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Gegevens onderneming
Stichting W orld Eye, (hierna: “de Stichting”), statutair gevestigd te
Amsterdam en volgens de gegevens in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel kantoorhoudend aan het adres Radarw eg 29, 1043 NX
Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
65073320.
Op 18 oktober 2022 is eveneens het faillissement uitgesproken van de
besloten vennootschap W orld Eye International B.V., (hierna: “W orld Eye
International”), statutair gevestigd te Amsterdam en volgens de gegevens in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel kantoorhoudend aan het
adres Mah. Tasocagi Sk. No:6, Yeniköy Sariyer te Istanbul, Turkije,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63313014;
insolventienummer: F.13/22/207. In het faillissement van W orld Eye
International is dezelfde curator benoemd en rechter-commissaris aangesteld
als in het faillissement van de Stichting.
Dit openbaar verslag is 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.
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Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: “Het bieden van verantw oorde zorg en
verlenen van diensten zoals omschreven bij of krachtens de
Zorgverzekeringsw et en de W et Langdurige Zorg.”
In de praktijk betekende dit dat de Stichting zich, in een
samenw erkingsverband met W orld Eye International, bezig hield met de
exploitatie van oog(laser)klinieken.
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Volgens opgave van de bestuurder zijn de ondernemingsactiviteiten van de
Stichting per 1 mei 2021 door middel van een activatransactie verkocht aan
een derde.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 485.714,00

€ 5.032.297,00

2021

€ 542.721,00

€ 5.784.287,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft bij de bestuurder de financiële gegevens opgevraagd en is
nog in afw achting van de meest recente cijfers. Bovenstaande gegevens zijn
ontleend aan de jaarrekeningen, w aarbij de gegevens betreffende 2021
toezien op de periode van 1 januari tot en met 30 april.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
24-11-2022
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€ 737,63

Verslagperiode
van
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18-10-2022
t/m
23-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 0 min

