Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

23 juni 2015

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:

DCM Optical B.V. (Optical Express)
C/13/15/227 F
26 mei 2015
mr. R.P.A. de Wit
mr. A.E. de Vos

Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:

Exploitatie van een drietal ooglaserklinieken
Per 31 december 2014: GBP 2.849.742
36 personen

Saldo einde verslagperiode:

€ 30.000

Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:

26 mei 2015 – 20 juni 2015
87,80 uren
87,80 uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a
Faillissementswet. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
1.
1.1

Inventarisatie
Activiteiten, directie en

:

organisatie

Gefailleerde exploiteerde onder de naam Optical Express
ooglaserklinieken. In de vestigingen in Amsterdam en
Eindhoven werden daadwerkelijk behandelingen uitgevoerd.
De vestiging in Den Haag betrof een verkoopkantoor.
Gefailleerde is onderdeel van het Optical Express concern
met meerdere vestigingen in Europa.
Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de
vennootschap Cruach Capital Limited, gevestigd te
Schotland.

1.2

Patiënten

:

In het weekend voorafgaande aan het faillissement heeft de
aandeelhouder, althans een andere vennootschap
behorende tot het Optical Express concern, in haar
hoedanigheid van vermeend eigenaar/verhuurder de
behandelapparatuur (de laserapparatuur) en verdere
benodigdheden voor het behandelen van patiënten van de
locaties weggehaald en de deuren gesloten. Hierdoor kwam
een abrupt einde aan de activiteiten van gefailleerde.
Patiënten met een afspraak voor een laserbehandeling, die
vaak al een deel of het volledig verschuldigde factuurbedrag
hadden voldaan konden niet meer geholpen worden. De
nacontroles konden niet meer gedaan worden en ook
bepaalde herbehandelingen die onder de garantie vielen,
konden niet meer uitgevoerd worden. Dit alles heeft erin
geresulteerd dat er sprake is van vele teleurgestelde en
benadeelde patiënten. Ondanks diverse berichtgeving aan
de patiënten per e-mail door de curator zijn er heel veel
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patiënten geweest die telefonisch of per e-mail contact met
de curator gezocht hebben om nadere vragen te stellen, hun
teleurstelling / boosheid te uiten en/of om specifieke vragen
te stellen.
De groep benadeelde patiënten is grofweg onder te verdelen
in diverse groepen:
Patiënten voor wie een behandeling gepland stond in de
periode na datum faillissement en die het volledig
verschuldigde bedrag al betaald hebben. Deze betalingen
hebben voor en na datum faillissement plaatsgevonden.
Deze patiënten zijn geïnformeerd dat Bergman Clinics bereid
is dezelfde behandeling tegen dezelfde prijs uit te voeren
(mits medisch verantwoord conform de protocollen van
Bergman Clinics) waarbij door Bergman Clinics op de
behandelprijs –in verband met het reeds vooruitbetaalde
bedrag- een korting wordt verleend van maximaal € 500,-.
Voor het verschil en aldus de schade kunnen deze patiënten
een
vordering
ter
verificatie
indienen
via
www.crediteurenlijst.nl. Hierbij moet opgemerkt worden dat
veel patiënten niet de middelen hebben om nogmaals voor
een behandeling te betalen en aldus een vordering hebben
gelijk aan het door hen aan gefailleerde betaalde bedrag.
Patiënten voor wie een behandeling gepland stond of voor
wie de afspraak nog ingepland zou worden en die een
voorschot hebben betaald. Deze patiënten zijn geïnformeerd
dat Bergman Clinics bereid is dezelfde behandeling tegen
dezelfde prijs uit te voeren (mits medisch verantwoord
conform de protocollen van Bergman Clinics) waarbij door
Bergman Clinics op de behandelprijs –in verband met het
reeds vooruitbetaald voorschot- een korting wordt verleend
tot een maximum van het betaalde voorschot, althans een
maximum van € 500,-. Voor het verschil en aldus de schade
–zo daar sprake van is- kunnen deze patiënten een vordering
ter verificatie indienen via www.crediteurenlijst.nl.
Patiënten die behandeld zijn door gefailleerde maar die nog
voor nacontrole terug moeten komen. Gebruikelijk was dat
patiënten in het eerste jaar regelmatig voor nacontrole
terugkwamen. Doorgaans na een week, na een maand, na 3
maanden en daarna nog een keer. Bergman Clinics is bereid
gevonden de patiënten die vanaf 1 december 2014 (6
maanden terug) voor de eerste maal een laserbehandeling
hebben ondergaan, een gratis nacontrole te geven. De
patiënten zijn hierover geïnformeerd en voorts ook dat het
belangrijk is dat nacontrole plaatsvind.
Patiënten die behandeld zijn door gefailleerde maar waar
het gewenste resultaat niet is bereikt. Veel van deze
patiënten hebben een zogenoemde garantie inhoudende dat
er een gratis nabehandeling door gefailleerde zou
plaatsvinden om alsnog het gewenste resultaat te bereiken.
Door
het
faillissement
kan
gefailleerde
deze
garantieaanspraken niet meer nakomen en voor de schade
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die hiervan het gevolg is kunnen deze patiënten een
vordering
ter
verificatie
indienen
via
www.crediteurenlijst.nl.
Patiënten die schade hebben geleden als gevolg van het niet
nakomen van de (garantie) verplichtingen door Optical
Express kunnen voor deze schade als schuldeiser opkomen
in het faillissement en hun vordering ter verificatie indienen
via www.crediteurenlijst.nl.
Patiënten die hun medisch dossier willen opvragen kunnen
dit doen per e-mail via:
clinicalservices@opticalexpress.com
waarbij de volledige naam, adres en geboortedatum
opgegeven dient te worden.
1.3

