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Gegevens onderneming
MC Transmuraal B.V.
Ziekenhuisw eg 100
8233 AA LELYSTAD

15-03-2019
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Activiteiten onderneming
SBI-code: 86912 - Praktijken van fysiotherapeuten
SBI-code: 86919 - Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en
psychologie) en alternatieve genezers
SRI-code: 6420 - Financiële holdings
Het (doen) exploiteren van een praktijk voor klinische en poliklinische
fysiotherapie
en het voeren van een obesitaspoli; holdingactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 748.095,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -68.919,00

€ 213.257,00

Toelichting financiële gegevens

15-03-2019
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Toelichting financiële gegevens
Het betreft de financiële gegevens over een verlengd boekjaar, te w eten 13-92016 t/m 31-12-2017.

15-03-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7

15-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 5.811,04

15-03-2019
1

€ 54.082,43

20-06-2019
2

€ 26.615,68

27-09-2019
3

€ 16.760,19

21-12-2019
4

€ 16.760,19

21-03-2020
5

€ 6.563,16

19-06-2020
6

€ 6.416,29

18-09-2020
7

€ 6.315,81

18-12-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-2-2019

15-03-2019
1

t/m
13-3-2019
van
14-3-2019

20-06-2019
2

t/m
19-6-2019
van
27-3-2020

27-09-2019
3

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

21-12-2019
4

t/m
21-12-2019
van
22-12-2019

21-03-2020
5

t/m
21-3-2020
van
22-3-2020

19-06-2020
6

t/m
20-6-2020
van
21-6-2020

18-09-2020
7

t/m
18-9-2020
van
19-9-2020
t/m
18-12-2020

Bestede uren

18-12-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 42 min

2

21 uur 54 min

3

22 uur 12 min

4

21 uur 24 min

5

4 uur 36 min

6

1 uur 36 min

7

2 uur 0 min

8

6 uur 6 min

totaal

158 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MC Transmuraal B.V. is opgericht op 17 juni 2016. Bestuurder en enig
aandeelhouder is Stichting MC Transmuraal. Bestuurders van deze stichting
zijn de heren T.D. Roldaan en J.H.L. van de Haar.

1.2 Lopende procedures

15-03-2019
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1.2 Lopende procedures
Op de datum van de faillietverklaring w as een bodemprocedure aanhangig bij
de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Nederland. Het betreft
een procedure die is aangespannen door een drietal (ex-)w erknemers van
MCIJZ en MC Transmuraal B.V. In deze procedure w as tevens MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (MCIJZ) gedagvaard, omdat de w erknemers een
maand in 2016 bij MCIJZ in dienst zijn gew eest en vanaf dat dienstverband in
dienst bij curanda.
In geschil tussen partijen w as dat de eisers, w erknemers en allen
fysiotherapeuten, hun w erkgevers w ilden bew egen tot aanmelding bij het
Pensioenfonds Zorg en W elzijn (PFZW ), omdat dat tot de dag van de
dagvaarding nog niet w as gebeurd. In de arbeidsovereenkomst staat vermeld
dat de pensioenregeling van PFZW van toepassing is. Dit is afw ijkend van de
normale gang van zaken bij fysiotherapeuten, w ier verplicht pensioen
normaliter bij het SPF geregeld is. Fysiotherapeuten hebben ten opzichte van
SPF een zelfstandige verplichting tot afdracht van de pensioenpremie. Eisers
stellen dat de pensioenregeling bij PFZW beter is dan die bij SPF. De
pensioenregeling uit hoofde van PFZW betekent volgens de eisers dat de
w erkgever 50% van de premie zou bijdragen, hetgeen niet het geval w as bij
de regeling via SPF.
Eisers stellen zich op het standpunt dat de aanmelding allang gedaan had
moeten w orden en verzochten de rechter die verplichting ook op te leggen aan
gedaagden, maar gedaagden stelden dat zij dat nog niet konden. Tevens
verzoeken eisers afdracht van de bij hen ingehouden pensioenpremie en het
w erkgevers deel aan PFZW .

