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Algemene gegevens
Naam onderneming
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. c.s.

28-11-2018
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Gegevens onderneming
Thans zijn gefailleerd MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. (hierna te noemen: ‘MC
IJsselmeerziekenhuizen’), MC Groep Facilitair Bedrijf B.V. (hierna te noemen:
‘MC Facilitair Bedrijf’), MC Groep Facilitaire Diensten B.V. (hierna te noemen: ‘MC
Facilitaire Diensten’) en Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. (hierna te noemen:
‘Cardiologie Kliniek Flevoland’). De faillissementen hebben behoorlijk w at
maatschappelijke en publicitaire aandacht. Om die reden dient in het eerste
verslag veel aandacht besteed te w orden aan de achtergrondinformatie. In dit
KEI-verslag zijn enkel de kerngegevens opgenomen. Als bijlage is gevoegd het
uitgebreide verslag met de benodigde achtergrondinformatie en toelichtingen
(bijlage 1; op rechtspraak.nl gepubliceerd als ‘financieel verslag’).
Op 23 oktober 2018 is aan MC IJsselmeerziekenhuizen voorlopig surseance
van betaling verleend. Bij beschikking van 25 oktober 2018 is de surseance
van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement.
Bij vonnis van 30 oktober 2018 zijn de besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid MC Groep Facilitair Bedrijf en MC Groep Facilitaire
Diensten in staat van faillissement verklaard. Bij vonnis van 31 oktober 2018 is
Cardiologie Kliniek Flevoland in staat van faillissement verklaard.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
MC IJsselmeerziekenhuizen heeft met haar vier locaties (het ziekenhuis in
Lelystad (MC Zuiderzee) en de poliklinieken in Emmeloord, Dronten en op Urk)
een belangrijke regionale zorgfunctie. MC Groep Facilitair Bedrijf en MC Groep
Facilitaire Diensten verlenen facilitaire diensten aan onder andere het
ziekenhuis. Cardiologie Kliniek Flevoland exploiteert een cardiologisch centrum
dat cardiologische zorg biedt aan patiënten vanuit de locaties te Lelystad,
Dronten en Emmeloord.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
MC IJsselmeerziekenhuizen
Jaar Omzet
W inst en verlies
2017 € 104.524.000,00 € -999.000,00
2016 € 99.840.000,00 € -3.714.000,00
2015 € 100.513.000,00 € 84.000,00 €
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Balanstotaal
€ 60.607.000,00
€ 55.369.000,00
61.542.000,00

MC Groep Facilitair Bedrijf
Jaar Omzet
2017 € 3.288.914,00
2016 € 3.514.499,00
2015 € 3.557.721,00

W inst en verlies
Balanstotaal
€ -56.883,00 € 710.776,00
€ -292.778,00 € 634.914,00
€ 42.953,00 € 995.418,00

MC Groep Facilitaire Diensten
Jaar Omzet
2017 € 773.198,00
2016 € 883.404,00
2015 € 838.769,00

W inst en verlies
€ 1.872,00
€ -14.541,00
€ 4.025,00

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

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.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 836
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 120
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 55
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 45
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Boedelsaldo
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.656.247,35
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 0,00
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MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 2.182,90

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.513.348,62
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 3.677,20
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 25.679,60
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 2.182,90
€ 772.071,84

22-02-2019
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22-05-2019
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 740.023,78
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 3.677,20
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.187,96
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 2.182,90
€ 434.033,16

22-08-2019
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 401.983,11
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 3.677,20
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.189,95
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 2.182,90
€ 685.459,89
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 616.991,50
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 7.655,85
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.191,62
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 34.620,92
€ 362.377,93

21-02-2020
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 295.137,58
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 6.425,78
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 34.622,08
€ 2.653.957,99

20-05-2020
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.575.463,43
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 17.679,99
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 34.622,08
€ 1.799.177,76
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 1.720.683,20
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 17.679,99
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 34.622,08
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€ 1.473.704,81

19-11-2020
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 1.395.210,25
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 17.679,99
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 34.622,08
€ 1.240.315,41

19-02-2021
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 1.161.820,85
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 17.679,99
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 34.622,08
€ 2.218.600,31

19-05-2021
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.120.583,27
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 17.679,99
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 54.144,56
€ 2.058.526,71

19-08-2021
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 1.960.509,67
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 17.679,99
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 54.144,56
€ 1.779.135,05
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Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 1.681.118,01
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 17.679,99
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 26.192,49
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 54.144,56
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

2.727 uur 12 min

2

5.072 uur 42 min

3

1.258 uur 48 min

4

711 uur 6 min

5

687 uur 24 min

6

665 uur 30 min

7

566 uur 0 min

8

445 uur 48 min

9

543 uur 42 min

10

562 uur 54 min

11

467 uur 48 min

12

644 uur 42 min

13

564 uur 12 min

totaal

14.917 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Surseance: 131,80 uren
Faillissement: 2.595,40 uren.
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In deze faillissementen is sprake van een groot aantal problemen van
feitelijke, juridische en/of financiële aard. De door de curatoren in deze
verslagperiode ondernomen activiteiten zijn er voornamelijk op gericht
gew eest om de zorg zo goed mogelijk te continueren en hiervoor een
toekomstplan te realiseren, in de zin van een doorstart. Daarnaast is de
aandacht gericht gew eest en nog steeds gericht op het vaststellen van de
juridische positie van de vele betrokken partijen. Voorts heeft een eerste
inventarisatie van informatie plaatsgevonden om daarmee de nodige
onderzoeken te kunnen doen naar de oorzaken van de faillissementen en de
rechtmatigheid in het algemeen.
Surseance: 0,00 uren
Faillissement: 7.681,90 uren
De door de curatoren in deze verslagperiode ondernomen activiteiten zien
voornamelijk op de continuering van goede en veilige zorg. Voorts is tijd
besteed aan (de voorbereidingen van) de overdracht van de activiteiten en
activa aan St Jansdal, Antonius Zorggroep en Flevoziekenhuis. Voor w at betreft
de losse activa die niet middels de doorstart w orden verkocht, zijn veilingen
voorbereid. Daarnaast is de aandacht gericht gew eest en nog steeds gericht
op het vaststellen van de juridische positie van de vele betrokken partijen. Ook
is het archief geïnventariseerd.

22-02-2019
2

Surseance: 0,00 uren
Faillissement: 2.158,80 uren

22-05-2019
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De door de curatoren in deze verslagperiode ondernomen activiteiten zijn er
allereerst op gericht gew eest om de verschillende doorstarts met St Jansdal,
Stichting Antonius Zorggroep en Flevo ziekenhuis te realiseren en af te ronden.
Ook is de aandacht gericht gew eest en nog steeds gericht op het vaststellen
van de juridische positie van de vele betrokken partijen. De curatoren zijn
voorts door verschillende partijen benaderd voor de afgifte van
patiëntendossiers. Ten slotte heeft in de derde verslagperiode een
inventarisatie van de onderzoeksinformatie plaatsgevonden en is een plan
voor de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken opgesteld.
De door de curatoren in deze verslagperiode ondernomen activiteiten zijn er
allereerst op gericht gew eest om de voorbereidende w erkzaamheden te
verrichten ten einde de zorgfacturatie te kunnen laten plaatsvinden. Ook is de
aandacht gericht gew eest op het vaststellen van de juridische positie van de
vele betrokken partijen. Ten slotte is in de vierde verslagperiode de
inventarisatie van de onderzoeksinformatie voortgezet en is het plan voor de
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken verder uitgew erkt.

22-08-2019
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De door de curatoren in deze verslagperiode ondernomen activiteiten zijn
allereerst gericht gew eest op het voorbereiden van de zorgfacturatie. Naar
verw achting zal in de komende verslagperiode de zorgfacturatie daadw erkelijk
kunnen w orden opgestart. Ook is de aandacht gericht gew eest op het (nader)
vaststellen van de juridische posities van nog een aantal betrokken partijen.
Voorts hebben de curatoren diverse w erkzaamheden verricht ten behoeve van
drie externe onderzoeken, de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid, van de IGJ/NZa en van de Commissie Van Manen. Ten slotte heeft
een verdere inventarisatie van de onderzoeksinformatie ten behoeve van de
door de curatoren zelf uit te voeren oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken
plaatsgevonden. De verw achting is dat deze onderzoeken in een van de
komende verslagperiode(n) zullen aanvangen.
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De door de curatoren in deze verslagperiode ondernomen activiteiten zijn er
allereerst op gericht gew eest om de zorgfacturatie te kunnen verrichten. Naar
verw achting zal in een van de komende verslagperiode(n) de zorgfacturatie
daadw erkelijk kunnen w orden opgestart. Daarnaast is evenals in de vijfde
verslagperiode ook in de zesde verslagperiode de aandacht gericht gew eest
op het (nader) vaststellen van de juridische posities van een aantal betrokken
partijen. Voorts hebben de curatoren w ederom diverse w erkzaamheden
verricht ten behoeve van drie externe onderzoeken, de onderzoeken van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid, van de IGJ/NZa en van de Commissie Van
Manen. Ten slotte heeft in de zesde verslagperiode een verdere inventarisatie
van de onderzoeksinformatie plaatsgevonden en is het plan voor de oorzakenen rechtmatigheidsonderzoeken nader uitgew erkt. De verw achting is dat de
onderzoeken in de komende verslagperiode(n) zullen aanvangen.

21-02-2020
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In de zevende verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht ter voorbereiding
van de zorgfacturatie en ten behoeve van de nog resterende onderzoeksvraag
van IGJ/NZa. Daarnaast is tijd besteed aan het vaststellen van de juridische
posities van een aantal betrokken partijen en heeft een verdere inventarisatie
van de onderzoeksinformatie plaatsgevonden.

20-05-2020
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In de achtste verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht ten behoeve van de
zorgfacturatie. Daarnaast is tijd besteed aan het vaststellen van de juridische
posities van een aantal betrokken partijen en heeft een verdere inventarisatie

20-08-2020
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van de onderzoeksinformatie plaatsgevonden. Ook zijn w erkzaamheden
verricht in het kader van de resterende onderzoeksvraag van IGJ/NZa.
In de negende verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten aanzien van de
zorgfacturatie voortgezet. In het kader daarvan heeft overleg plaatsgevonden
met diverse betrokkenen, w aaronder de zorgverzekeraars. Daarnaast is
aandacht besteed aan het nader vaststellen van de juridische posities van een
aantal betrokken partijen. Ten slotte is de onderzoeksinformatie nader
geïnventariseerd.