totaal

26 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Stichting w ordt bestuurd door een natuurlijk persoon. Deze persoon is
tevens bestuurder van W orld Eye International en van de topholding van de
Dünyagöz Hospitals Group w aartoe W orld Eye International en de Stichting
behoren, de vennootschap naar Turks recht Dünyagöz Hastanesi San. Ve. Tic
A.S., gevestigd te Istanbul (hierna: “Dünyagöz”).
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1.2 Lopende procedures
Verw ezen w ordt naar 1.5 van dit verslag. De daarin genoemde
appelprocedure is als gevolg van het faillissement geschorst.
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1.3 Verzekeringen
Er is de curator niet gebleken van lopende verzekeringen. Eventuele nog
lopende verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zullen – voor zover mogelijk en voor zover de curator bekend
– w orden beëindigd.
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1.4 Huur
De Stichting huurt bedrijfsruimte in een gezondheidscentrum aan de
Beresteinlaan 4 te ’s-Gravenhage. Er is contact gelegd met de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De mondelinge behandeling van het hoger beroep (tegen de afw ijzing van
het faillissementsverzoek van schuldeisers in eerste aanleg d.d. 17 augustus
2022) vond plaats op 18 oktober 2022. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op
het faillissementsverzoek alsnog toegew ezen
Uit de stukken van de rechtbank en verklaringen van de bestuurders komt
het volgende naar voren.
Topholding Dünyagöz is bij vonnis van 12 december 2018 veroordeeld
tot betaling van een geldbedrag aan [Schuldeiser], w aarbij tevens een
boete is verschuldigd voor elke maand dat betaling uitblijft. Het vonnis
is op 25 augustus 2020 bij arrest van het Hof Amsterdam bekrachtigd.
[Schuldeiser] heeft ter verhaal van haar vordering op Dünyagöz
derdenbeslag gelegd onder W orld Eye International en de Stichting. Uit
de gepubliceerde jaarrekeningen zou namelijk volgen dat Donyagus
aanzienlijke vorderingen op deze entiteiten zou hebben.
Op grond van de artikelen 476a en 476b Rv is de derde-beslagene
verplicht aan de beslaglegger om een juiste en volledige verklaring af te
leggen over w at door het beslag is getroffen. In artikel 477a Rv is een
sanctie is opgenomen voor de derde-beslagene indien hij niet of
onvolledig verklaart. Deze sanctie houdt in dat de derde-beslagene zelf
hoofdelijk aansprakelijk w ordt voor de schuld w aarvoor het beslag is
gelegd.
W orld Eye International en de Stichting hebben in hun derdenverklaring
geschreven dat er geen schuld aan Dünyagöz is. Volgens [Schuldeiser]
hebben W orld Eye International en de Stichting hiermee onjuist of
onvolledig verklaard. Bij vonnis van 12 januari 2022 heeft de rechtbank
Amsterdam [Schuldeiser] in dat kader in het gelijk gesteld. Op grond
van de hiervoor onder 3) genoemde sanctie uit artikel 477a Rv houdt
[Schuldeiser] zow el W orld Eye International als de Stichting
aansprakelijk voor haar vordering op Dünyagöz. Dit vonnis is
uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Zow el W orld Eye International als de Stichting betw isten dat er onjuist
is verklaard en hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 12
januari 2022. Behandeling van dit beroep heeft nog niet
plaatsgevonden. In de tussentijd heeft Schuldeiser tevergeefs getracht
haar vordering op Dünyagöz op W orld Eye International en de
Stichtingt te verhalen. [Schuldeiser] heeft vervolgens met succes het
faillissement van zow el W orld Eye International als de Stichting
verzocht.
De curator zal onderzoek doen naar de achtergronden en oorzaken van het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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0
Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er geen w erknemers
meer in dienst van de Stichting.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
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In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van de Stichting.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zijn de ondernemingsactiviteiten van
W orld Eye International en de Stichting per 1 mei 2021 middels een
activatransactie verkocht aan (een) derde(n). Ook de bedrijfsmiddelen
zouden in deze transactie(s) zijn overgedragen. De curator heeft nadere
informatie en documentatie aangaande voornoemde transactie(s)
opgevraagd bij de bestuurder.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover sprake is van bodemzaken zal de curator de opbrengst daarover
onder zich houden gelet op het bodemvoorrecht (art. 57 lid 3 Fw ).
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is de curator niet gebleken van andere activa. Het RDW heeft desgevraagd
laten w eten dat in het kentekenregister geen kentekens op naam van de
Stichting staan of stonden geregistreerd.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie RDW .

24-11-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er is geen sprake van nog openstaande debiteurenposten.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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De Stichting bankierde bij de Rabobank. Per datum faillissement had de
Stichting geen lopende producten bij de bank. Het saldo op de rekening
bedroeg € 31,90 debet.
Na faillissement is nog een bedrag van € 784,39 op de rekening ontvangen.
De bank beroept zich op haar recht van verrekening en heeft het creditsaldo
ad € 737,63 naar de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen crediteuren met een beroep op
eigendomsvoorbehoud gemeld.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren met een beroep op retentierecht
gemeld.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren met een beroep op het recht van
reclame gemeld.

24-11-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven reguliere banken en verw erken reacties.

24-11-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een aantal financieel-administratieve stukken ontvangen. De
financiële administratie zou zijn bijgew erkt tot 30 april 2021, de datum van
afsluiting, w aarna de onderneming via een activatransactie is verkocht.
Volgens opgave van de bestuurder is de Stichting op dit moment doende met
de afronding van de financiën voor het boekjaar 2021 w aarna 2022 zal
volgen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op 20 januari 2020 zijn de jaarrekeningen over de boekjaren 2017 en 2018
gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Telefoon en correspondentie bestuurder.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-11-2022
1

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl (crediteurensysteem): p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

24-11-2022
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.548.753,48
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

24-11-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. De
crediteuren w aarvan contactgegevens bekend zijn, zullen w orden
aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden.
Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het
faillissementsdossier w orden ingevoerd.
Correspondentie met crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het
administreren van vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zie paragraaf 1.2. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures
aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op het verkrijgen van
nadere informatie, de financiële administratie, en nader onderzoek naar
activa.

24-11-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2023
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen eerste openbaar faillissementsverslag.

Bijlagen
Bijlagen
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