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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bar Lou Lou v.o.f.

19-09-2018
1

Gegevens onderneming
de vennootschap onder firma
BAR LOU LOU,
tevens handelend onder de naam DU CAP,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69363366,
vestigingsadres: Bilderdijkstraat 104-106, 1053 KX, Amsterdam.

19-09-2018
1

De curator merkt op dat gefailleerde geen rechtspersoon is (art. 18 W etboek
van Koophandel). De titel boven dit verslag kan om technische redenen niet
aangepast w orden.

Activiteiten onderneming
De vennootschap exploiteerde een horecaonderneming op de hoek
Bilderdijkstraat 104-106/Kw akersplein 2-4 te Amsterdam.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.049.334,00

€ -135.264,00

€ 272.452,00

2015

€ 121.046,00

€ 77.023,00

€ 263.326,00

19-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Nog niet beschikbaar.

19-09-2018
1

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2016 en 2015.

19-12-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-09-2018
1

Toelichting
In het jaar 2017 w aren 36 medew erkers (voornamelijk part-time
medew erkers) bij de vennootschap w erkzaam. Gelet op de activatransactie in
januari 2018 is er sindsdien geen sprake van een lopende onderneming en zijn
er geen w erknemers meer in dienst.

Boedelsaldo
€ 126.511,64

19-09-2018
1

€ 126.420,89

27-06-2019
4

€ 122.754,61

24-12-2019
6

€ 124.304,79

24-03-2020
7

€ 49.812,80

24-06-2020
8

€ 153.850,65

23-02-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-8-2018

19-09-2018
1

t/m
18-9-2018
van
19-9-2018

19-12-2018
2

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018

20-03-2019
3

t/m
19-3-2019
van
20-3-2019

27-06-2019
4

t/m
26-6-2019
van
27-6-2019

01-10-2019
5

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

24-12-2019
6

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019

24-03-2020
7

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

24-06-2020
8

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020
t/m
22-2-2021

Bestede uren

23-02-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 54 min

2

31 uur 42 min

3

5 uur 30 min

4

33 uur 6 min

5

96 uur 30 min

6

67 uur 54 min

7

26 uur 24 min

8

18 uur 12 min

9

103 uur 18 min

totaal

442 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap kent sinds de oprichting op 8 augustus 2017 tw ee vennoten:
de heer R.A. Bernardina en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Chingon B.V. Beide vennoten zijn tegelijkertijd met de
vennootschap in staat van faillissement verklaard (insolventienummers
respectievelijk F.13/18/274 en F.13/18/275). Gefailleerde is op 31 januari 2018
uitgeschreven uit het handelsregister.

19-09-2018
1

Het faillissement van de heer R.A. Bernardina (F.13/18/274) is bij beschikking
van de rechtbank van 20 augustus 2019 opgeheven w egens de toestand van
de boedel.

01-10-2019
5

1.2 Lopende procedures
Er is curator niet gebleken van lopende procedures.

19-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er is curator niet gebleken van nog lopende verzekeringen. Voor zover sprake
zou zijn van lopende verzekeringen, zullen deze w orden beëindigd.

1.4 Huur

19-09-2018
1

1.4 Huur
De koper van de activa (activaovereenkomst dd. 15 januari 2018) heeft de
huurovereenkomst van het bedrijfspand voortgezet. Er is bij de overdracht van
de onderneming een bedrag van € 48.000 aan achterstallige huur aan de
verhuurder betaald teneinde een huurindeplaatsstelling mogelijk te maken.