19-11-2020
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In de tiende verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten aanzien van de
zorgfacturatie voortgezet. In het kader daarvan heeft overleg plaatsgevonden
met diverse betrokkenen, w aaronder de zorgverzekeraars en de bank.
Daarnaast is aandacht besteed aan het nader vaststellen van de juridische
posities van een aantal betrokken partijen. Ten slotte is de
onderzoeksinformatie nader geïnventariseerd.

19-02-2021
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In de elfde verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten aanzien van de
zorgfacturatie voortgezet. In het kader daarvan is ook het overleg met diverse
betrokkenen, w aaronder de zorgverzekeraars en de bank, voortgezet.
Daarnaast is aandacht besteed aan het nader vaststellen van de juridische
posities van een aantal betrokken partijen. Ten slotte is de
onderzoeksinformatie nader geïnventariseerd.

19-05-2021
11

In de tw aalfde verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten aanzien van de
zorgfacturatie voortgezet. In het kader daarvan is ook het overleg met diverse
betrokkenen, w aaronder de zorgverzekeraars en de bank, voortgezet.
Daarnaast is aandacht besteed aan het nader vaststellen van de juridische
posities van een aantal betrokken partijen. Ten slotte is de
onderzoeksinformatie nader geïnventariseerd.

19-08-2021
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In de dertiende verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten aanzien van de
zorgfacturatie voortgezet. In het kader daarvan is ook het overleg met
diverse betrokkenen, w aaronder de zorgverzekeraars en de bank,
voortgezet. Daarnaast is aandacht besteed aan het nader vaststellen van de
juridische posities van een aantal betrokken partijen. Ten slotte is de
onderzoeksinformatie nader geïnventariseerd.

18-11-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MC IJsselmeerziekenhuizen is opgericht bij akte van 28 juni 1999. Met ingang
van 1 augustus 2018 treedt de heer S. de Blok op als enig statutair
bestuurder. De Raad van Commissarissen, bestaande uit de heer M.
Joachimsthal, de heer C.J.V.L. Laureij en mevrouw M. Luyer houdt toezicht op
het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het
ziekenhuis. Enig aandeelhouder is MC IJsselmeerziekenhuizen Holding B.V.
Bij akte van 9 december 2010 is MC Groep Facilitair Bedrijf opgericht. Enig
bestuurder van de vennootschap is de heer P.J.C.M. Zagw ijn. Uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er een Raad van
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Commissarissen is aangesteld, bestaande uit de heer W .F.H. de Boer, de heer
F.J. Visser en de heer J.P. Kreeft.
Bij akte van 9 december 2010 is MC Groep Facilitaire Diensten opgericht. Enig
bestuurder van de vennootschap is de heer P.J.C.M. Zagw ijn. Er is geen Raad
van Commissarissen aangesteld. Enig aandeelhouder is MC Groep Facilitair
Bedrijf.
Cardiologie Kliniek Flevoland is bij akte van 19 december 2017 door MC
IJsselmeerziekenhuizen opgericht in voorbereiding op de totale
verzelfstandiging van de afdeling Cardiologie per 1 januari 2019. Het bestuur
van de vennootschap w ordt gevormd door mevrouw C.F. Goldman-Corbeij en
de heer S. de Blok. Er is geen Raad van Commissarissen aangesteld.
Inmiddels is gebleken dat met ingang van 1 augustus 2018 de heer S. de Blok
tezamen met de heer W .F.H. de Boer (tot 1 oktober 2018) optrad als statutair
bestuurder. Vanaf 1 oktober 2018 is de heer S. de Blok enig/zelfstandig
bevoegd bestuurder.

22-02-2019
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1.2 Lopende procedures
MC IJsselmeerziekenhuizen is betrokken bij tw ee aanhangige gerechtelijke
procedures die in behandeling zijn bij de verzekeraar Centramed. De overige
failliete vennootschappen zijn niet betrokken bij aanhangige procedures.
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In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat Centramed voor w at betreft
één van de tw ee reeds bekende procedures tot een schikking is gekomen.
Daarnaast is gebleken dat MC IJsselmeerziekenhuizen betrokken is bij nog
tw ee aanhangige procedures. Eén daarvan betreft een aansprakelijkstelling en
is daarom in behandeling bij Centramed. De tw eede procedure ziet op een
verklaring voor recht die jegens MC IJsselmeerziekenhuizen w ordt gevorderd.
Op verzoek van de rechtbank hebben curatoren de rechtbank geïnformeerd
dat zij de procedure niet w ensen over te nemen.

22-02-2019
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In de derde verslagperiode hebben de curatoren Jaw House B.V. in rechte
betrokken in verband met vorderingen die op deze vennootschap bestaan.
Daarnaast is door Beekman Klinieken B.V. een procedure tegen de curatoren
aanhangig gemaakt. Voor een uitgebreidere omschrijving van beide
procedures w ordt verw ezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

22-05-2019
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In deze verslagperiode is het beslag op een onroerende zaak van Jaw House
opgeheven. Jaw House heeft vervangende zekerheid verstrekt. Per 9
september 2019 staat Jaw House voor het indienen van een verw eerschrift.
Daarnaast heeft in deze verslagperiode een van de bij MC
IJsselmeerziekenhuizen w erkzame artsen, de heer P. Baudoin, curatoren in
rechte betrokken om afschriften van patiëntendossiers te ontvangen.
Curatoren menen dat deze arts op grond van de W GBO en AVG geen recht op
een afschrift van de patiëntendossiers heeft. Voor een uitgebreidere
omschrijving van de procedures w ordt verw ezen naar hoofdstuk 9 van dit
verslag.

22-08-2019
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In deze verslagperiode is op 9 september 2019 het verw eerschrift van Jaw
House ontvangen. Thans is de datum voor de zitting bepaald op 2 maart 2020.
Ten aanzien van de procedure tegen de heer Baudoin hebben partijen onlangs
hun verhinderdata ingediend en w ordt nu gew acht op de bepaling van een
zittingsdatum.

22-11-2019
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In deze verslagperiode is een datum bepaald voor de mondelinge behandeling
van de procedure tegen Jaw House (2 maart 2020). De mondelinge
behandeling van de procedure tegen de heer Baudoin heeft plaatsgevonden
en de uitspraak w ordt in de komende verslagperiode verw acht.

21-02-2020
6

In deze verslagperiode heeft de mondelinge behandeling van de procedure
tegen Jaw House plaatsgevonden. Vervolgens is op 15 april 2020 vonnis
gew ezen. In de procedure tegen de heer Baudoin is vonnis gew ezen,
w aartegen de heer Baudoin hoger beroep heeft ingesteld.

20-05-2020
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In de procedures tegen Jaw House en Baudoin hebben de w ederpartijen in
deze verslagperiode hoger beroep aangetekend. Beide zaken zullen in de
komende verslagperioden in hoger beroep behandeld w orden. Met betrekking
tot de aansprakelijkstellingsprocedure die voorafgaand aan het faillissement
tegen MC IJsselmeerziekenhuizen aanhangig is gemaakt en die van
rechtsw ege is geschorst (zie toelichting bij verslagperiode 2), is gebleken dat
het hebben van contact met de betrokkene thans niet mogelijk is w aardoor
niet helder is of de procedure zal w orden voorgezet.

20-08-2020
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De hoger beroepsprocedures tegen Jaw House en Baudoin zijn voortgezet.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan. W el
zijn er tw ee nieuw e aansprakelijkheidsprocedures aangespannen, die echter
buiten de boedel w orden voortgezet door de verzekeraar. Voorts is een
procedure aanhangig bij de Raad van State in het kader van een verzoek om
afgifte van delen van de administratie.

19-11-2020
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De hoger beroepsprocedures tegen Jaw House en Baudoin zijn voortgezet.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
Voorts is een procedure aanhangig bij de Raad van State in het kader van een
verzoek om afgifte van delen van de administratie. Tot slot zijn curatoren
gedagvaard door Stichting Atalmedial.

19-02-2021
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De hoger beroepsprocedures tegen Jaw House en Baudoin zijn voortgezet.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
Verder w orden enkele aansprakelijkheidsprocedures buiten de boedel om door
de aansprakelijkheidsverzekeraars gevoerd. Voorts is een procedure
aanhangig bij de Raad van State in het kader van een verzoek om afgifte van
delen van de administratie. In de procedure tegen Stichting Atalmedial
w achten partijen op een tussenvonnis in het incident.

19-05-2021
11

Er zijn verscheidene procedures aanhangig. Voor een toelichting hierop w ordt
verw ezen naar 9. Procedures.

19-08-2021
12

1.3 Verzekeringen

1.3 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 en van de op de vier
locaties aanw ezige activa zijn de benodigde verzekeringen, w aaronder de
medische beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortgezet dan w el opnieuw
afgesloten. Na afronding van de voortzetting van de zorgactiviteiten en
verkoop van de activa zullen de betreffende verzekeringen w orden geroyeerd.

28-11-2018
1

Na afronding van de voortzetting van de zorgactiviteiten per 1 maart 2019 zijn
de benodigde verzekeringen grotendeels geroyeerd. W at resteert zijn
verzekeringen ten aanzien van de activa die geveild w orden alsmede enkele
w erknemersverzekeringen en de aansprakelijkheidsverzekering.

22-05-2019
3

De verzekeringen ten aanzien van de resterende activa zullen in de komende
verslagperiode w orden geroyeerd. Daarna resteren nog enkele
w erknemersverzekeringen en de aansprakelijkheidsverzekering.

19-11-2020
9

De verzekeringen ten aanzien van de resterende activa zijn na afronding van
de veilingen geroyeerd. Thans resteren enkele w erknemersverzekeringen en
de aansprakelijkheidsverzekering.

19-05-2021
11

1.4 Huur
MC IJsselmeerziekenhuizen heeft haar locaties te Lelystad (Ziekenhuisw eg
100) en Emmeloord (Urkerw eg 1) in eigendom. Voor w at betreft haar locaties
te Dronten en Urk huurt zij ruimten. Deze huurovereenkomsten zijn in de
afgelopen verslagperiode geïnventariseerd. MC Groep Facilitair Bedrijf, MC
Groep Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek Flevoland huren allen
bedrijfsruimten van MC IJsselmeerziekenhuizen. Deze huurovereenkomsten
zijn in de afgelopen verslagperiode geïnventariseerd.

