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OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (rechtspersoon) 

in he! faillissement van: 

OPTICA HAKIM N.V. met handelsnaam 

OPTrCA HAKIM, DOKTOR'S WAITING ROOM ADVERTISING, IRIS & RUBY 

Nummer verslag: 1 

Faillissemenlsnummer 
Datum uilspraak 

Curator 
Rechter-commissaris 

Activileiten onderneming 

Dmzetgegevens 

Personeel gemiddeld aantal 

Saldo einde verslagperiode 

Verslagperiode 
Bestede uren in verslag periode 

Bestede uren Tolaal 

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie 

1.2 Winst en verlies 
1.3 Balanslotaal 
1.4 Lopende procedures 
15 Verzekeringen 
1.6 Huur 
1.7 Oorzaak faillissemenl 

-

Datum: 17 januari 2017 

F 78700/2016 
3juni 2016 
Mr P. van de laarschot 
Mr. S.E. Sijsma 

Retail van optische goederen; verkoop van brillen 

Onbekend; er is geen administratie 

5 

nihil 

3 juni 2016 Urn 17 januari 2017 

9.4 
9.4 

Directeur Abdallah EI Hakim, zoon van Abdul Nasser EI Hakim, 
welke laatste op 24 februari 2016 failliet werd verklaard. Er is geen 
aandeelhoudersregisler noch adminislralie. Hoogstwaarschijnlijk 
is alles verloren gegaan. Aanvankelijk had de failliete 
onderneming 7 localies/winkels op hel eiland, maar deze zijn aile 
in de loop der jaren gesloten. De belastingdienst heeft medio 
oklober 2015 een openbare verkoop gehouden in de winkel aan 
de Winslon Churchillweg. De oplica in Otrabanda slool eind 
oklober 2015 en de laatste optica die nog open was aan de 
Winston Churchillweg sloat eind december 2015. Ten lijde van hel 
uilspreken van het faillissement was er geen administratie van de 
failliel bekend noch een aandeelhoudersregisler of 
jaarrekeningen. 
Onbekend 
Onbekend 
Geen 
Onbekend 
Onbekend 
De belastingdienst heefl medio oktober 2015 in de laatste 
operalionele winkel van de failliet een openbare verkoop 
gehouden. Omdat er niets meer te ver1<.open was is ook deze 
laatste winkel uiteindelijk in december 2015 geslolen. Omdat de 
werknemers geen salaris, vakantiedagen of cessantia ontvingen 
hebben zij op 29 april 2016 een verzoek lot faillietver1<.laring van 
Oplica Hakim N.V. ingediend, welk verzoek op 3 juni 2016 werd 
gehonoreerd . 
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2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
2.3 Datum onlslagaanzegging 

Werkzaamheden 

3. Activa 

ONROERENDE ZAKEN 
3.1 Beschrijving 
3.2 Verkoopopbrengst 
3.3 Hoogle hypotheek 
3.4 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

BEORIJFSMIDDELEN 
3.5 Beschrijving 
3.6 Verkoopopbrengsl 
3.7 Boedelbijdrage 
3.8 Bodemvoorrechl fiscus 

Werkzaamheden 

VOORRADENI ONOERHANOEN WERK 
3.9 Beschrijving 
3.10 Verkoopopbrengst 
3.11 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

ANDERE ACT/VA 
3.12 Beschrijving 
3.13 Verkoopopbrengst 

Werkzaamheden 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren 
4.2 Opbrengsl 
4.3 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

5. Bank I Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en) 

5.2 leasecontracten 
5.3 Beschrijving zekerheden 

-

3 
5 
Met 3 personeelsleden is overeengekomen dal hun 
arbeidsovereenkomst met Optica Hakim N.V. is geeindigd op 3 
juni 2016, de datum van het uitspreken van het faillissement; het 
betrof hier 2 lab medewerkers en een verkoper. In 2015 waren de 
overeenkomslen met de oplicien en een verkoopsler geeindigd. 

Er zijn geen onroerende zaken in dit faill issemenl. 

Er zijn geen bedrijfsmiddelen in dit faillissement aangetroffen. 

Er waren geen voorraden noch was er onder handen werk. 

Geen andere activa. 

Geen Hjst van debiteuren aangetroffen. 

Er zijn in dit faillissement geen specifieke vorderingen door 
banken ingediend. hoewel de failliet schulden aan diverse banken 
moet hebben gehad. Deze schulden werden gegarandeerd door 
zekerheden/hypotheken die verJeend waren op onroerende zaken 
van de heer AN. EI Hakim, zijn echtgenote en diverse 
vennootschappen van de heer Hakim. 
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5.4 Separatistenpositie 
5.5 Boedelbijdragen 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 
5.7 Reclamerechten 
5.8 Retentierechten 

Werkzaamheden 

6. Doorstart I voortzetten ondernem ing 

VOORTZETTEN 
6.1 Exploitatie I zekerheden 
6 .2 Financiele verslaglegging 

Werkzaamheden 

DOORSTART 
6.3 Beschrijving 
6.4 Verantwoording 
6.5 Opbrengst 
6.6 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht 

7.2 Depot jaarrekeningen 
7.3 Goedkeuring verklaring accountant 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Paulianeus handelen 
Werkzaamheden 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen 

8.2 Preferente vordering belastingdienst 
8.3 Preferente vordering SVB 
8.4 Andere pref. crediteuren 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Werkzaamheden 

9. Procedures 

9.1 Naam wederpartij(en) 
9.2 Aard procedure 
9.3 Stand procedure 

nv1 
Er zijn geen bankrekeningen met een positief saldo; er is geen kas 
aangelroffen noch zijn er financiele bescheiden. 
Geen 

Een doorstart is niel mogelijk 

Er is geen adminislratie aangetroffen, hoewel die er in hel 
verleden wei geweest moet zjjn. 

n.a. 
Niet na te gaan. 
Het is niet na Ie gaan of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De 
direcleur is onbereikbaar. Er is geen administratie voor handen 
waaruit enige conclusie kan worden getrokken. Er is kennelijk in 
het verleden wei aangifte bij de belaslingen en SVB gedaan 
gezien de ingediende vorderingen. 
Niel na Ie gaan. 

Na datum faillissement was er geen personeel in diensl noch 
hebben er verkopen plaalsgevonden. Er zijn geen 
boedelvorderingen ingediend. 
NAf 1.669.468,22. 
Nog niet ingediend. 
Werknemers totaal NAf 65.976,82. 

Er za l geen uitkering aan crediteuren worden gedaan. 

Er zijn geen procedures. 
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Werkzaamheden 

10. Overig 

10. 1 Termijn afwikkeling failli ssemenl 

10.2 Plan van aanpak 
10.3 Jndiening volgend versJag 

Werkzaamheden 

11 . Ondertekening 

Handlekening curator 

Aangezien er geen baten in he! faillissemen t zijn aangetroffen en 
er ook geen balen Ie velWachten zijn verzoek ik u bij deze hel 
faillissemenl van Optica Hakim N.V. op te heffen wegens gebrek 
aan baten. 

Er zal geen volgend verslag worden ingediend. 
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