgezet door St
Jansdal.
Voor de voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk is in de tweede
verslagperiode overeenstemming bereikt met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek.
In de tweede verslagperiode zijn de curatoren met Flevoziekenhuis tot overeenstemming
gekomen voor wat betreft de overname van de afdeling bariatrie.
In de derde verslagperiode zijn de doorstarts ten aanzien van de zorgactiviteiten in Lelystad,
Emmeloord alsook de overname van de afdeling bariatrie gerealiseerd en hebben de leveringen
van de (on-)roerende zaken in het kader van de doorstarts plaatsgevonden. De financiële
implicaties daarvan zullen in een van de komende verslagen worden beschreven.
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RECHTMATIGHEID
In de tweede verslagperiode is in opdracht van de curatoren de veiligstelling van de financiële
administratie gerealiseerd alsmede is de overige benodigde documentatie verzameld. De
curatoren zullen in de volgende verslagperiode(n) onderzoek doen naar de oorzaak van de
faillissementen en naar mogelijke onregelmatigheden, benadelingshandelingen, eventueel
wanbeleid en het handelen van het (feitelijke) bestuur.
Op 30 november 2018 heeft de Minister aangekondigd dat enkele onderzoeken naar de
faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zullen worden uitgevoerd.
Dit betreft onderzoeken door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, door IGJ/NZa en door de
Commissie Van Manen. Curatoren werken binnen het voor hen geldende
(insolventie)rechtelijke kader al dan niet mee aan informatieverzoeken van deze gremia.
Op 19 december 2019 heeft De Onderzoeksraad voor de Veiligheid het rapport 'Faillissement
MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen, Risico's patiëntveiligheid' gepubliceerd. Op
7 januari 2020 heeft IGJ het rapport 'Kwetsbaar en krachtig, Ondanks risico's veilige zorg na
faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen' gepubliceerd. Op 4 maart 2020 heeft de Commissie
Van Manen haar rapport 'De aangekondigde ondergang' gepubliceerd.
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CREDITEUREN

8.1

Inqediende vorderingen

|

NOTARIAAT

De
vorderingen
dienen
door de crediteuren digitaal
te worden
ingediend
(www.crediteurenlijst.nl). De tussenstand per 21 februari 2020 per vennootschap is als volgt:

MC IJsselmeerziekenhuizen
MC Groep Facilitair Bedrijf
MC Groep Facilitaire Diensten
Cardiologie Kliniek Flevoland
8.2

aantal crediteuren
891
21
13
11

€
€
€
€

totaalbedrag
62.133.822,33
170.997,09
219.845,98
829.376,78

Belastingdienst
MC IJsselmeerziekenhuizen
Uit de administratie van MC IJsselmeerziekenhuizen volgt een latente belastingschuld van circa
€4
mio,
bestaande
uit
achterstanden
in
loonbelasting,
omzetbelasting
en
vennootschapsbelasting. Ter zekerheidstelling voor de terugbetaling van een deel van deze
schuld heeft de belastingdienst op 12 november 2018 in Lelystad bodembeslag gelegd op de
bodemzaken die van derden zijn.
MC Groep Facilitair Bedrijf.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de belastingschuld van MC Groep
Facilitair Bedrijf tenminste € 33.617,00.
MC Groep Facilitaire Diensten
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de belastingschuld van MC Groep
Facilitaire Diensten tenminste € 14.280,00.
Cardiologie Kliniek Flevoland
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de belastingschuld van Cardiologie
Kliniek Flevoland tenminste € 72.380,00.

8.3

Banken
De vorderingen van de betrokken banken per datum faillissement zijn globaal als volgt:
-

ING Bank
Stichting Waarborgfonds voor de Zorg

: € 20,4 mio
:€ 5,1 mio
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PROCEDURES