28-11-2018
1

Omdat een voortzetting van het gebruik van de gehuurde locaties niet
noodzakelijk w as in het kader van de voortzetting van de zorgactiviteiten, zijn
huurovereenkomsten met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd
op grond van artikel 39 Faillissementsw et. De gehuurde ruimtes zijn bij het
einde van de opzegtermijn ontruimd, w aardoor deze posities reeds zijn
afgew ikkeld.

22-02-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curatoren zullen de oorzaken van de faillissementen onderzoeken en de
uitkomsten van dit onderzoek zullen in een later openbaar verslag w orden
opgenomen. Voor een uitgebreide beschrijving van de verklaringen van het
bestuur hieromtrent w ordt verw ezen naar 1.7 van bijlage 1.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement

28-11-2018
1

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen: 836
MC Groep Facilitair Bedrijf: 120
MC Groep Facilitaire Diensten: 55
Cardiologie Kliniek Flevoland: 45.

28-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen: 836
MC Groep Facilitair Bedrijf: 120
MC Groep Facilitaire Diensten: 55
Cardiologie Kliniek Flevoland: 45.

28-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-10-2018

45

Cardiologie Kliniek Flevoland

31-10-2018

120

MC Groep Facilitair Bedrijf

25-10-2018

836

MC IJsselmeerziekenhuizen

31-10-2018

55

MC Groep Facilitaire Diensten

totaal

1056

2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen verslagperiode is aan alle w erknemers ontslag aangezegd.
Voorts zijn in samenspraak met het UW V, de vakbonden en de OR
personeelsbijeenkomsten georganiseerd ter zake de intake bij het UW V
alsmede om het personeel regelmatig op de hoogte te houden van de
ontw ikkelingen. De loongarantieregeling is in w erking getreden.

28-11-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de opzegtermijnen van de w erknemers
geëindigd. In het kader van de voortzetting van de zorgactiviteiten gedurende
de transitieperiode is vanaf de laatste w eek van 1 december 2018 een
gedeelte van de w erknemers in dienst getreden van curatoren. Deze tijdelijke
arbeidsovereenkomsten eindigen tegelijk met de transitieperiode, op 28
februari 2019.

22-02-2019
2

Na 28 februari 2019 zullen er nog enkele w erknemers in dienst blijven bij
curatoren op de locaties Lelystad en Emmeloord.
In de derde verslagperiode is de transitieperiode geëindigd en is
dienovereenkomstig ook het overgrote deel van de arbeidsovereenkomsten
geëindigd. Na 28 februari 2019 zijn er nog enkele w erknemers bij de curatoren
in dienst gebleven op de locaties Lelystad en Emmeloord. Inmiddels zijn ook de
resterende arbeidsovereenkomsten van de w erknemers te Emmeloord
geëindigd.

22-05-2019
3

In de vierde verslagperiode zijn 2 van de 11 w erknemers (op de locatie
Lelystad) uit dienst getreden. Thans zijn er nog 9 w erknemers in dienst,
w aarvan 1 w erknemer w ordt gedetacheerd aan St Jansdal. Een zestal van
voornoemde w erknemers w erkt op basis van een nulurencontract.

22-08-2019
4

In de vijfde verslagperiode zijn w ederom 2 personeelsleden uit dienst
getreden. Thans zijn er nog 7 w erknemers in dienst, w aarvan 5 op basis van
een nulurencontract. Er zijn geen w erknemers meer gedetacheerd.

22-11-2019
5

In de zesde verslagperiode zijn w ederom 2 personeelsleden uit dienst
getreden. Thans zijn er nog 5 w erknemers in dienst, w aarvan 3 op basis van
een nulurencontract.

21-02-2020
6

In de zevende verslagperiode is er een personeelslid uit dienst getreden.
Thans zijn er nog enkele w erknemers in dienst.

20-05-2020
7

In de achtste verslagperiode zijn de benodigde w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de w erknemers die thans nog in dienst zijn.

20-08-2020
8

In de negende verslagperiode zijn de benodigde w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de w erknemers die thans nog in dienst zijn.

19-11-2020
9

In de tiende verslagperiode zijn de benodigde w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de w erknemers die thans nog in dienst zijn.

19-02-2021
10

In de elfde verslagperiode zijn de benodigde w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de w erknemers die thans nog in dienst zijn.

19-05-2021
11

In de tw aalfde verslagperiode zijn de benodigde w erkzaamheden verricht ten
behoeve van de w erknemers die thans nog in dienst zijn. Nu het de
verw achting is dat deze medew erkers nog geruime tijd in dienst zullen blijven,
zullen deze w erkzaamheden in de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet.

19-08-2021
12

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

MC IJsselmeerziekenhuizen: Lelystad
(Ziekenhuisw eg 100) en Emmeloord
(Urkerw eg 1)

€ 8.500.000,00

totaal

€ 8.500.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
MC IJsselmeerziekenhuizen is eigenaar van de onroerende zaken aan de
Ziekenhuisw eg 100 te Lelystad en aan de Urkerw eg 1 te Emmeloord. Het
betreft beide omvangrijke ziekenhuispanden. De onroerende zaak te Lelystad
zal naar alle w aarschijnlijkheid in het kader van de doorstart van St Jansdal
aan St Jansdal verkocht w orden.

28-11-2018
1

MC IJsselmeerziekenhuizen verhuurt delen van de panden in Lelystad. De
huurders betalen maandelijks of per kw artaal 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 komende verslagperiode zal de onroerende zaak te Lelystad in het kader
van de doorstart van St Jansdal aan St Jansdal w orden verkocht en geleverd.
Daarnaast zal de onroerende zaak te Emmeloord aan de gemeente
Noordoostpolder w orden verkocht en geleverd. In deze verslagperiode hebben
alle voorbereidingen ten aanzien van beide leveringen plaatsgevonden.

22-02-2019
2

In de derde verslagperiode heeft op 28 februari 2019 de levering van het pand
te Lelystad aan St Jansdal plaatsgevonden. Daarnaast heeft op 14 maart 2019
de levering van het pand te Emmeloord aan de Gemeente Noordoostpolder
plaatsgevonden.

22-05-2019
3

Voor de onroerende zaak aan de Ziekenhuisw eg 100 te Lelystad heeft St
Jansdal een bedrag ter hoogte van € 4.000.000,00 voldaan. Voornoemd
bedrag is geheel aan ING Bank N.V. en Stichting W aarborgfonds voor de
Zorgsector toegekomen in het kader van de hypotheekrechten (zie hiervoor
verder hoofdstuk 5 van dit faillissementsverslag).

20-08-2020
8

Voor de onroerende zaak aan de Urkerw eg 1 te Emmeloord heeft de
Gemeente Noordoostpolder een koopprijs voldaan ter hoogte van €
4.500.000,00. Dit bedrag is - na aftrek van een boedelbijdrage - aan ING Bank
N.V. en Stichting W aarborgfonds voor de Zorgsector toegekomen in het kader
van de hypotheekrechten (zie verder hoofdstuk 5 van dit
faillissementsverslag).

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
In de komende verslagperiode dient de verkoop en levering van de
onroerende zaak te Lelystad te w orden voorbereid en afgerond. Daarnaast
dient te w orden onderzocht of en hoe de onroerende zaak te Emmeloord te
gelde kan w orden gemaakt.

28-11-2018
1

In de komende verslagperiode staat de levering van beide onroerende zaken
gepland.

22-02-2019
2

De financiële implicaties van de verkopen zullen in een van de komende
verslagen w orden beschreven.

22-05-2019
3

Thans resteren er geen w erkzaamheden meer.

20-08-2020
8

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en apparatuur

€ 264.828,92

totaal

€ 264.828,92

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
MC IJsselmeerziekenhuizen heeft roerende zaken in eigendom, w aaronder
medische apparatuur, meubilair, ICT-apparatuur, ziekenhuisbenodigdheden en
technische inventaris. Naar verw achting zal een deel van de roerende zaken te
Lelystad en Dronten in het kader van de doorstart aan St Jansdal w orden.

28-11-2018
1

MC Groep Facilitair Bedrijf en MC Groep Facilitaire Diensten hebben geen
bedrijfsmiddelen in eigendom.
Cardiologie Kliniek Flevoland is eigenaar van een echoapparaat en een laptop.
Naar verw achting zullen deze roerende zaken in het kader van de doorstart
aan St Jansdal w orden.
Een deel van de roerende zaken te Lelystad en Dronten is in het kader van de
doorstart aan St Jansdal verkocht. De roerende zaken te Emmeloord zijn
gedeeltelijk verkocht aan Stichting Antonius Zorggroep. In de komende
verslagperiode(n) zullen de roerende zaken geleverd w orden, zodat in de
derde verslagperiode de financiële consequenties daarvan w orden
beschreven. Alle niet in een doorstart betrokken roerende zaken w orden op
korte termijn geveild door BVA/Troostw ijk.

22-02-2019
2

Een deel van de roerende zaken te Lelystad en Dronten is in het kader van de
doorstart aan St Jansdal verkocht. De levering van deze roerende zaken heeft
(grotendeels) op 28 februari 2019 plaatsgevonden. De roerende zaken te
Emmeloord zijn gedeeltelijk verkocht aan Stichting Antonius Zorggroep. De
levering van deze roerende zaken heeft op 15 maart 2019 plaatsgevonden.
Daarnaast is een gedeelte van de – na de doorstarts – resterende roerende
zaken middels diverse veilingen veiling door BVA/Troostw ijk verkocht. De
overige roerende zaken w orden in de komende verslagperiode(n) te gelde
gemaakt middels nog te organiseren veilingen.

22-05-2019
3

In deze verslagperiode hebben w ederom diverse veilingen plaatsgevonden
w aarbij roerende zaken zijn verkocht. Thans w ordt een inventarisatie gemaakt
van de resterende roerende zaken, om ook die middels een veiling te gelde te
maken.

22-08-2019
4

In deze verslagperiode hebben w ederom diverse veilingen plaatsgevonden
w aarbij roerende zaken zijn verkocht. Er resteert thans nog een beperkt
aantal roerende zaken, die eveneens middels een veiling te gelde zullen
w orden gemaakt.

22-11-2019
5

Thans resteert nog een zeer beperkt aantal roerende zaken, dat in de
komende verslagperiode(n) ook middels een veiling te gelde zal w orden
gemaakt.

21-02-2020
6

In de derde tot en met de achtste verslagperiode zijn nagenoeg alle roerende
zaken verkocht via negen door BVA/Troostw ijk georganiseerde veilingen. Het
netto resultaat van de negen veilingen betreft een bedrag ter hoogte van €
264.886,09.