Winst en verlies

2014: GBP 938.000 (verlies)
2013: EUR 918.000 (verlies)

1.3

Balanstotaal

:

Per 31 december 2013: EUR 2.192.796
Per 31 december 2012: EUR 2.796.302

1.4

Lopende procedures

:

Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen

:

De gebruikelijke verzekeringen waren afgesloten, waaronder
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De boedel is in
afwachting van een opgave van de kosten om uitloopdekking
voor
deze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
te
verzekeren.

1.6

Huur

:

Gefailleerde huurde een drietal bedrijfs/winkelruimten. De
huren zijn opgezegd toen duidelijk werd dat een volledige
doorstart niet mogelijk was.

1.7

Oorzaak faillissement

:

De oorzaken
onderzocht.

Werkzaamheden

2.

van

het

faillissement

Inventarisatie, veel correspondentie
verzekeraar en verhuurders

Aantal ten tijde van faill.

:

36 personen.

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

Niet bekend

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

28 mei 2015

Werkzaamheden

:

Correspondentie UWV, correspondentie
correspondentie bestuurder.
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ONROERENDE ZAKEN
3.1
Beschrijving

:

Niet van toepassing.

3.2

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

:

Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie.

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5
Beschrijving

:

Kantoorinventaris. De medische behandelapparatuur was
reeds 1 dag voor het faillissement door de vermeend
eigenaar / verhuurder opgehaald. Deze eigendomsrechten
zullen nog geverifieerd worden.

3.6

Verkoopopbrengst

:

Nog niet bekend. De kantoorinventaris zal worden geveild
door BVA Auctions.

3.7

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie,
correspondentie
correspondentie bestuurder.

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9
Beschrijving

:

Er stonden ongeveer 100 behandelingen gepland op
datum faillissement. Een deel van deze behandelingen was
reeds volledig vooruitbetaald door de patiënten of er was
een aanbetaling gedaan van veelal maximaal € 500,-.
Diverse partijen waren geïnteresseerd om deze
behandelingen over te nemen. In dat kader is een
biedingsproces opgezet waarbij uitdrukkelijk is betrokken
de bereidheid van partijen om nazorg aan door Optical
Express reeds behandelde patiënten te verlenen en de
wijze waarop omgegaan zal worden met reeds betaalde
voorschotten.

3.10

Verkoopopbrengst

:

€ 30.000

3.11

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, correspondentie met diverse partijen,
biedingsproces, correspondentie met r-c, patiënten en
overnemende partij

:

Gefailleerde hield een bankrekening bij ABN AMRO aan.
Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo
ter hoogte van € 15.211.

ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving

BVA

Auctions,

Na datum faillissement zijn nog diverse betalingen van
klanten op de bankrekening ontvangen.
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Verkoopopbrengst

:

ABN AMRO is verzocht het saldo en de bijschrijvingen
sinds datum faillissement naar de faillissementsrekening
over te maken.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, correspondentie met ABN AMRO

Debiteuren
Omvang debiteuren

:

Behandelingen dienden veelal vooruit betaald te worden. Er
zijn nagenoeg geen vorderingen op patiënten.
Patiënten konden via Santander financiering verkrijgen
voor de kosten verbonden aan de behandeling, waarbij
Santander de kosten voor de behandeling aan Optical
Express voldeed. Op datum faillissement is een betaling van
Santander ontvangen van € 14.195,81. Onderzocht wordt
of hiermee alles is afgerekend of dat er nog een betaling
gedaan moet worden.

4.2

Opbrengst

:

€ 14.195,81

4.3

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie,
bestuurder.

5.

correspondentie

met

Santander

en

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Er was geen sprake van bankfinanciering. De activiteiten
werden gefinancierd met intra-groep leningen.

5.2

Leasecontracten

:

De printer wordt geleased. Deze wordt opgehaald. Verder
werd de laser- en overige behandelapparatuur geleased.
Deze zaken zijn kort voor het faillissement door de
eigenaar opgehaald.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie

:

Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen

:

Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Diverse leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud
ingeroepen. Deze worden afgewikkeld.