15-03-2019
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Zoals bekend, is MCIJZ op 25 oktober 2018 failliet verklaard. De curatoren van
MCIJZ hebben aangegeven dat zij w egens gebrek aan belang voor de boedel
de procedure niet zullen overnemen. Vanw ege het faillissement van MCIJZ
heeft het PSW Z aangegeven de w erknemers van curanda niet meer te w illen
opnemen in het pensioenfonds, vanw ege de te verw achten slechte financiële
positie van curanda. Curanda w as immers volledig afhankelijk van de
inkomsten uit het ziekenhuis. De w erknemers hebben naar aanleiding van dit
standpunt van het PFZW hun vorderingen jegens curanda gew ijzigd in:
- verklaring voor recht dat curanda de w erknemers had moeten aanmelden bij
het PFZW ;
- en MCIJZ voldoening van de reeds ingehouden pensioenpremies (naar hun
zeggen het w erknemersgedeelte) en;
- voldoening van een zelfde bedrag uit hoofde van een w erkgeversgedeelte,
zodat de w erknemers deze gelden kunnen betalen aan SPF.
Er is een mondelinge behandeling gepland op 21 maart a.s. Ik heb de
rechtbank verzocht om te procedure te schorsen.

De procedure is bij vonnis van 27 maart 2019 op grond van art. 29 Fw
geschorst en vervolgens ambtshalve doorgehaald op de rol.

20-06-2019
2

1.3 Verzekeringen
De middellijk bestuurders informeerden mij dat MCIJZ fungeerde als shared
service centre voor curanda en dat uit dien hoofde MCIJZ verzekeringen heeft
afgesloten w aar curanda als verzekeringnemer aanspraak op kon maken.

1.4 Huur

15-03-2019
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1.4 Huur
De middellijk bestuurders informeerden mij dat curanda de bedrijfsruimte in het
IJsselmeer Ziekenhuis huurde van het MCIJZ.
Curanda heeft in 2016 de fysiotheraopie-activiteiten van MC Zorgteam Groep
overgenomen. MC Zorgteam Groep is in 2016 gefailleerd en verzorgde ook
fysiotherapeutische w erkzaamheden ten behoeve van MCIJZ. De activiteiten
zijn middels een activaovereenkomst uit de failliete boedel overgenomen door
MCIJZ en curanda, met dien verstande dat MC Transmuraal het personeel zou
overnemen en de verplichtingen en MCIJZ overige (materiële) activa.
In SLA tussen MCIJZ en curanda, daarna gesloten, is opgenomen dat curanda
de huurovereenkomst die MCIJZ met Zorgteam MC Zuiderzee B.V. heeft
overgenomen. De schriftelijke huurovereenkomst is destijds gesloten met
Stichting IJsselmeerziekenhuizen, w elke Stichting later is omgezet in MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V.
De bestuurders geven aan dat de huur in rekening-courant w erd verrekend
met MCIJZ.

15-03-2019
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De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurders geven aan dat de oorzaak van het faillissement is
gelegen in het feit dat er liquiditeitsproblemen zijn ontstaan door het
faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., de enige opdrachtgever van
MC Transmuraal B.V. Hoew el de zorg is voortgezet hebben de bestuurders na
het faillissement van MCIJZ geen afspraken kunnen maken met de
doorstartende partij om de activiteiten ook ten behoeve van hen voort te
zetten.

15-03-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

15-03-2019
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Toelichting
De w erknemers zijn, met toestemming van de rechter-commissaris, bij brief van
7 februari 2019 ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

15-03-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-2-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

medische hulpmiddelen/inventaris

€ 8.560,75

totaal

€ 8.560,75

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda maakte gebruik van inventaris en medische hulpmiddelen, w aaronder
fitnessapparatuur. De middellijk bestuurders hebben mij geïnformeerd dat de
betreffende zaken die zich in de ruimten van curanda bevonden in eigendom
toebehoren aan curanda en dat deze zaken zijn gekocht van MCIJZ, w aarbij
betaling heeft plaatsgevonden middels verrekening in rekening-courant.
De curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deel van deze
bedrijfsmiddelen verkocht aan de overnemende partij (St. Jansdal
Ziekenhuizen) voorafgaand aan onderhavig faillissement. In verband met de
overname van een deel van de activiteiten van MCIJZ door St. Jansdal
Ziekenhuis per 1 maart 2019, heeft MCIJZ alle aan het ziekenhuis
toebehorende zaken die niet aan St. Jansdal zijn overgedragen uit het
ziekenhuis verw ijderd.
Ten aanzien van de ten tijde van het onderhavige faillissement aanw ezige
zaken in de ruimten in gebruik bij curanda heb ik met St. Jansdal een
overeenkomst gesloten.

15-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voorzover bekend is er geen sprake van een stil pandrecht, zodat ik in die zin
geen rekening hoef te houden met het bodemrecht van de fiscus.

15-03-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar aan w ie de eigendom toebehoort van de medische
hulpmiddelen en verkopen van de medische hulpmiddelen die in ieder geval
aan MC Transmuraal B.V. toebehoren.