20-08-2020
8

Het nettoresultaat van de negen veilingen blijkt, anders dan in het voorgaande
verslag is vermeld, € 263.835,10. De reden daarvoor is dat BVA/Troostw ijk
nagekomen kosten in rekening heeft gebracht. Deze kosten zijn ten laste van
de veilingopbrengst gebracht. Thans resteren er nog enkele bedrijfsmiddelen.
De mogelijkheden om deze te gelde te maken w orden onderzocht.

19-11-2020
9

Thans resteren er nog enkele bedrijfsmiddelen. De mogelijkheden om deze te
gelde te maken w orden onderzocht.

19-02-2021
10

In de elfde verslagperiode zijn de laatste bedrijfsmiddelen via een veiling
verkocht. Het nettoresultaat van de in totaal tien veilingen bedraagt €
264.828,92.

19-05-2021
11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor w at betreft genoemde roerende zaken is sprake van een
bodemvoorrecht.

28-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode dient de verkoop van de roerende zaken aan St
Jansdal te w orden voortgezet en afgerond. Daarnaast dient te w orden
onderzocht of en hoe de overige roerende zaken te gelde dienen te w orden
gemaakt.

28-11-2018
1

In de komende verslagperiode dient de verkoop van de roerende zaken in het
kader van de verschillende doorstarts te w orden afgerond. Daarnaast dienen
de resterende roerende zaken via diverse veilingen te w orden verkocht.

22-02-2019
2

De financiële implicaties van de verkopen zullen in een van de komende
verslagen w orden beschreven.

22-05-2019
3

In de komende verslagperiode dienen de resterende roerende zaken via een
veiling te w orden verkocht. De financiële implicaties van alle verkopen zullen in
een van de komende verslagen w orden beschreven.

22-08-2019
4

In de komende verslagperiode(n) dienen de resterende roerende zaken via
een veiling te w orden verkocht. De financiële implicaties van alle verkopen
zullen in een van de komende verslagen w orden beschreven.

22-11-2019
5

In de komende verslagperiode(n) dienen ook de laatste resterende roerende
zaken te w orden verkocht.

20-08-2020
8

De mogelijkheden om de resterende bedrijfsmiddelen te gelde te maken
dienen te w orden onderzocht.

19-11-2020
9

De mogelijkheden om de resterende bedrijfsmiddelen te gelde te maken,
dienen te w orden onderzocht.

19-02-2021
10

Nu alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht, resteren er geen w erkzaamheden.

19-05-2021
11

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
MC IJsselmeerziekenhuizen is eigenaar van diverse voorraden medicijnen en
ziekenhuisbenodigdheden. Thans w orden deze voorraden verbruikt in het
kader van de voortzetting. Na afronding van de voortzetting zal naar alle
w aarschijnlijkheid de resterende voorraad te Lelystad en Dronten in het kader
van de doorstart aan St Jansdal w orden verkocht. Daarnaast is sprake van
onderhandenw erk. Het onderhandenw erk betreffen behandelingen die gaande
zijn (openstaande DBC’s).

28-11-2018
1

MC Facilitair Bedrijf, MC Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek Flevoland
hebben geen voorraden of onderhanden w erk in eigendom.
In deze verslagperiode is gebleken dat de voorraad te Emmeloord en op Urk
nihil is. Daarnaast is gebleken dat de voorraden te Lelystad niet aan St Jansdal
kunnen dan w el mogen w orden verkocht.

22-02-2019
2

Van de voorraden die resteerden is vastgesteld w elk deel daar van courant en
niet uitgepakt w as. Dit bleek een beperkt deel te zijn. Deze voorraden zijn
zoveel mogelijk terug geleverd aan de leveranciers. De overige voorraden zijn
vernietigd omdat deze niet meer in het rechtsverkeer mochten w orden
gebracht.

22-05-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode dient te w orden onderzocht of en hoe de
voorraden te Emmeloord en op Urk te gelde kunnen w orden gemaakt (voor
zover die niet zijn verbruikt). Ten aanzien van het onderhandenw erk zal nader
w orden bepaald hoe dit kan w orden gedeclareerd, ook al omdat sprake zal zijn
verrekening. De vorderingen die daaruit voortvloeien in hoofdstuk 4 van het
faillissementsverslag zullen w orden opgenomen.

28-11-2018
1

In de komende verslagperiode dient te w orden onderzocht of en op w elke
w ijze de na de transitieperiode resterende voorraden kunnen w orden
verkocht. De voorraad die verkocht mag w orden, zal te gelde w orden gemaakt
via een van de online veilingen. De voorraad die niet verkocht mag w orden, zal
w orden vernietigd.

22-02-2019
2

Nu de positie ten aanzien van de voorraden is afgerond, resteren er geen
w erkzaamheden meer.

22-05-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aandelen

€ 1.696.000,00

totaal

€ 1.696.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
MC IJsselmeerziekenhuizen is eigenaar van 100% van de aandelen van MC
Groep Facilitair Bedrijf en Cariologie Kliniek Flevoland. Daarnaast heeft MC
IJsselmeerziekenhuizen zes deelnemingen: B.V. polikliniek Dronten (33%),
Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V. (40%), South Sea Investments B.V.
(25%), Beekman Klinieken B.V. (67,5%), Dietheek Flevoland B.V. (49%) en
AtalMedial Holding B.V. (10%). De aandelen van Beekman Klinieken B.V.

28-11-2018
1

MC Groep Facilitair Bedrijf is eigenaar van 100% van de aandelen van MC
Groep Facilitaire Diensten.
In deze verslagperiode zijn de aandelen van B.V. polikliniek Dronten voor een
bedrag van € 6.000,00 verkocht en geleverd aan St Jansdal. De aandelen van
Beekman Klinieken B.V. zijn voor een bedrag van € 40.000,00 verkocht en
geleverd aan de andere aandeelhouder.

22-02-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is Diëtheek Flevoland B.V. op 2 april 2019
gefailleerd.

22-05-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is het aandelenbelang van 40% in het
Oogziekenhuis Zonnestraal Flevoland B.V. verkocht en geleverd voor een
verkoopprijs ter hoogte van € 1.650.000.

19-05-2021
11

In de afgelopen verslagperiode heeft Stichting Atalmedial, aandeelhouder van
89,8 % van de aandelen in AtalMedial Holding B.V., in kort geding overdracht
van de aandelen van MC IJsselmeerziekenhuizen gevorderd. Deze vordering is
afgew ezen. W el zijn de curatoren in het kort geding veroordeeld tot het
meew erken aan het laten benoemen van een deskundige door het Nederlands
Arbitrage Instituut (zie ook 9. Procedures).

19-08-2021
12

In de dertiende verslagperiode is door het Nederlands Arbitrage Instituut een
deskundige aangesteld voor de w aardering van de aandelen in AtalMedial
Holding B.V. en is het w aarderingsproces in gang gezet.

18-11-2021
13

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De aandelen van Beekman Klinieken B.V. zullen in de komende verslagperiode
w orden verkocht en overgedragen. Ten aanzien van de overige deelnemingen
zal in de komende verslagperiode w orden onderzocht of en hoe de aandelen
kunnen w orden verkocht en overgedragen.

28-11-2018
1

Ten aanzien van de overige deelnemingen zal in de komende
verslagperiode(n) w orden onderzocht of en hoe de aandelen kunnen w orden
verkocht en overgedragen.

22-02-2019
2

Ten aanzien van de overige deelnemingen zal in de komende
verslagperiode(n) w orden onderzocht of en hoe de aandelen kunnen w orden
verkocht en overgedragen.

22-05-2019
3

Ten aanzien van de overige deelnemingen zal in de komende
verslagperiode(n) w orden onderzocht of en hoe de aandelen kunnen w orden
verkocht en overgedragen.

22-08-2019
4

In de komende verslagperiode(n) zal het w aarderingsproces van de
aandelen in AtalMedial Holding B.V. w orden voortgezet. Ten aanzien van de
overige deelnemingen zal in de komende verslagperiode(n) w orden
onderzocht of en hoe de aandelen kunnen w orden verkocht en
overgedragen.

18-11-2021
13

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
MC IJsselmeerziekenhuizen: Voor de verleende zorgdiensten w ordt onder
andere aan zorgverzekeraars (middels DBC’s) en patiënten gefactureerd.
Gebleken is dat voor een gedeelte van de reeds afgeronde behandelingen de
DBC’s niet juist zijn afgesloten. Zoals hiervoor is opgenomen, verhuurt MC
IJsselmeerziekenhuizen verder ruimtes in haar panden te Lelystad en
Emmeloord aan diverse (zorg)ondernemingen. Het totale bedrag dat per 23
oktober 2018 openstond bedroeg circa € 700.000,00 (de verhuuropbrengsten
voor de maand november 2018 zijn hier reeds in opgenomen). 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.
MC Groep Facilitair Bedrijf: De debiteurenportefeuille van circa € 3,7 miljoen van
bestaat grotendeels uit vorderingen op MC IJsselmeerziekenhuizen uit hoofde
van de aan haar geleverde schoonmaakdiensten.
MC Groep Facilitaire Diensten: De debiteurenportefeuille van circa € 800.000,00
van bestaat grotendeels uit vorderingen op MC IJsselmeerziekenhuizen uit
hoofde van de aan haar geleverde schoonmaakdiensten.

28-11-2018
1

Cardiologie Kliniek Flevoland: Vooralsnog lijkt er debiteurenvordering te
bestaan voor een bedrag van circa € 265.000,00.
Gezien de verw evenheid van MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart
bestaat er naar verw achting een vordering op MC Slotervaart. Er is thans een
vordering ingediend bij de curatoren van MC Slotervaart (ook met het oog op
het mogelijk aan te bieden akkoord in dat faillissement). In de komende
verslagperiode zal de hoogte van deze vordering op MC Slotervaart zoveel
mogelijk w orden vastgesteld.

22-08-2019
4

Met de pandhouder heeft overleg plaatsgevonden over de (incasso van de)
verpande vorderingen op de huurders van de onroerende zaken in Lelystad en
Emmeloord. Daarnaast hebben w erkzaamheden plaatsgevonden ter zake de
vaststelling van de hoogte van de vordering op MC Slotervaart.

22-11-2019
5

In deze verslagperiode zijn de (technische) voorbereidingen voor de
zorgfacturatie voortgezet en heeft overleg met leveranciers van de benodigde
softw are(licenties) plaatsgevonden. Daarnaast zijn de definitieve vorderingen
op MC Slotervaart ingediend in het faillissement.