9.1

MC IJsselmeerziekenhuizen

|

NOTARIAAT

In de eerste verslagperiode is van twee aanhangige procedures gebleken waarbij MC
IJsselmeerziekenhuizen partij is. Deze zijn in behandeling bij verzekeraar Centramed. Ten
aanzien van één procedure is bekend dat het geldelijk belang relatief beperkt is (circa
€ 2.500,00). In deze procedure wordt een vonnis van de (kanton)rechter verwacht. De
voortgang en uitkomst hiervan zal worden gemonitord. Ten aanzien van de tweede procedure
geldt dat de zitting voor het deelgeschil is bepaald op 31 januari 2019. Het geldelijk belang is
circa € 45.000,00. De voortgang en uitkomst hiervan zullen worden gemonitord.
In de tweede verslagperiode hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.
In de tweede verslagperiode is Centramed voor wat betreft het deelgeschil met een geldelijk
belang van € 45.000,00 (zoals hiervoor is opgenomen) tot een schikking gekomen.
Daarnaast is gebleken dat MC IJsselmeerziekenhuizen betrokken is bij nog twee aanhangige
procedures.
Ten
eerste
is
MC
IJsselmeerziekenhuizen
betrokken
bij
een
aansprakelijkstellingsprocedure. De procedure is door het faillissement van rechtswege
geschorst en het betreft een vermeende medische fout. De procedure werd gevoerd door de
medische aansprakelijkheidsverzekeraar. In de komende verslagperiode(n) zal in overleg met
de medische aansprakelijkheidsverzekeraar worden beoordeeld of een voortzetting van de
procedure door de curatoren in het belang van de boedel is. De tweede procedure ziet op een
verklaring voor recht die wordt gevorderd jegens MC IJsselmeerziekenhuizen. Op verzoek van
de rechtbank hebben de curatoren de rechtbank geïnformeerd dat zij de procedure niet wensen
over te nemen.
In de derde verslagperiode hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.
Jaw House B.V.:
De curatoren hebben in de derde verslagperiode een procesinleiding ingediend tegen Jaw
House. De curatoren zijn van mening dat Jaw House een lening aan MC
IJsselmeerziekenhuizen moet terugbetalen. Daarnaast is er sprake van een discussie over een
rekening-courantschuld van de zijde van Jaw House. Voorafgaand aan het indienen van de
procesinleiding is beslag gelegd op een onroerende zaak van Jaw House. De vordering op Jaw
House betreft een aan de ING Bank N.V. verpande vordering. Curatoren wachten thans op de
schriftelijke reactie van Jaw House.
Beekman Klinieken B.V.:
De curatoren zijn in de derde verslagperiode in kort geding betrokken door Beekman Klinieken
B.V. waarbij Beekman Klinieken B.V. o.a. de afgifte van patiëntendossiers vorderde. Nu
curatoren al maanden geleden aan Beekman Klinieken B.V. hebben toegezegd om de plastisch
chirurgische patiëntendossiers af te geven, heeft Beekman Klinieken B.V. kort voor de zitting
haar vordering ingetrokken. Tegelijkertijd heeft Beekman Klinieken B.V. een vordering ingesteld
tegen St Jansdal, welke vordering echter door de voorzieningenrechter bij vonnis d.d. 21 mei
2019 is afgewezen. De reconventionele vordering van St Jansdal tegen Beekman Klinieken
B.V. is eveneens afgewezen.

26

VAN BENTHEM& KEULEN
ADVOCATEN

|

NOTARIAAT

In de vierde verslagperiode hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.
Jaw House B.V.:
In de vierde verslagperiode is het beslag op een onroerende zaak van Jaw House opgeheven.
Jaw House heeft vervangende zekerheid verstrekt. Per 9 september 2019 stond Jaw House
voor het indienen van een verweerschrift.
Baudoin:
In de vierde verslagperiode heeft een van de bij MC IJsselmeerziekenhuizen werkzame artsen,
de heer P. Baudoin, curatoren in rechte betrokken om afschriften van de patiëntendossiers te
ontvangen. Curatoren menen dat deze arts op grond van de WGBO en AVG geen recht op een
afschrift van de patiëntendossiers heeft. Curatoren hebben hun verweerschrift ingediend en
wachten nu op de bepaling van een zittingsdatum.
In de vijfde verslagperiode hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.
Jaw House B.V.:
In deze verslagperiode is op 9 september 2019 het verweerschrift van Jaw House ontvangen.
Thans is de datum voor de zitting bepaald op 2 maart 2020.
Baudoin:
Partijen hebben onlangs hun verhinderdata ingediend en wachten nu op de bepaling van een
zittingsdatum.
In de zesde verslagperiode hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.
Jaw House B.V.:
Er is thans een datum bepaald voor de mondelinge behandeling in deze zaak, die zal
plaatsvinden op 2 maart 2020. In deze verslagperiode heeft de voorbereiding van de
mondelinge behandeling grotendeels plaatsgevonden.
Baudoin:
In deze verslagperiode heeft op 13 februari 2020 de mondelinge behandeling plaatsgevonden
en thans staat de zaak voor vonnis. De uitspraak wordt komende verslagperiode verwacht.
In de zevende verslagperiode hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.
Jaw House B.V.:
In deze verslagperiode heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Vervolgens is op 15
april 2020 vonnis gewezen. De rechtbank Midden-Nederland heeft (vrijwel) alle vorderingen van
de curatoren toegewezen. Jaw House is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim €
750.000,00. Jaw House kan tegen dit vonnis in hoger beroep gaan.
Baudoin:
In deze verslagperiode is door de rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in deze zaak.
De vorderingen van Baudoin zijn afgewezen. Baudoin heef thans hoger beroep aangetekend.
9.2