15-03-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met toestemming van de rechter-commissaris is ten aanzien van een van de
medew erksters een tw eetal detacheringsovereenkomsten gesloten tot
voortzetting van w erkzaamheden. Ten eerste betreft het w erkzaamheden ten
behoeve van patiënten die in de dag-OK's nog w erden geopereerd zijn.
Contractspartij zijn de curatoren van MCIJZ. Ten tw eede betreft het
w erkzaamheden ten behoeve van obesitaspatiënten die volgens de
bestuurders plaatsvinden onder verantw oordelijkheid van Fysio Holland.

15-03-2019
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De uren ten behoeve van het ziekenhuis zijn gedeclareerd ten bedrage van €
660,--.

20-06-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

Boedelbijdrage

€ 5.811,04

Restitutie belastingdienst

€ 45.708,00

Rente

€ 23,77

totaal

€ 51.542,81

€ 0,00

Toelichting andere activa
In deze verslagperiode is en in de volgende verslagperiode zal w orden
gekeken w elke mogelijkheden er zijn om het klantenbestand van curanda
onder te brengen bij een derde partij.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nog onbekend.
totaal

Toelichting debiteuren

15-03-2019
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Toelichting debiteuren
Curanda heeft w erkzaamheden (tw eedelijns zorgverlening) verricht ten
behoeve van patiënten w elke activiteiten via de zogenaamde DBC's door het
ziekenhuis w erden en moeten w orden gedeclareerd. Ik heb in dat kader
contact gehad met de curatoren van MCIJZ, die aangaven dat ze nog doende
zijn dit declaratiesysteem inzichtelijk en operationeel te krijgen. Zodra dit het
geval is zullen ze zorgdragen voor de nog niet gedane declaraties en zullen zij
aangeven w elke gelden nog zullen toekomen aan curanda.

15-03-2019
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Tevens heeft curanda eerstelijns fysiotherapie verleend. Deze w erkzaamheden
w erden via Fysio Holland sinds 1/1/2017 gedeclareerd. Ik heb aan de
bestuurder informatie gevraagd over de omzet uit hoofde van deze
activiteiten, alsmede om een specificatie van de verrekening die tussen
curanda en Fysio Holland heeft plaatsgevonden eind november 2018 en op
grond w aarvan een bedrag van € 120.000,00 is voldaan aan curanda.
Curanda heeft ook w erkzaamheden verricht ten behoeve van Cardio Vitaal.
Een derde partij. Ook met deze partij is in november 2018 afgerekend. Ik heb
de bestuurders en deze partij gevraagd mij inzage te geven in deze
afrekening.
Ten aanzien van alle voornoemde partijen ben ik bezig in kaart te brengen
w aar exact de openstaande posten zijn. In dat kader heb ik in deze periode
zorg laten dragen voor veiligstelling van de data.
Ik heb bij de bestuurders informatie opgevraagd ten behoeve van de controle
van de afspraken tussen haar partners, doch daaraan is niet afdoende
voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

21-03-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van de bank.

15-03-2019
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5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leaseovereenkomsten op naam van curanda.

15-03-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

15-03-2019
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

15-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen sprake van leveranciers die aanspraak kunnen maken op een
eigendomsvoorbehoud.

15-03-2019
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5.6 Retentierechten
Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak kunnen maken op een
retentierecht.

15-03-2019
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5.7 Reclamerechten
Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak kunnen maken op een
reclamerecht.

15-03-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-03-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris is ten aanzien van een van de
medew erksters een tw eetal detacheringsovereenkomsten gesloten tot
voortzetting van w erkzaamheden. Ten eerste betreft het w erkzaamheden ten
behoeve van patienten die in de dag-OK's nog w erden geopereerd zijn.
Contractspartij zijn de curatoren van MCIJZ. Ten tw eede betreft het
w erkzaamheden ten behoeve van obesitaspatiënten die volgens de
bestuurders plaatsvinden onder verantw oordelijkheid van Fysio Holland.

15-03-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
In de aankomende verslagperiode zullen de verrichte uren gedeclareerd
w orden.

15-03-2019
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De uren ten behoeve van het ziekenhuis zijn gedeclareerd ten bedrage van €
660,--.

20-06-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met de betreffende w erkneemster en maken afspraken met inleners.

15-03-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In deze verslagperiode is en in de volgende verslagperiode zal w orden
gekeken w elke mogelijkheden er zijn om het klantenbestand van curanda
onder te brengen bij een derde partij.

15-03-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

15-03-2019
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7.1 Boekhoudplicht
De middellijk bestuurders informeerden mij dat de boekhouding van curanda
tot haar faillissement w erd verzorgd MCIJZ. Na het faillissement is deze
administratie overgenomen, door een medew erkster van MCIJZ, die de
administratie voor curanda voorafgaand aan het faillissement vanuit het
ziekenhuis verzorgde.