21-02-2020
6

In deze verslagperiode zijn nadere voorbereidingen getroffen voor de
zorgfacturatie. Daarnaast is op 30 april 2020 in het faillissement van MC
Slotervaart een akkoord aangenomen. Op 14 mei 2020 is door de rechtbank de
homologatie van het akkoord behandeld.

20-05-2020
7

In deze verslagperiode heeft de zorgfacturatie van voor datum surseance (23
oktober 2018) grotendeels plaatsgevonden. Hieruit vloeien w eer nieuw e
w erkzaamheden voort in verband met afw ijzingen van declaraties door
zorgverzekeraars alsmede correcties. Daarnaast is de eerste betaling in het
kader van het akkoord in het faillissement van MC Slotervaart door de boedel
ontvangen.

20-08-2020
8

De w erkzaamheden met betrekking tot de zorgfacturatie zijn voortgezet.
Inmiddels is zow el de zorg over de periode vóór 23 oktober 2018 als de zorg
over de periode vanaf 23 oktober 2018 tot 1 maart 2019 (voor het grootste
gedeelte) gefactureerd. Hieruit vloeien w eer nieuw e w erkzaamheden voort in
verband met correcties op declaraties en afw ijzingen van declaraties door
zorgverzekeraars. De vorderingen in het faillissement van MC Slotervaart zijn
geheel afgew ikkeld, met uitzondering van nog lopende boedelvorderingen.

19-11-2020
9

De w erkzaamheden met betrekking tot de zorgfacturatie zijn voortgezet.
Inmiddels is zow el de zorg over de periode vóór 23 oktober 2018 als de zorg
over de periode vanaf 23 oktober 2018 tot 1 maart 2019 (voor het grootste
gedeelte) gefactureerd. Hieruit vloeien w eer nieuw e w erkzaamheden voort in
verband met correcties op declaraties en afw ijzingen van declaraties door
zorgverzekeraars.

19-02-2021
10

De w erkzaamheden met betrekking tot de zorgfacturatie zijn voortgezet.

19-05-2021
11

De w erkzaamheden met betrekking tot de zorgfacturatie zijn ook in deze
verslagperiode voortgezet. Het is de verw achting dat genoemde
w erkzaamheden nog meerdere verslagperioden zullen voortduren.

19-08-2021
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal onderzoek w orden gedaan naar de
verschillende debiteurenportefeuilles. Voor zover mogelijk zal in overleg met de
pandhouder tot incasso w orden overgegaan.

28-11-2018
1

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de verschillende
debiteurenportefeuilles w orden voortgezet. Voor zover mogelijk zal in overleg
met de pandhouder tot incasso w orden overgegaan. Daarnaast dient de
hoogte van de vordering op MC Slotervaart te w orden vastgesteld.

22-08-2019
4

In de komende verslagperiode(n) zal het overleg met de pandhouder w orden
voortgezet. Daarnaast dient de hoogte van de vordering op MC Slotervaart te
w orden vastgesteld.

22-11-2019
5

In de komende verslagperiode(n) zal de zorgfacturatie aanvangen, nadat dit
met de pandhouder zal zijn afgestemd. Daarnaast zal nader overleg
plaatsvinden met de curatoren van MC Slotervaart over de ingediende
vorderingen.

21-02-2020
6

In de komende verslagperiode(n) zal de zorgfacturatie aanvangen. Daarnaast
zullen de gevolgen van het akkoord in het faillissement van MC Slotervaart
voor dit faillissement duidelijk w orden.

20-05-2020
7

In de komende verslagperiode(n) zullen de w erkzaamheden ten behoeve van
de zorgfacturatie van voor datum surseance w orden voortgezet en zal ook de
zorgfacturatie voor de periode vanaf 23 oktober 2019 tot 1 maart 2019
w orden opgestart. Voorts w ordt de afw ikkeling van het akkoord van MCS
afgew acht.

20-08-2020
8

In de komende verslagperiode(n) zullen de w erkzaamheden ten behoeve van
de zorgfacturatie w orden voortgezet.

19-11-2020
9

In de komende verslagperiode(n) zullen de w erkzaamheden ten behoeve van
de zorgfacturatie w orden voortgezet.

19-02-2021
10

In de komende verslagperiode(n) zullen de w erkzaamheden ten behoeve van
de zorgfacturatie w orden voortgezet.

19-05-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 25.515.547,70
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V.: 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 verkregen in de vorm van een eerste hypotheekrecht op
de panden te Lelystad en Emmeloord. Daarnaast pretendeert zij pandrechten
op de roerende zaken te Lelystad en Emmeloord en op de vorderingen op
derden. Zow el het hypotheekrecht als de pandrechten dienen in een van de

28-11-2018
1

komende verslagperioden op rechtsgeldigheid te w orden beoordeeld.
Stichting W aarborgfonds voor de Zorgsector: De vordering van W fZ bedroeg
per 23 oktober 2018 circa € 5,1 mio. W fZ heeft ter dekking van haar vordering
– naast ING Bank – een eerste hypotheekrecht op de panden te Lelystad en
Emmeloord verkregen. Het hypotheekrecht dient in een van de komende
verslagperioden op rechtsgeldigheid te w orden beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)
In deze verslagperiode hebben curatoren vastgesteld dat ING Bank een
rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de roerende zaken te Lelystad en
Emmeloord en op de vorderingen op derden. De hypotheekrechten van ING
Bank en W fZ dienen in een van de komende verslagperioden op
rechtsgeldigheid te w orden beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)
In deze verslagperiode hebben curatoren vastgesteld dat de
hypotheekrechten van ING Bank en W fZ rechtsgeldig zijn gevestigd.

22-02-2019
2

22-08-2019
4

5.2 Leasecontracten
MC IJsselmeerziekenhuizen is partij bij diverse leaseovereenkomsten voor
roerende zaken. In de eerste verslagperiode heeft een inventarisatie van deze
overeenkomsten plaatsgevonden. In de navolgende verslagperiode zal
w orden beoordeeld hoe deze posities dienen te w orden afgew ikkeld.

28-11-2018
1

Voor zover op dit moment bekend is, zijn MC Groep Facilitair Bedrijf, MC Groep
Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek Flevoland geen partij bij
leaseovereenkomsten.
In de tw eede verslagperiode zijn de leaseovereenkomsten beoordeeld en
hebben lessors van deze roerende zaken hun juridische positie kunnen
aantonen. In de navolgende verslagperiode dienen deze posities voor zover
mogelijk te w orden afgew ikkeld.

22-02-2019
2

MC Groep Facilitair Bedrijf, MC Groep Facilitaire Diensten en Cardiologie Kliniek
Flevoland zijn geen partij bij leaseovereenkomsten.
In de derde verslagperiode zijn de roerende zaken voor zover mogelijk aan de
lessors geretourneerd. In de navolgende verslagperiode(n) zullen de financiële
posities van de lessors w aar nodig w orden afgew ikkeld.

22-05-2019
3

In deze verslagperiode zijn de financiële posities ten aanzien van de lessors
nagenoeg allemaal afgew ikkeld.

22-08-2019
4

Thans resteert er nog één positie die moet w orden afgew ikkeld.

22-11-2019
5

In de achtste verslagperiode is ook de positie ten aanzien van de laatste
lessor afgerond. Er resteren geen w erkzaamheden meer.

20-08-2020
8

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor onder het kopje ‘Vordering banken’.

28-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zow el ING Bank N.V. als Stichting W aarborgfonds voor de Zorgsector bekleden
een separatistenpositie (indien hun zekerheden rechtsgeldig blijken te zijn).

28-11-2018
1

Zow el ING Bank N.V. als Stichting W aarborgfonds voor de Zorgsector bekleden
een separatistenpositie.

22-08-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eventuele eigendomsvoorbehouden w orden momenteel geïnventariseerd. Een
aanzienlijk aantal crediteuren heeft inmiddels een beroep op dit recht gedaan.
Crediteuren met een dergelijk (gepretendeerd) recht dienen dit zelf kenbaar te
maken vóór vrijdag 30 november 2018 via w w w .crediteurenlijst.nl.

28-11-2018
1

In deze verslagperiode hebben 45 crediteuren een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. In de derde verslagperiode zullen deze rechten
w orden afgew ikkeld.

22-02-2019
2

Van de hiervoor vermeld 45 crediteuren is van 17 het gepretendeerde recht
rechtsgeldig gebleken. Deze posities w orden thans afgew ikkeld. Van 28
crediteuren zijn de rechten niet rechtsgeldig gebleken dan w el zijn de
goederen niet aangetroffen.

22-05-2019
3

In deze verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden grotendeels
afgew ikkeld. Slechts met 1 crediteur dient nog te w orden afgerekend voor het
verbruik van haar goederen gedurende het faillissement.

22-08-2019
4

De gepretendeerde rechten zijn afgew ikkeld en de afrekening voor het
verbruik van goederen gedurende het faillissement heeft plaatsgevonden met
de betreffende crediteur. Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

22-11-2019
5

5.6 Retentierechten
Eventuele retentierechten w orden momenteel geïnventariseerd. Een
aanzienlijk aantal crediteuren heeft inmiddels een beroep op dit recht gedaan.
Crediteuren met een dergelijk (gepretendeerd) recht dienen dit zelf kenbaar te
maken vóór vrijdag 30 november 2018 via w w w .crediteurenlijst.nl.

28-11-2018
1

Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een rechtsgeldig
retentierecht.

22-02-2019
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Eventuele reclamerechten w orden momenteel geïnventariseerd. Een
aanzienlijk aantal crediteuren heeft inmiddels een beroep op dit recht gedaan.
Crediteuren met een dergelijk (gepretendeerd) recht dienen dit zelf kenbaar te
maken vóór vrijdag 30 november 2018 via w w w .crediteurenlijst.nl.

28-11-2018
1

In deze verslagperiode hebben 5 crediteuren een beroep gedaan op een recht
van reclame. In de derde verslagperiode zullen deze rechten w orden
afgew ikkeld.

22-02-2019
2

Het beroep van 2 crediteuren op een recht van reclame is rechtsgeldig
bevonden en deze posities zijn afgew ikkeld (dat van de overige 3 crediteuren
niet).

22-05-2019
3

Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

22-11-2019
5

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nadat volledige inventarisatie van de betreffende rechten en goederen heeft
plaatsgevonden en de gepretendeerde rechten zijn geverifieerd, zal w orden
bekeken hoe de rechtsgeldig bevonden rechten kunnen w orden afgew ikkeld.

28-11-2018
1

In de derde verslagperiode zullen de rechtsgeldig bevonden zekerheidsrechten
w orden afgew ikkeld.

22-02-2019
2

In de komende verslagperiode dienen de resterende posities te w orden
afgew ikkeld.