MC Groep Facilitair Bedrijf
Voor zover bekend is MC Groep Facilitair Bedrijf geen partij bij aanhangige procedures.
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MC Groep Facilitaire Diensten
Voor zover bekend is MC Groep Facilitaire Diensten geen partij bij aanhangige procedures.

9.4

Cardiologie Kliniek Flevoland
Voor zover bekend is Cardiologie Kliniek Flevoland geen partij bij aanhangige procedures.
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OVERIGE

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

|

NOTARIAAT

Thans is nog niet duidelijk op welke termijn de faillissementen zullen kunnen worden
afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak
Voor de komende periode zullen de activiteiten in grote lijnen gericht zijn op:
10.3

Te gelde maken van nog resterende roerende zaken;
De financiële afwikkeling van de in de transitieperiode verrichte zorgactiviteiten dient plaats
te vinden;
Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen worden gemaakt;
Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te worden over de (kosten van de) incasso
van de verpande vorderingen;
Incasseren van de (verpande) vorderingen op derden;
De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen een aanvang te nemen;
Monitoren en voeren van de aanhangige procedure(s);
Verdere inventarisatie van de crediteurenvorderingen.

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag zal in augustus 2020 worden ingediend.

Opgesteld en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 20 mei
2020.

mr A. van der Schee,
curator

mr F.A.M. Nowee,
curator
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Bijlage 2
Financieel verslagen

Tussentijds financieel verslag 7

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG
in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curatoren
betrekking hebbend op verslagnummer

DATUM:
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.
23-10-2018
dhr. mr P.J. Neijt
mevr. A. van der Schee en dhr. F. Nowee
7

[A. | BATEN

1. | aangetroffen middelen
!kas
bank
2. | opbrengsten verkopen
opbrengsten roerende zaken
opbrengsten onroerende zaken
opbrengsten voorraden/ onderhanden werk
opbrengsten goodwill/ IE rechten
kosten ivm verkoop

22 mei 2020

Totaal verslag 6
incl. BTW

€
€

€
«_
€
€
€

Totaal verslag 7
incl. BTW

Mutaties
incl. BTW

1.732 €
11.120 | €

ï .732
11.120

€
€

€
€
€

2.713.854

i

................. - ]€
J

2.482.214

-

2.713.854
€
L«
2.482.214 €
€'

€
€

BTW

-

- I
-

€
€
f
€

.

'3. financiële vaste activa
46.000 j €

(deelnemingen

€

4. debiteuren
!pre-faillissement
(boedeldebiteuren

€
€

69.135
1.126.755

€
€
€
€
€

2.133.374 j €
7.500.000 j €

€
€

46.000 ! €

*

€

368
7.611

€
€

69.503
1.134.366

€
€

3.000.000

€
€
€
€

2.133.374
10.500.000

370.770 l
' i
{

432.255

-

61.485 i
i

5.1 overige baten

Tc
] €

jüwv

i€
1€
i€

(gas/ water/ elektra
(overige terrein- en gebouwgebonden kosten

! €

IS.