19-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vennoten hebben afzonderlijk van elkaar het volgende verklaard:
De onderneming heeft al enige tijd last van teruglopende omzetcijfers. Daar
komt bij dat de samenw erking tussen de vennoten niet altijd in goede
harmonie is verlopen. Op enig moment is met behulp van een extern
adviesbureau een plan gemaakt om de onderneming aan een derde partij over
te dragen, w aarna met de opbrengst getracht zou w orden een
crediteurenakkoord aan te bieden teneinde een faillissement te voorkomen.
Deze verkoop heeft op 15 januari 2018 gestalte gekregen in een
activaovereenkomst, w aarbij de onderneming is overgedragen aan een derde
partij. De vennoten hebben verklaard uit de bruto verkoopopbrengst een
beperkt aantal crediteuren volledig te hebben betaald omdat deze anders de
overdracht zouden kunnen ‘blokkeren’. Aan de overige schuldeisers is een
buitengerechtelijk crediteurenakkoord aangeboden w aarbij 10% van hun
vordering voldaan zou w orden. Hoew el een aantal van deze schuldeisers met
dit akkoord heeft ingestemd, heeft één van de andere schuldeisers op 16 juli
2018 een faillissementsverzoek ingediend, hetgeen op 21 augustus 2018 is
toegew ezen.
In de komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaken van het faillissement.

19-09-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

19-09-2018
1

Toelichting
Op het moment van uitspraak van het faillissement w aren er geen lopende
dienstverbanden. Het UW V ontving van het FNV bericht dat er een aantal exw erknemers nog vorderingen zou hebben. Deze w erknemers zijn uitgenodigd
voor een intake in verband met een aanvraag overname loonverplichtingen.
Het w erkgeversformulier is door de heer Bernardina ingevuld en aan het UW V
ter hand gesteld. De intake heeft op 4 september jl. ten kantore van curator
plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36

19-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Telefoon en correspondentie met UW V en Bernardina, w erkzaamheden ten
behoeve van intake.

19-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde beschikte per datum faillissement niet over onroerende zaken.

19-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt niet over bedrijfsmiddelen; alle inventaris is bij de
overdracht van de onderneming in januari 2018 overgedragen aan een derde
partij.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

19-09-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. Er is geen bodem w aarop eigendommen van derden
zouden kunnen w orden aangetroffen.

19-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Als gevolg van de overdracht van de onderneming in januari 2018 beschikte
gefailleerde per datum faillissement niet over voorraden of onderhanden w erk.

19-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Saldo 402 B.V.

€ 126.511,64

€ 0,00

totaal

€ 126.511,64

€ 0,00

Toelichting andere activa
402 B.V. hield een restant van de verkoopopbrengst onder zich. Het
derdenbeslag van de Belastingdienst onder 402 B.V. is op grond van artikel 33
lid 2 Fw komen te vervallen; 402 B.V. heeft het resterende saldo van EUR
126.511,64 inmiddels op verzoek van curator overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

19-09-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gelet op de activatransactie in januari 2018 is er thans geen sprake van een
lopende onderneming die door curator kan w orden voortgezet of verkocht.

19-09-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gefailleerde beschikte per datum faillissement niet over een
debiteurenportefeuille.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

19-09-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 53.414,81

19-09-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft uit hoofde van verleend rekening-courant krediet een
totale vordering van € 53.414,81 ingediend.

5.2 Leasecontracten
Tot op heden is niet gebleken van nog lopende leasecontracten.

19-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft verklaard dat er door gefailleerde geen zekerheden zijn
gesteld.

19-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Gelet op de activatransactie in januari 2018 is geen sprake van nog in de
boedel aanw ezige en door leveranciers geleverde goederen w aarop
eigendomsrechten zouden rusten.

19-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is niet gebleken van retentierechten.

19-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gebleken van reclamerechten.

19-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De gebruikelijke melding faillietverklaring heeft aan alle groot-banken
plaatsgevonden.

19-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op de activatransactie in januari 2018 is er thans geen sprake van een
lopende onderneming die door curator kan w orden voortgezet of verkocht.

19-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op de activatransactie in januari 2018 is er thans geen sprake van een
lopende onderneming die door curator kan w orden voortgezet of verkocht.