22-05-2019
3

In de komende verslagperiode dienen de resterende posities te w orden
afgew ikkeld.

22-08-2019
4

In de komende verslagperiode(n) dienen de resterende posities te w orden
afgew ikkeld.

22-11-2019
5

De afw ikkeling van de zekerheidsrechten van de bank dient in een van de
komende verslagperiode(n) plaats te vinden.

20-08-2020
8

Met de bank vindt afstemming plaats omtrent de afw ikkeling van het pandrecht
op de vorderingen.

19-02-2021
10

Het overleg met de bank omtrent de afw ikkeling van het pandrecht op de
vorderingen w ordt voortgezet.

19-05-2021
11

Het overleg met de bank omtrent de afw ikkeling van het pandrecht op de
vorderingen w ordt in de komende verslagperiode(n) voortgezet.

19-08-2021
12

In de afgelopen verslagperiode heeft de bank een dagvaarding uitgebracht
ter zake een discussie over de reikw ijdte van het pandrecht op
zorgvorderingen alsmede terzake de kosten van de zorgincasso, zie voorts
onder 9.

18-11-2021
13

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum surseance (23 oktober 2018) is het zorgaanbod dat door MC
IJsselmeerziekenhuizen op dat moment w erd 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 w as gegeven dat, mede in verband met een groot tekort aan
kinderartsen, veilige zorg op deze afdeling op de zeer korte termijn niet meer
gew aarborgd 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
(vertegenw oordigd door het Zilveren Kruis), de omliggende ziekenhuizen, de
eerste lijns zorgverleners (w aaronder huisartsen en verloskundigen) en de
verschillende betrokken toezichthouders (w aaronder 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. Een uitgebreide toelichting
hierop w ordt verstrekt in paragraaf 6.1 van bijlage 1.

28-11-2018
1

St Jansdal had tijd nodig om de integratie van de activiteiten te Lelystad van
MC IJsselmeerziekenhuizen in haar organisatie voor te bereiden. In deze
verslagperiode hebben curatoren daarom de w erkzaamheden en activiteiten
die binnen MC IJsselmeerziekenhuizen ontplooid w orden in Lelystad
voortgezet. Voor Dronten geldt dat per 31 januari 2019 de aandelen zijn
overdragen aan St Jansdal zodat de voortzetting door curatoren is gestaakt.
De activiteiten te Emmeloord en op Urk zijn niet voortgezet.

22-02-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is de voortzetting van de activiteiten op 28
februari 2019 gestaakt.

22-05-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging
In een van de volgende faillissementsverslagen zal de (financiële)
verantw oording voor de voortzetting w orden opgenomen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

28-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
St Jansdal heeft tijd nodig om de integratie van de activiteiten van MC
IJsselmeerziekenhuizen in haar organisatie voor te bereiden. De curatoren
hebben op zich genomen de w erkzaamheden en activiteiten die binnen MC
IJsselmeerziekenhuizen ontplooid w orden in Lelystad en Dronten gedurende
de overgangsperiode voort te zetten, w aarna deze w erkzaamheden en
activiteiten per 1 maart 2019 zullen w orden overgenomen en voortgezet door
St Jansdal. Voor w at betreft de zorgactiviteiten te Emmeloord en op Urk vinden
onderhandelingen met Stichting Antonius Zorggroep plaats.

28-11-2018
1

De activiteiten te Lelystad zullen per 1 maart 2019 door St Jansdal w orden
overgenomen w aarna de voortzetting door de curatoren zal eindigen. De
zorgactiviteiten te Emmeloord zullen w orden voortgezet door Stichting
Antonius Zorggroep.

22-02-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Direct na het uitspreken van de surseance is 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 w ensen te continueren, een duurzame visie op de zorg hebben en
voldoen aan de financiële voorw aarden. De curatoren hebben vervolgens
gesprekken gevoerd met diverse partijen en de biedingen nader geanalyseerd.
De curatoren zijn met St Jansdal tot overeenstemming gekomen voor w at
betreft een (gedeeltelijke) overname van de zorg van MC
IJsselmeerziekenhuizen, te w eten voor de locaties Lelystad en Dronten. Voor
de voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk spreken de
curatoren met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek. Bijzondere aandacht
w ordt voorts geschonken aan de geboortezorg op Urk.

28-11-2018
1

Voor de voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk is
overeenstemming bereikt met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek.

22-02-2019
2

Daarnaast zijn curatoren met Flevoziekenhuis tot overeenstemming gekomen
voor w at betreft de overname van de afdeling bariatrie.

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
In een van de volgende faillissementsverslagen zal de (financiële)
verantw oording voor de doorstart van St Jansdal w orden opgenomen.

28-11-2018
1

In een van de volgende faillissementsverslagen zal de (financiële)
verantw oording voor de doorstarts van St Jansdal, Stichting Antonius
Zorggroep en Flevoziekenhuis w orden opgenomen.

22-02-2019
2

De totale financiële implicatie van de drie doorstarts zijn als volgt.

20-08-2020
8

Roerende zaken : € 2.668.550,71
Goodw ill : € 2.475.000,00
Boedelbijdragen : € 100.000,00
Alle voornoemde bedragen zijn ontvangen w aardoor de doorstarts zijn
afgerond.

6.6 Opbrengst
€ 5.243.550,71

20-08-2020
8

Toelichting
Zie onder het kopje 'verantw oording' hiervoor.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode(n) zal de doorstart van St Jansdal moeten
w orden gerealiseerd. Daarnaast zullen de onderhandelingen met Stichting
Antonius Zorggroep w orden voortgezet.

28-11-2018
1

In de komende verslagperiode(n) dienen de doorstarts van St Jansdal,
Stichting Antonius en Flevoziekenhuis te w orden afgerond.

22-02-2019
2

In een van de volgende faillissementsverslagen zal de (financiële)
verantw oording voor de doorstarts van St Jansdal, Stichting Antonius
Zorggroep en Flevoziekenhuis w orden opgenomen.

22-05-2019
3

Thans resteren er geen w erkzaamheden meer.

20-08-2020
8

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

28-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

28-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

28-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

28-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
In deze verslagperiode is in opdracht van de curatoren gestart met de
veiligstelling van de financiële administratie alsmede de overige benodigde
documentatie.

28-11-2018
1

De veiligstelling van de (papieren) administratie is gaande. Een groot gedeelte,
namelijk het digitale deel van de administratie is reeds veiliggesteld. Naar
verw achting zal een en ander in de komende verslagperiode kunnen w orden
afgerond.

22-02-2019
2

De veiligstelling van de (papieren) administratie is afgerond. Ook heeft een
inventarisatie van de administratie plaatsgevonden.

22-05-2019
3

In deze verslagperiode is de inventarisatie van de onderzoeksinformatie
voortgezet en is het plan voor de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken
verder uitgew erkt. De verw achting is dat de onderzoeken in de komende
verslagperiode(n) zullen aanvangen

22-08-2019
4

In deze verslagperiode heeft een verdere inventarisatie van de
onderzoeksinformatie plaatsgevonden en is het plan van aanpak voor de
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken verder uitgew erkt. De verw achting
is dat de onderzoeken in een van de komende verslagperiode(n) zullen
aanvangen.

22-11-2019
5

In deze verslagperiode heeft een verdere inventarisatie van de
onderzoeksinformatie plaatsgevonden en is het plan van aanpak voor de
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken verder uitgew erkt. De verw achting
is dat de onderzoeken in een van de komende verslagperiode(n) zullen
aanvangen.

21-02-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curatoren zullen in de volgende verslagperiode(n) onderzoek doen naar de
oorzaak van de faillissementen en mogelijke onregelmatigheden,
benadelingshandelingen, eventueel w anbeleid en het feitelijke bestuur. Met
betrokken leidinggevenden, toezichthouders en adviseurs zullen in dat
verband op een later moment gesprekken gevoerd gaan w orden.

28-11-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.630,48

28-11-2018
1

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 1.585,10
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 30,25
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 12,10
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 3,03.
€ 2.332,28

22-02-2019
2

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.268,75
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 42,35
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 12,10
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 9,08
€ 2.565,20

22-05-2019
3

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.486,55
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 54,45
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 12,10
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 12,10
€ 2.662,01

22-08-2019
4

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.580,33
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 57,48
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 12,10
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 12,10
€ 2.716,47

22-11-2019
5

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.628,73
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 57,48
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 15,13
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 15,13
€ 27.709,91

21-02-2020
6

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.680,15
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 60,50
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 15,13
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 15,13
€ 455.873,98

20-05-2020
7

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.692,25
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 60,50
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 97.993,40
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 355.127,83
€ 455.880,03

20-08-2020
8

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 2.698,30
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 60,50
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 97.993,40
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 355.127,83
€ 7.087.654,03

19-11-2020
9

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 6.470.094,04
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.438,76
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 97.993,40
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 355.127,83
€ 7.084.949,68

19-02-2021
10

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 6.467.380,61
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.441,78
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 97.996,43
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 355.130,86
€ 7.091.266,77

19-05-2021
11

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 6.467.380,61
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.441,78
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 97.996,43
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 361.447,95
€ 7.091.269,80

19-08-2021
12

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 6.467.383,64
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.441,78
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 97.996,43
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 361.447,95
€ 7.091.272,82
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 6.467.386,66
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.441,78

18-11-2021
13

MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 97.996,43
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 361.447,95

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 4.572.800,75

28-11-2018
1

19-02-2021
10

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 4.378.384,75
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 65.078,00
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 54.899,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 74.439,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 306.250,58

28-11-2018
1

20-05-2020
7

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 0,00
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 0,00
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 56.590,85
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 249.659,73
€ 4.123.222,14

19-11-2020
9

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 3.709.828,82
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 107.142,74
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 56.590,85
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 249.659,73

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 398.135,52

28-11-2018
1

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 398.135,52
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 0,00
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 0,00.
€ 679.551,81

22-02-2019
2

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 679.551,81
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 0,00
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 0,00
€ 751.363,74

22-05-2019

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 751.363,74
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 0,00
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 0,00
€ 781.432,98

3

22-08-2019
4

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 775.011,30
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 6.421,68
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 0,00
€ 811.363,41

22-11-2019
5

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 804.941,73
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 6.421,68
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 0,00
€ 874.432,40

21-02-2020
6

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.:€ 868.010,72
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 6.421,68
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 0,00
€ 875.829,40

20-05-2020
7

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.:€ 869.407,72
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 6.421,68
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 0,00
€ 889.725,34