ü

liet/telefonie
(verzekeringen
[externe adviseurs

J«

i overige kosten
(overige boedelschulden
I betalingen tbv overige entiteiten

! €

l 7.{totaal

l €

i€

Is
Ls
€

| C. ITHANS NOG BESCHIKBAAR
! totaal A: Baten

i totaal B: Reeds betaalde verschotten/ boedelschulden
8.[saldo boedelrekening

451.430
258

16.534.324

€

3.009.525 €

19.543.849

€

Totaal verslag 6
incl. BTW

[salaris + verschotten curator
(personeelskosten
| inhuur personeel
(fiscus
(kosten van voeding en andere hotelmatige kosten
(geneesmiddelen + patient gebonden kosten

i €

Mutaties
incl. BTW

(2.246.176) €
(3.954.501) €
(889.417) €
_
€
(2.183.758) €
(85.169) €
(2.929.314) €
(393.456) €
(272.696)
(1.164.235) €
(1.122.416) €
(553.106) €
(444.942) €
€
€
(16.239.186)

Totaal verslag 6
incl. BTW

Totaal verslag 7
incl. BTW

- | €
(28.485)1 €
(16.637)! €
- l€
(13.690)1 €
i€

(16.604); €
27.895 ' €
- [ €
(117.035)1 €
(167.2ÖÏ)' €
(26.741)! €
(428.183)] €
- ' €

16.534.324 €
(16.239.186)] €

€

295.138

s

(365.560) €
(272.696) Ü
(1.281.270)! €
(1.289.617)1 €
(579.847)j €
(873.125)! €

(389.662)1
- 1

(104.824)

• ! €

€
■|€

- I
- I

(786.680)] €

(17.025.867); €

(494.486)!

Mutaties
incl. BTW

€
€

'

BTW

(2.246.176) «
(3.982.986)
(906.054) €
€
(2.197.448) €
(85.169)1 C
(2.945.918)1 €

'3.009.525
(786.680)

Totaal verslag 7
incl. BTW
€

€

«'" " 2.222.845 i €

BTW

19.543.849
.

B. IREEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN

1.540
7

%

€

€
€
€

.

Ul

6. totaal

449.890
251

2J17.983

^4

belastingdienst
restituties
rente

€
€
€
€
€

iSf

boedelbijdrage
izorgbevoorschotting ZK

€

432.255

€

(494.486) i

€

(62.231)1
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Tussentijds financieel verslag 7

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG
in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curatoren
betrekking hebbend op verslagnummer

DATUM:
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.
23-10-2018
dhr. mr P.J. Neijt
mevr. A. van der Schee en dhr. F. Nowee
7

A. | BATEN

1. (aangetroffen middelen
jkas
(bank
2. j opbrengsten verkopen
! opbrengsten roerende zaken
(opbrengsten onroerende zaken
j opbrengsten voorraden/ onderhanden werk
[opbrengsten goodwill/ IE rechten
! kosten ivm verkoop

Totaal verslag 6
Incl. BTW

2.183

€
€
C
€
€

-

€
€

.

- €

.
8.562 j €

5. (overige baten
I boedelbijdrage
izorgbevoorschotting ZK
i belastingdienst
i restituties
j rente

€
€
€
€
€

: j €
• €

6. (totaal

€

€
€
€
€

*

.

.. |€

€

"
•j€

€

€

-

8.562

€
C

.

2

...........

f

-.......

34.622 i~€

!€
fc

B

Ti
! €
! €
! €
f€

-(«

34.622 I €

- €
i

f
€
€
€

€
€

€

----------- ----- 1. €

.
Totaal verslag 6
incl. BTW

mutaties
incl. BTW

€
€

34.622 K
- ( €

€

34.622

€

-

‘ 1
- j

- !€
-Ic

• 1
. ]

■ i €
- IC
- IC
- !€
-|«
ii

-j
-1

-

€

Totaal verslag 7
incl. BTW

-

1
" 1
- i

- (C
■ !i
- i€
-J€

€
- €
- C
- €
- €
■ i €
- i c

]€

Totaal

■ f€

-

..