5.7

Reclamerechten

:

Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, correspondentie aandeelhouder en diverse
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leveranciers.

6.

Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1

Exploitatie / zekerheden

:

Doordat de medische apparatuur reeds voor datum
faillissement was opgehaald, konden de activiteiten niet
meer voortgezet worden.

6.2

Financiële verslaglegging

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

DOORSTART
6.3 Beschrijving

:

De curator heeft een informatiepakket samengesteld en
enkele partijen benaderd om te bezien of zij interesse
hadden in een overname/doorstart. Geen van deze partijen
was echter geïnteresseerd in een volledige doorstart
waarbij op de locaties van gefailleerde de activiteiten
zouden worden voortgezet. Er was wel interesse om de
reeds geplande maar nog niet uitgevoerde behandelingen
over te nemen. Hiervoor is een biedingsproces opgezet
waarbij de biedende partijen uitdrukkelijk moesten
aangeven of zij ook bereid waren een zekere nazorg aan
reeds behandelde patiënten te verlenen en op welke wijze
zij om zouden gaan met door patiënten reeds betaalde
voorschotten. Dit teneinde de schade voor patiënten
enigszins te beperken.

6.4

Verantwoording

:

Verkoop heeft plaatsgevonden aan de partij die het
hoogste bod had uitgebracht en tevens bereid was de
patiënten die de laatste zes maanden behandeld waren één
gratis nacontrole te geven en rekening zou houden met
betaalde voorschotten tot een maximum van € 500,-.

6.5

Opbrengst

:

€ 30.000

6.6

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, opstellen informatiepakket, correspondentie
geïnteresseerde partijen, biedingsproces, bezichtiging
locatie met een geïnteresseerde partij, correspondentie
met patiënten.

:

Zoals gebruikelijk zal onderzocht worden of aan de
boekhoudplicht is voldaan. De eerste indruk is dat hieraan
is voldaan. De administratie werd in Schotland bijgehouden
en bewaard.

7.
7.1
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De medische dossiers zullen voor de wettelijk
voorgeschreven periode door de boedel extern opgeslagen
worden.
7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

Zoals gebruikelijk zal onderzocht worden of er sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen

:

Vlak voor datum faillissement heeft gefailleerde een aantal
betalingen verricht aan groepsmaatschappijen van Optical
Express in Schotland. Dit betreft in totaal een bedrag ter
grootte van €224.000. Hierover zijn nadere vragen
gesteld. In reactie hierop heeft de advocaat van Optical
Express Schotland gereageerd en aangegeven dat de
betalingen zien op de terugbetaling van opeisbare
kortlopende leningen die door groepsmaatschappijen
waren verstrekt aan gefailleerde. Voorts is aangegeven dat
er naar de mening van Optical Express Schotland geen
sprake is van paulianeus handelen. De curator zal dit
verder onderzoeken.

Werkzaamheden

:

Eerste inventarisatie van de administratie, correspondentie
met bestuurder en advocaat.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Naast het salaris van de curator worden er
boedelvorderingen van het UWV en de verhuurders
verwacht. Voorts hebben een aantal patiënten die nog na
datum faillissement betalingen hebben gedaan aangegeven
dat er volgens hun sprake is van een boedelvordering. Deze
aanspraken zullen nader geverifieerd worden.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

€ 62.943

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

Nog niet bekend.

8.4

Andere pref. crediteuren

:

Vooralsnog niet van toepassing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

Tot de datum van dit verslag hebben 41 concurrente
crediteuren een vordering ingediend. Grotendeels betreft
dit aanspraken van patiënten tot terugbetaling van een
door hen betaald voorschot of schadevergoeding wegens
het niet nakomen van garantieafspraken.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

Op basis van de reeds ingediende vorderingen bedraagt de
omvang van de concurrente crediteuren op dit moment €
722.549,87. Dit is inclusief een vordering van een
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verhuurder ad. € 236.686 als schadevergoeding wegens
huurderving. Deze vordering zal vermoedelijk deels betwist
worden omdat er sprake is van een regelmatige opzegging.
Een leverancier die de benodigde materialen voor de
laserbehandelingen leverde en het onderhoud verrichtte
aan de laserapparatuur heeft een vordering van €
391.804,-.
8.7

9.

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Nog niet bekend.

Werkzaamheden

:

Correspondentie UWV, correspondentie bestuurder,
correspondentie
crediteuren,
waaronder
veel
correspondentie met patiënten.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

:

Er zijn geen lopende procedures.

9.2

Aard procedure

:

Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faill.

:

Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak

:

Verkoop inventaris, verder onderzoek administratie en
oorzaken faillissement, nagaan saldo mogelijke vordering
Santander, onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen.

10.3

Indiening volgend verslag

:

September 2015

Werkzaamheden

:

Correspondentie R-C en verslaglegging.
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