19-02-2021
10

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.:€ 883.303,66
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 6.421,68
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 0,00
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V. € 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren
504

28-11-2018
1

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 489
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 10
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 4
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 1.
703

22-02-2019
2

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 682
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 14
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 4
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 3
770

22-05-2019
3

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 744
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 18
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 4
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 4
797

22-08-2019
4

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 771
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 18
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 4
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 4
825

22-11-2019
5

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 783
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 18
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 5
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 5
826

21-02-2020
6

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 797
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 19
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 5
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 5
830

20-05-2020
7

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 800
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 19
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 6
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 5
832

20-08-2020
8

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 802
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 19
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 6
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 5
834
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 804
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 19

19-11-2020
9

MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 6
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 5
836

19-02-2021
10

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 806
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 19
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 6
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 5
835

19-05-2021
11

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 806
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 19
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 6
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 4
836

19-08-2021
12

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: 807
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: 19
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: 6
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.048.906,45

28-11-2018
1

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 21.943.144,49
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 74.293,08
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 13.660,18
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 17.808,70.
€ 49.841.087,43

22-02-2019
2

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 49.469.106,84
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 144.053,23
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 13.660,18
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 214.267,18
€ 50.829.765,14

22-05-2019
3

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 50.434.348,66
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 163.484,17
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 13.660,18
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 218.272,13
€ 49.338.113,42
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 48.941.736,20
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.444,91

22-08-2019
4

MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 13.660,18
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 218.272,13
€ 49.801.763,59

22-11-2019
5

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 49.397.792,99
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.444,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 14.936,47
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 224.589,22
€ 61.184.282,24

21-02-2020
6

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 60.780.241,64
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 14.936,47
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 224.589,22
€ 61.716.088,22

20-05-2020
7

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 61.261.722,36
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 65.261,73
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 224.589,22
€ 61.726.192,11

20-08-2020
8

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 61.271.826,25
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 65.261,73
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 224.589,22
€ 61.744.498,60

19-11-2020
9

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 61.290.132,74
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 65.261,73
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 224.589,22
€ 65.531.689,27

19-02-2021
10

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 65.077.323,41
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 65.261,73
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 224.589,22
€ 65.525.372,18
Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 65.077.323,41
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 65.261,73
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 218.272,13

19-05-2021
11

€ 65.525.816,94

19-08-2021
12

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 65.077.768,17
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 65.261,73
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 218.272,13
€ 65.526.816,94

18-11-2021
13

Toelichting
MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.: € 65.177.768,17
MC Groep Facilitair Bedrijf B.V.: € 164.514,91
MC Groep Facilitaire Diensten B.V.: € 65.261,73
Cardiologie Kliniek Flevoland B.V.: € 218.272,13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

28-11-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteurenvorderingen nader
geïnventariseerd w orden.

28-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn thans tw ee aanhangige procedures bekend w aarbij MC
IJsselmeerziekenhuizen partij is. Deze zijn in behandeling bij haar verzekeraar
Centramed. De overige vennootschappen zijn niet betrokken bij gerechtelijke
procedures.

28-11-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat Centramed voor w at betreft
één van de tw ee reeds bekende procedures tot een schikking is gekomen.
Daarnaast is gebleken dat MC IJsselmeerziekenhuizen betrokken is bij nog
tw ee aanhangige procedures. Eén daarvan betreft een aansprakelijkstelling en
is daarom in behandeling bij Centramed. De tw eede procedure ziet op een
verklaring voor recht die jegens MC IJsselmeerziekenhuizen w ordt gevorderd.
Op verzoek van de rechtbank hebben curatoren de rechtbank geïnformeerd
dat zij de procedure niet w ensen over te nemen.

22-02-2019
2

In de derde verslagperiode hebben de volgende ontw ikkelingen
plaatsgevonden.

22-05-2019
3

Jaw House B.V.:
De curatoren hebben een procesinleiding ingediend tegen Jaw House B.V.. De
curatoren zijn van mening dat Jaw House B.V. een lening aan MC
IJsselmeerziekenhuizen moet terugbetalen. Daarnaast is er sprake van een
discussie over een rekening-courantschuld van de zijde van Jaw House B.V..

Voorafgaand aan het indienen van de procesinleiding is beslag gelegd op een
onroerende zaak van Jaw House B.V.. De vordering op Jaw House B.V. betreft
een aan de ING Bank N.V. verpande vordering.
Beekman Klinieken:
De curatoren zijn in de afgelopen verslagperiode in kort geding betrokken door
Beekman Klinieken w aarbij Beekman Klinieken o.a. de afgifte van
patiëntendossiers vorderde. Nu curatoren al maanden geleden aan Beekman
Klinieken hebben toegezegd om de plastisch chirurgische patiëntendossiers af
te geven, heeft Beekman Klinieken kort voor de zitting haar vordering
ingetrokken. Tegelijkertijd heeft Beekman Klinieken een vordering ingesteld
tegen St Jansdal, w elke vordering echter door de voorzieningenrechter bij
vonnis d.d. 21 mei 2019 is afgew ezen. De reconventionele vordering van St
Jansdal tegen Beekman Klinieken is eveneens afgew ezen.
In de vierde verslagperiode hebben de volgende ontw ikkelingen
plaatsgevonden.

22-08-2019
4

Jaw House B.V.:
In deze verslagperiode is het beslag op een onroerende zaak van Jaw House
opgeheven. Jaw House heeft vervangende zekerheid verstrekt. Per 9
september 2019 staat Jaw House voor het indienen van een verw eerschrift.
Baudoin:
In deze verslagprocedure heeft een van de bij MC IJsselmeerziekenhuizen
w erkzame 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 W GBO en AVG geen recht op een afschrift van de
patiëntendossiers heeft. Curatoren hebben onlangs hun verw eerschrift
ingediend en w achten nu op de bepaling van een zittingsdatum.
In de vijfde verslagperiode hebben de volgende ontw ikkelingen
plaatsgevonden.

22-11-2019
5

Jaw House B.V.:
In deze verslagperiode is op 9 september 2019 het verw eerschrift van Jaw
House ontvangen. Thans is de datum voor de zitting bepaald op 2 maart 2020.
Baudoin:
Partijen hebben onlangs hun verhinderdata ingediend en w achten nu op de
bepaling van een zittingsdatum.
In de zesde verslagperiode hebben de volgende ontw ikkelingen
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 w ordt
komende verslagperiode verw acht.

21-02-2020
6

In de zevende verslagperiode hebben de volgende ontw ikkelingen
plaatsgevonden.

20-05-2020
7

Jaw House B.V.:
In de afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling
plaatsgevonden. Vervolgens is op 15 april 2020 vonnis gew ezen. De rechtbank
Midden-Nederland heeft (vrijw el) alle vorderingen van de curatoren
toegew ezen. Jaw House is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim €
750.000,00. De termijn voor het instellen van hoger beroep is nog niet
verstreken.
Baudoin:
In deze verslagperiode is door de rechtbank Midden-Nederland vonnis
gew ezen in deze zaak. De vorderingen van Baudoin zijn afgew ezen. Baudoin
heef thans hoger beroep aangetekend.
In de achtste verslagperiode hebben de volgende ontw ikkelingen
plaatsgevonden.

20-08-2020
8

In de procedures tegen Jaw House en Baudoin hebben de w ederpartijen in de
afgelopen verslagperiode hoger beroep aangetekend. Beide zaken zullen in de
komende verslagperioden in hoger beroep behandeld w orden.
Met betrekking tot de aansprakelijkstellingsprocedure die voorafgaand aan het
faillissement tegen MC IJsselmeerziekenhuizen aanhangig is gemaakt en die
van rechtsw ege is geschorst (zie toelichting verslagperiode 2 hiervoor), is
gebleken dat het hebben van contact met de betrokkene thans niet mogelijk is
w aardoor niet helder is of de procedure zal w orden voorgezet.

In de negende verslagperiode hebben de volgende ontw ikkelingen
plaatsgevonden.

19-11-2020
9

De appeldagvaarding is inmiddels door Jaw House B.V. bij het Hof ArnhemLeeuw arden aangebracht. De memorie van grieven dient nog te w orden
ontvangen. In de procedure tegen Baudoin w ordt het hoger beroep
voortgezet.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan. W el
zijn er tw ee nieuw e aansprakelijkheidsprocedures aangespannen, die echter
buiten de boedel w orden voortgezet door de verzekeraar.
Voorts is een procedure aanhangig bij de Raad van State in het kader van het
verzoek om afgifte van delen van de administratie door de Minister van VW S,
namens IGJ. De mondelinge behandeling bij de RvS vindt op korte termijn
plaats.
De memorie van grieven van Jaw House B.V. is intussen ontvangen. In de
procedure tegen Baudoin w ordt het hoger beroep voortgezet, w aarbij de
curatoren op korte termijn een akte in het geding zullen brengen.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
In de procedure die aanhangig is bij de Raad van State in het kader van het
verzoek om afgifte van delen van de administratie door de Minister van VW S,

19-02-2021
10

namens IGJ, w ordt gew acht op de uitspraak.
De curatoren zijn gedagvaard door Stichting Atalmedial in het kader van een
door Stichting Atalmedial gepretendeerde boedelvordering ter hoogte van €
5,1 mio. De curatoren zullen zich te zijner tijd stellen, zodat de procedure een
aanvang neemt.
In haar memorie van grieven erkent Jaw House B.V. een gedeelte van de ter
discussie staande vordering. Curatoren hebben op 11 mei 2021 gediend
middels een memorie van antw oord, tevens houdende akte w ijziging eis. De
zaak staat nu voor beraad door het hof op de rol van 25 mei 2021.