15-03-2019
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Van de curatoren van MCIJZ heb ik digitale gegevens ontvangen die betrekking
hebben op de administratie van curanda. De curatoren geven aan dat de
administratie verw even is met de administratie van het ziekenhuis en die van
de stichting MC Transmuraal. Daarnaast heb ik van voornoemde medew erkster
administratie ontvangen, w elke is bijgehouden in Excel. Deze administratie
w ordt onderw orpen aan een onderzoek door Nederpel De Block en Partners.
Inmiddels heb ik de overgedragen administratie bestudeerd. Vooralsnog acht
ik mij op dit moment onvoldoende geïnformeerd om te kunnen spreken van een
behoorlijke administratie. Mij is gebleken dat er w einig tot geen financiële
stromen door curanda liepen, maar dat curanda alles verrekende met degenen
met w ie zij zaken deden. Deze stromen zijn voor mij niet inzichtelijk gemaakt.
Ik heb de (middellijk) bestuurders hierover aangeschreven.

27-09-2019
3

In deze verslagperiode heb ik een reactie van de advocaat van de bestuurders
ontvangen. Ik heb deze reactie en de daarbij gevoegde stukken bestudeerd
en zal in volgende verslagperiode een reactie hierop geven.

21-12-2019
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Ik heb een reactie naar aanleiding van de bestudering van de administratieve
stukken aan de advocaat van de bestuurders gezonden. Ik zal in de
aankomende verslagperiode deze kw estie verder ter hand nemen.

21-03-2020
5

De advocaat heeft aangegeven doende te zijn een reactie te concipiëren, maar
men is naar zijn zeggen afhankelijk van aanlevering van administratieve
stukken van de curator van het gefailleerde ziekenhuis. Ik reken op een reactie
in de aankomende verslagperiode.

19-06-2020
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Van de advocaat heb ik nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. Volgende
w eek hebben w ij contact.

18-09-2020
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In deze verslagperiode is een vaststellingsovereenkomst gesloten met de
bestuurders met toestemming van de rechter-commissaris ter afw ikkeling van
het faillissement en de door mij gestelde vragen naar aanleiding van de
administratie. De afw ikkeling van deze vaststellingsovereenkomst zal nog dit
jaar plaatsvinden.

18-12-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Het handelsregister laat zien dat de jaarrekening 2016-2017 tijdig is
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

15-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming.

15-03-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

15-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur zal uit het rechtmatigheidsonderzoek
moeten blijken.

Toelichting
Ter zake van onbehoorlijk bestuur heb ik met de bestuurders met
goedkeuring van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst
gekozen.

15-03-2019
1

18-12-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Of er sprake is van paulianeus handelen zal uit onderzoek moeten blijken.
Nee

15-03-2019
1

18-12-2020
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Toelichting
Ik heb geen paulianeus handelen kunnen vaststellen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 62.099,07
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ter hoogte van voornoemd bedrag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV

27-09-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 42.970,00

27-09-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ter hoogte van voornoemd bedrag.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

15-03-2019
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Toelichting
Volgens de lijst die door de middellijk bestuurders ter gelegenheid van de
aanvraag van het faillissement is overhandigd is er sprake van een
schuldenlast jegens MCIJZ, Stichting MC Transmuraal en het personeel. De
vordering van MCIJZ en Stichting MC Transmuraal hebben betrekking op een
rekening-courantschuld. Daarnaast is inmiddels duidelijk gew orden dat MCIJZ
ook nog een vordering uit hoofde van een lening ten bedrage van
€ 26.000,00 op curanda zou hebben. De vordering van MCIJZ in de
faillissementsaanvraag w ijkt af van de overgelegde digitale administratie.
Jegens MCIJZ is naar verw achting nog sprake van openstaande vorderingen
w egens voor MCIJZ verrichte w erkzaamheden. Van de curatoren begreep ik
dat men nog doende is de administratie en de declaratiemogelijkheden jegens
verzekeraars vanaf de datum van het faillissement MCIJZ in kaart te brengen.
De schuldposities zullen nog aan een onderzoek w orden onderw orpen.
Tot op heden heeft 1 schuldeiser de vordering ingediend, zijnde de advocaat
die curanda in voornoemde procedure bijstond.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.503,21

15-03-2019
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Toelichting
Zie onder punt 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-03-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen

15-03-2019
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L.C. de Bruijn
R. Lub
S.I.S. Tw aalfhoven