-

.-je
-li

.

ii ...
- ii.............
- i€

€
€
€

Totaal verslag 7
incl. BTW

-

•si..
-; c
- i€
"if .
- f €

ii
(c

23.875
ï

mutaties
incl. BTW
- i€
-!€
- i€
-IC
-ic

l €
i €
i€
|c

€
€
_ €
- 1 €
€
-

Ü.
23.875 j €

Totaal verslag 6
incl. BTW

1 C. ITHANS NOG BESCHIKBAAR

8. (saldo boedelrekening

. €

-

| B. | REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN

(totaal A: Baten
1 totaal B: Reeds betaalde verschotten/ boedelschulden

€
€
..... €
€
. C

[

€
€

7. (totaal

€
2-183 l €

1

4. (debiteuren
jpre-faillissement
iboedeldebiteuren

(overige terrein- en gebouwgebonden kosten
i iet/ telefonie
'verzekeringen
(externe adviseurs
j overige kosten
| overige boedelschulden
(betalingen tbv overige entiteiten

€
€

.

-

-(€

-

Ikosten van voeding en andere hotelmatige kosten
1 geneesmiddelen + patient gebonden kosten
[gas/ water/ elektra

Totaal

'
€
€

i

:UWV
(fiscus

Totaal verslag 7
incl. BTW

mutaties
incl. BTW

3. financiële vaste activa
(deelnemingen

j salaris + verschotten curator
(personeelskosten
(inhuur personeel

22 mei 2020

Totaal

€
€

34.622

€
€

.

-

€

34.622

€

-

H:\My Documents\MC IJsselmeerziekenhuizen B.VXFinancieel VerslagWerslagperiode 7\200522 MCIJ - Financieel verslag d.d. 22-05-2020_verslagperi!Üil?572020

Tussentijds financieel verslag 7

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG
in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curatoren
betrekking hebbend op verslagnummer

DATUM:
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.
23-10-2018
dhr. mr P.J. Neijt
mevr. A. van der Schee en dhr. F. Nowee
7

| A. | BATEN

Totaal verslag 6
inci. BTW

C
€

3.677

€

-

2. j opbrengsten verkopen
[opbrengsten roerende zaken
[opbrengsten onroerende zaken
'opbrengsten voorraden/onderhanden werk
j opbrengsten goodwill/ IE rechten
| kosten ivm verkoop

€
€
€
€
€

-

€

-

j

-

3. financiële vaste activa
(deelnemingen

5. joverige baten
jboedelbijdrage
izorgbevoorschotting ZK
[belastingdienst
(restituties
i rente
6. (totaal

(salaris + verschotten curator
(personeelskosten
I inhuur personeel
(UWV

(fiscus
[kosten van voeding en andere hotelmatige kosten
(geneesmiddelen + patient gebonden kosten
(gas/ water/ elektra
joverige terrein- en gebouwgebonden kosten
liet/telefonie
(verzekeringen
(externe adviseurs
(overige kosten
(overige boedelschulden
(betalingen tbv overige entiteiten
7.[totaal

€
€

_ 3.979

€
€
C
C
€

-

€

7.656

[ 8. (saldo boedelrekening

-

€

C
€
€
€
€

€

_
-

(1.230)| €
* €
€

€

- ! €

€

.

€

€
3.979

c

18.910

€

_

- €
-] €
€
'

c

-

€
€
€
£

"

BTW

_

€

€

Mutaties
incl. BTW

€
€

€

............ -

-

€

(1.230)1 €
Totaal verslag 7
incl. BTW

€
€

7.656 i €

11.254

(1.230): C

’

€

6.426

€
€

11.254 j €

691

- €
€
■ !€
- I €
: €
\ €
- €
€
€
■ €
(1.230) €
€

€
-

691

€

Totaal verslag 7
incl. BTW

- i€
--pg

(1.230); €
Totaal verslag 6
incl. BTW

.

11.254

€

_

€

€
11.254 | €
€

€

€
_
- €
- €
€
- €
€
• €
- !€
.... :.]<L

€
€
€

-

€
- ! €
€
11.254 €
' 1 £

Mutaties
incl. BTW

€
€
€
€

i.