19-05-2021
11

In de procedure tegen Baudoin procederen partijen voort in hoger beroep. De
procedure staat op de rol voor arrest per 7 september 2021.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
Voorts w orden enkele aansprakelijkheidsprocedures buiten bezw aar van de
boedel gevoerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar.
In de procedure die aanhangig is bij de Raad van State in het kader van het
verzoek om afgifte van delen van de administratie door de Minister van VW S,
namens IGJ, w ordt gew acht op de uitspraak.
In de procedure tegen Stichting Atalmedial hebben de curatoren een incident
opgew orpen, w aarna Stichting Atalmedial zich heeft gerefereerd. Partijen
w achten thans op een tussenvonnis in het incident.
In haar memorie van grieven erkent Jaw House B.V. een gedeelte van de ter
discussie staande vordering. De curatoren hebben op 11 mei 2021 gediend
middels een memorie van antw oord, tevens houdende akte w ijziging eis.
Thans is een datum voor de mondeling behandeling bepaald op 31 maart
2022.
In de procedure tegen Baudoin procederen partijen voort in hoger beroep. De
procedure staat op de rol voor arrest per 7 september 2021.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
Voorts w orden enkele aansprakelijkheidsprocedures buiten bezw aar van de
boedel gevoerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar.
Het verzoek van de Minister van VW S, namens IGJ, om afgifte van delen van de
administratie is afgew ezen door de Raad van State.
In de aanhangige procedure tegen Stichting Atalmedial is het verzoek van
curatoren in incident door de rechtbank afgew ezen. Vervolgens hebben
curatoren een conclusie van antw oord in de hoofdzaak ingediend. Er dient een
datum voor de mondelinge behandeling bepaald te w orden.
In de afgelopen verslagperiode zijn de curatoren in kort geding gedagvaard
door Stichting Atalmedial. Stichting Atalmedial vorderde overdracht van de
aandelen van MC IJsselmeerziekenhuizen in Atalmedial Holding B.V. Deze
vordering is afgew ezen. W el zijn de curatoren in het kort geding veroordeeld
tot het meew erken aan het laten benoemen van een deskundige door het
Nederlands Arbitrage Instituut. Deze deskundige dient de w aarde van de
aandelen in AtalMedial Holding B.V. te bepalen. Het verzoek tot het benoemen
van een deskundige is momenteel in behandeling bij het Nederlands Arbitrage
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Instituut.
De curatoren hebben in van W erner Beekman.nl B.V. in rechte betaling
gevorderd van een bedrag dat ziet op de afw ikkeling van de overdracht van de
aandelen van MC IJsselmeerziekenhuizen in Beekman Klinieken B.V. (zie ook
hiervoor onder 3.3. Overige activa) en de daarmee samenhangende
verbintenissen. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en de
procedure staat thans voor vonnis.
De procedure tegen Jaw House B.V. staat voor mondelinge behandeling op
31 maart 2022.

18-11-2021
13

In de procedure tegen Baudoin heeft het hof het vonnis van de rechtbank
bekrachtigd. Baudoin heeft de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in
cassatie te gaan.
Ten aanzien van de lopende aansprakelijkheidsprocedure (zie toelichting
verslagperiode 2 en 8 hiervoor) hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
In de aanhangige procedure tegen Stichting Atalmedial dient een datum voor
de mondelinge behandeling bepaald te w orden.
Voor de verdere gang van zaken met betrekking tot het benoemen van een
deskundige voor het w aarderen van de aandelen van MC
IJsselmeerziekenhuizen in Atalmedial Holding B.V. w ordt verw ezen naar
paragraaf 3.
W erner Beekman.nl B.V. is in de afgelopen verslagperiode veroordeeld tot
betaling van € 46.616,48, te vermeerderen met de w ettelijke rente.
Daarnaast is W erner Beekman.nl B.V. veroordeeld in de proceskosten.
W erner Beekman.nl B.V. heeft nog de mogelijkheid om tegen deze
veroordeling hoger beroep in te stellen.
ING Bank N.V. heeft curatoren gedagvaard ter zake een discussie over de
reikw ijdte van het pandrecht alsmede de kosten van de zorgincasso. Deze
zaak staat op de rol van 24 november 2021 w aarbij de advocaat van
curatoren zich zal stellen.

9.2 Aard procedures
Nog niet bekend.
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Zie hierboven.

22-05-2019
3

9.3 Stand procedures
Nog niet bekend.

28-11-2018
1

Zie hierboven.

22-05-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
De voortgang en uitkomst hiervan zal w orden gemonitord.

28-11-2018
1

De voortgang en uitkomst van de procedures van voor datum faillissement
zullen w orden gemonitord. Verder zullen ook de benodigde w erkzaamheden
ten aanzien van de procedure tegen Jaw House B.V. w orden verricht.

22-05-2019
3

De voortgang en uitkomst van de procedure van voor datum faillissement zal
w orden gemonitord. Verder zullen ook de benodigde w erkzaamheden ten
aanzien van de procedure tegen Jaw House B.V. alsmede in de zaak omtrent
de patiëntendossiers w orden verricht.

22-08-2019
4

De benodigde w erkzaamheden voor de procedures zullen w orden verricht.

22-11-2019
5

De benodigde w erkzaamheden voor de procedures zullen w orden verricht.

21-02-2020
6

De benodigde w erkzaamheden voor de procedures zullen w orden verricht.

20-05-2020
7

De benodigde w erkzaamheden voor de procedures zullen w orden verricht.

20-08-2020
8

De benodigde w erkzaamheden voor de procedures zullen w orden verricht.

19-11-2020
9

De benodigde w erkzaamheden voor de procedures zullen w orden verricht.

19-02-2021
10

De benodigde w erkzaamheden voor de procedures zullen w orden verricht.

19-05-2021
11

Ook in de komende verslagperiode(n) zullen de benodigde w erkzaamheden
voor de procedures w orden verricht.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- realiseren doorstart met St Jansdal.
- voortzetten van de zorgverlening gedurende de overgangsperiode;
- voortzetten en afronden van onderhandelingen met Stichting Antonius
Zorggroep;
- afhandelen resterende personeelsvragen;
- beoordelen van zekerheidsrechten van de zekerheidsgerechtigden;
- te gelde maken van eventueel na de doorstart(s) resterende roerende en
onroerende zaken;
- bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
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- incasseren van aanw ezige debiteurenportefeuilles;
- afw ikkelen van leaseovereenkomsten;
- voorbereiden rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren aanhangige procedure(s);
- vaststellen en afhandelen rechten van derden;
- verdere inventarisatie crediteurenvorderingen.
- Voortzetten van de zorgverlening gedurende de transitieperiode en
realiseren van de overdracht per 1 maart 2019 naar St Jansdal;
- Levering roerende zaken uit Lelystad aan St Jansdal;
- Levering onroerende zaak te Lelystad aan St Jansdal;
- Levering van roerende zaken aan Stichting Antonius Zorggroep;
- Levering van onroerende zaak aan de gemeente Noordoostpolder;
- Realiseren doorstart van afdeling bariatrie door Flevoziekenhuis;
- Afhandelen resterende personeelsvragen;
- Beoordelen van zekerheidsrechten van de zekerheidsgerechtigden;
- Vaststellen en afhandelen rechten van derden;
- Te gelde maken van na de doorstart(s) resterende roerende zaken;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Incasseren van aanw ezige debiteurenportefeuilles;
- Voorbereiden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Monitoren aanhangige procedure(s);
- Verdere inventarisatie crediteurenvorderingen.

22-02-2019
2

- Beoordelen van zekerheidsrechten van de zekerheidsgerechtigden;
- Vaststellen en afhandelen rechten van derden;
- Te gelde maken van de na de doorstart(s) resterende roerende zaken;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Incasseren van aanw ezige debiteurenportefeuilles;
- Voorbereiden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Monitoren en voeren van aanhangige procedure(s);
- Verdere inventarisatie crediteurenvorderingen.

22-05-2019
3

- Vaststellen en afhandelen rechten van derden;
- Te gelde maken van de na de doorstart(s) en diverse reeds afgeronde
veilingen nog resterende roerende zaken;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Incasseren van aanw ezige debiteurenportefeuilles;
- Voorbereiden van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Binnen het geldende (insolventie)rechtelijke kader meew erken aan de
onderzoeken die door de Minister zijn geïnitieerd;
- Monitoren en voeren aanhangige procedure(s);
- Verdere inventarisatie crediteurenvorderingen.

22-08-2019
4

- Te gelde maken van nog resterende roerende zaken;
- De financiële afw ikkeling van de in de transitieperiode verrichte
zorgactiviteiten dient plaats te vinden;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden 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;
- Binnen het geldende (insolventie)rechtelijke kader meew erken aan de

22-11-2019
5

onderzoeken die door de Minister zijn geïnitieerd;
- Monitoren en voeren van de aanhangige procedure(s);
- Verdere inventarisatie van de crediteurenvorderingen.
- Te gelde maken van nog resterende roerende zaken;
- De financiële afw ikkeling van de in de transitieperiode verrichte
zorgactiviteiten dient plaats te vinden;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden over 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.

21-02-2020
6

- Te gelde maken van nog resterende roerende zaken;
- De financiële afw ikkeling van de in de transitieperiode verrichte
zorgactiviteiten dient plaats te vinden;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden 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.

20-05-2020
7

- Te gelde maken van nog resterende roerende zaken;
- De financiële afw ikkeling van de in de transitieperiode verrichte
zorgactiviteiten dient plaats te vinden;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden 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.

20-08-2020
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- De financiële afw ikkeling van de in de transitieperiode verrichte
zorgactiviteiten dient plaats te vinden;
- De mogelijkheden om de resterende bedrijfsmiddelen te gelde te maken
dienen te w orden onderzocht;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden 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.

19-11-2020
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- De financiële afw ikkeling van de in de transitieperiode verrichte
zorgactiviteiten dient plaats te vinden;
- De mogelijkheden om de resterende bedrijfsmiddelen te gelde te maken
dienen te w orden onderzocht;

19-02-2021
10

- Bepalen of en hoe de deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden 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.
- De financiële afw ikkeling van de verrichte zorgactiviteiten dient plaats te
vinden;
- Bepalen of en hoe deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden over de (kosten
van de) incasso van de verpande vorderingen;
- Incasseren van de (verpande) vorderingen op derden;
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden verricht;
- Monitoren en voeren van de aanhangige procedure(s);
- Verdere inventarisatie van de crediteurenvorderingen.

19-05-2021
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- De financiële afw ikkeling van de verrichte zorgactiviteiten dient plaats te
vinden;
- Bepalen of en hoe de deelnemingsposities te gelde kunnen w orden gemaakt;
- Met de pandhouder dienen afspraken gemaakt te w orden over de (kosten
van de) incasso van de verpande vorderingen;
- Incasseren van de (verpande) vorderingen op derden;
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden verricht;
- Monitoren en voeren van de aanhangige procedure(s);
- Verdere inventarisatie van de crediteurenvorderingen.
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- De financiële afw ikkeling van de verrichte zorgactiviteiten dient plaats te
vinden;
- Bepalen of en hoe de deelnemingsposities te gelde kunnen w orden
gemaakt;
- Incasseren van de (verpande) vorderingen op derden;
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden verricht;
- Monitoren en voeren van de aanhangige procedure(s);
- Verdere inventarisatie van de crediteurenvorderingen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

28-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje ‘Plan van aanpak’ hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. 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 w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen
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