15-03-2019
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9.2 Aard procedures
Op de datum van de faillietverklaring w as een bodemprocedure aanhangig bij
de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Nederland. Het betreft
een procedure die is aangespannen door een drietal (ex-)w erknemers van
MCIJZ en MC Transmuraal B.V. In deze procedure w as tevens MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. (MCIJZ) gedagvaard, omdat de w erknemers een
maand in 2016 bij MCIJZ in dienst zijn gew eest en vanaf dat dienstverband in
dienst bij curanda.
In geschil tussen partijen w as dat de eisers, w erknemers en allen
fysiotherapeuten, hun w erkgevers w ilden bew egen tot aanmelding bij het
Pensioenfonds Zorg en W elzijn (PFZW ), omdat dat tot de dag van de
dagvaarding nog niet w as gebeurd. In de arbeidsovereenkomst staat vermeld
dat de pensioenregeling van PFZW van toepassing is. Dit is afw ijkend van de
normale gang van zaken bij fysiotherapeuten, w ier verplicht pensioen
normaliter bij het SPF geregeld is. Fysiotherapeuten hebben ten opzichte van
SPF een zelfstandige verplichting tot afdracht van de pensioenpremie. Eisers
stellen dat de pensioenregeling bij PFZW beter is dan die bij SPF. De
pensioenregeling uit hoofde van PFZW betekent volgens de eisers dat de
w erkgever 50% van de premie zou bijdragen, hetgeen niet het geval w as bij
de regeling via SPF.
Eisers stellen zich op het standpunt dat de aanmelding allang gedaan had
moeten w orden en verzochten de rechter die verplichting ook op te leggen aan
gedaagden, maar gedaagden stelden dat zij dat nog niet konden. Tevens
verzoeken zij afdracht van de bij hen ingehouden pensioenpremie en het
w erkgevers deel aan PFZW .
Zoals bekend, is MCIJZ op 25 oktober 2018 failliet verklaard. De curatoren van
MCIJZ hebben aangegeven dat zij w egens gebrek aan belang voor de boedel
de procedure niet zullen overnemen. Vanw ege het faillissement van MCIJZ
heeft het PSW Z aangegeven de w erknemers van curanda niet meer te w illen
opnemen in het pensioenfonds, vanw ege de te verw achten slechte financiële
positie van curanda. Curanda w as immers volledig afhankelijk van de
inkomsten uit het ziekenhuis. De w erknemers hebben naar aanleiding van dit
standpunt van het PFZW hun vorderingen jegens curanda gew ijzigd in:
- verklaring voor rechts dat curanda de w erknemers had moeten aanmelden bij
het PFZW ;
- en MCIJZ voldoening van de reeds ingehouden pensioenpremies (naar hun
zeggen het w erknemersgedeelte) en;
- voldoening van een zelfde bedrag uit hoofde van een w erkgeversgedeelte,
zodat de w erknemers deze gelden kunnen betalen aan SPF.

9.3 Stand procedures
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9.3 Stand procedures
Als advocaat van beide gedaagden traden op mr. J.W . de Bruin en mr. Y.M.
Oosterheert. Na het uitspreken van het faillissement van MC
IJsselmeerziekenhuizen B.V. hebben de advocaten zich onttrokken uit de
procedure als advocaten van MC IJsselmeerziekenhuizen.
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Er is een mondelinge behandeling gepland op 21 maart a.s. Ik heb de
rechtbank verzocht om te procedure te schorsen.

De procedure is bij vonnis van 27 maart 2019 op grond van art. 29 Fw
geschorst en vervolgens ambtshalve doorgehaald op de rol.

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- inventariseren crediteuren,
- inventariseren debiteuren,
- verkoop van activa,
- rechtsmatigheidsonderszoek.
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- inventariseren crediteuren,
- inventariseren debiteuren,
- verkoop van activa,
- rechtmatigheidsonderzoek.

20-06-2019
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- Inventariseren crediteuren,
- Inventariseren debiteuren,
- Reactie van de bestuurders afw achten.

27-09-2019
3

- Inventariseren crediteuren,
- Inventariseren debiteuren,
- Reageren op reactie van de bestuurders.

21-12-2019
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- Inventariseren crediteuren,
- Inventariseren debiteuren,
- rechtmatigheidsonderzoek;
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- Inventariseren crediteuren,
- Inventariseren debiteuren,
- rechtmatigheidsonderzoek;

19-06-2020
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- Inventariseren crediteuren,
- Inventariseren debiteuren,
- Rechtmatigheidsonderzoek;

18-09-2020
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Dit verslag dient als eindverslag
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Ik zal de rechtbank vragen

18-12-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