€

€
€

€

€

-Tc

- f €
€

-

€

3.677

€
€
! €
!€

€
€

€

€
€
- i €

€

€
€

BTW

_€

Totaal verslag 6
incl. BTW

C. ITHANS NOG BESCHIKBAAR

(totaal A: Baten
(totaal B: Reeds betaalde verschotten/ boedelschulden

€

-

B. IREEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN

j
i

Totaal verslag 7
incl. BTW

Mutaties
incl. BTW

1. aangetroffen middelen
jkas_
(bank

4. [debiteuren
, pre-faillissement
jboedeldebiteuren

22 mei 2020

"

BTW

18.910 i €
(1.230)1 €

691

17.680

691

€

‘

H:\My Documents\MC IJsselmeerziekenhuizen B.V\Financieel VerslagVVerslagperiode A200522 MCIJ - Financieel verslag d.d. 22-O5-2O2O_verslagpê0kfiJê(KO

Tussentijds financieel verslag 7

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

22 mei 2020

DATUM:
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-com m issaris
curatoren
betrekking hebbend op verslagnummer

23-10-2018
dhr. mr P.J. Neijt
mevr. A. van der Schee en dhr. F. Nowee
7

|A. |BATEN

Totaal verslag 6
incl. BTW

Mutaties
incl. BTW

Totaal verslag 7
incl. BTW

BTW

[ 1. aangetroffen middelen
!
[

|€

fkas
(bank

if

! 2. {opbrengsten verkopen
[
[opbrengsten roerende zaken
[opbrengsten onroerende zaken
i
! opbrengsten voorraden/ onderhanden werk
[opbrengsten goodwill/ IE rechten
| kosten ivm verkoop

_’J?

*
- fe

,

ic
I€

.

. 1
-;

ie
i€

i

5. 'overige baten
jboedelbijdrage
[zorgbevoorschotting ZK

; restituties
I rente

' €

-: €

{
: €
•€

- ! €

|B. IREEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN

[ salaris + verschotten curator
[personeelskosten
i inhuur personeel
[UWV
[fiscus
[kosten van voeding en andere hotelmatige kosten
[geneesmiddelen + patient gebonden kosten
[gas/ water/ elektra
loverige terrein- en gebouwgebonden kosten
|ict/telefonie
'verzekeringen
[externe adviseurs
[overige kosten
[overige boedelschulden
[betalingen tbv overige entiteiten
7. [totaal

-ie
-1 e
■ie
6ii
: €'

mi
Mutaties
incl. BTW

-

€
€
€
€
€
c:

:
[
!
I

€
€
€
€

-:
- !
■ i
- i

€
€
€
€

€
€
!€

... ...

26.192

- i€
'jj
■ i€
- 1 €

-

-f€ ;

-i€

Mutaties
incl. BTW

-Tc
26.192

€

.

■i«
-i«
- !€

________ ‘jj

26.192 j' € _

■

- i€
- ! €

- i€
- i €

-

! £
! €
i €

- f€
- ! €
- i €
- 1 €

- [ €

' ............. -l€

s €

■;«

_______ -jc

■ I €

BTW

‘IJ

- 1 €
- i €
_____
d£
.... ........ J
-1c

■ tl.

[€

Totaal verslag 7
incl. BTW

-: €
- 1 €

Totaal verslag 6
incl. BTW
_

•ie
- i.e
■Ij
-j €
6 [ €

-

-; c
-|€
- !€

€
€
€
€
€
€
€
€
J

\
l

1

ie
_____ J1
- ie
- I€
... ... ;]€

26.192

... j..
53 | €
• 1

- !€
____ ;[€

j

€

itotaalji: Reeds betaalde verschotten/ boedelschulden

.; j

Totaal verslag 6
incl. BTW

|C. |THANS NOG BESCHIKBAAR

e

.... .....: J J

-ie

;
53 ] €

!«"

6. [totaal

-fe
-Ie
- ie
- i e

€

J

! €

:ê
iê
ie

(belastingdienst

- lê

-j

ie
L

-1 e
26.133 i €

:
t
- ie
.Jj

i

.j
- je

!€

4. [debiteuren
[pne-faillissement
jboedeldebiteuren

8. Ssaldo boedel rekening

. j€

'

ï

■ 3. [financiële vaste activa
[deelnemingen

[totaal A: Baten

- je
26.133 ; €

Totaal verslag 7
incl. BTW

■
BTW

~

- €

26.192 | €

”

- €

€

- €

26.192 | €
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