19-09-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

19-09-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 18-02-2018.
Gefailleerde is als vennootschap onder firma niet verplicht om haar
jaarrekeningen te deponeren.

19-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De gefailleerde is een vennootschap onder firma en derhalve niet verplicht tot
het laten opstellen van een accountantsverklaring.

19-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

Toelichting
Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.7 en hoofdstuk 9 van dit verslag.

19-09-2018
1

19-12-2018
2

23-02-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Ja

19-09-2018
1

19-12-2018
2

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de vof schulden (aflossing geldleningen)
aan drie partijen heeft voldaan, terw ijl de leningsovereenkomsten door een
van de vennoten zijn aangegaan. Naar de mening van curator is er sprake
gew eest van onverplichte rechtshandelingen en heeft hij de betreffende
partijen kenbaar gemaakt dat hij voornemens is deze op grond van artikel 42
Faillissementsw et te vernietigen. De door de curator gestelde termijn aan de
drie partijen om te reageren op het voornemen van de curator is nog niet
verstreken.
Van de hierboven genoemde partijen heeft één partij inhoudelijk gereageerd.
Over dit onderw erp kunnen vooralsnog geen nadere mededelingen w orden
gedaan.

Toelichting
Tussen de partijen aan w ie de vof ter zake van aflossing van geldleningen
schulden heeft voldaan en de curator bestaat verschil van inzicht of sprake is
gew eest van een onverplichte rechtshandeling van de vof. De discussie
hierover is nog niet afgerond en vernietiging op grond van artikel 42
Faillissementsw et door de curator is om die reden (nog) niet geëffectueerd.

Toelichting
De hiervoor genoemde discussie is afgerond. De curator heeft naar aanleiding
van de reacties van partijen geconcludeerd dat er onvoldoende gronden zijn
om de betalingen te vernietigen op basis van artikel 42 Faillissementsw et. Van
de conclusies van het onderzoek is separaat verslag uitgebracht aan de
rechter-commissaris.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-03-2019
3

27-06-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Tussen de curator enerzijds en de middellijk- en onmiddellijk bestuurders van
de tevens gefailleerde vennoot-rechtspersoon Chingon B.V.
(insolventienummer F.13/18/275) anderzijds is een discussie ontstaan over (de
rechtmatigheid van) enkele betalingen die de vof in het jaar voorafgaand aan
het faillissement heeft gedaan. Overleg met de advocaat van deze bestuurders
heeft vooralsnog niet tot een minnelijke regeling geleid. Met machtiging van de
rechter-commissaris is dit geschil inmiddels voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de rechtbank Amsterdam.
Het verdere verloop van deze procedure zal w orden toegelicht onder
hoofdstuk 9 van de navolgende openbare faillissementsverslagen.

01-10-2019
5

Tussen partijen is een vaststellingsovereenkomst gesloten w aarna de
procedure is doorgehaald. Zie ook hoofdstuk 9 van dit verslag.

23-02-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie en (telefoon)gesprekken met vennoten en adviseur,
bestuderen stukken, opvragen aanvullende informatie en stukken.

19-09-2018
1

Onderzoek stukken en correspondentie met betrekking tot voorgenomen
vernietiging gedane betalingen, onderzoek onbehoorlijk bestuur.

19-12-2018
2

Correspondentie naar aanleiding van de voorgenomen vernietiging van
gedane betalingen.

20-03-2019
3

Onderzoek naar betalingen aan selectief betaalde schuldeisers,
correspondentie partijen, verslag van bevindingen aan de rechter-commissaris.

27-06-2019
4

Voortzetten procedure (zie 9.4 van dit verslag).

01-10-2019
5

Afronding rechtmatigheidsonderzoeken.

23-02-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
ClaimsAgent: p.m.
Salaris curator en verschotten: p.m.
€ 6,05

19-09-2018
1

27-06-2019
4

Toelichting
ClaimsAgent: € 6,05 + p.m.
Salaris curator en verschotten: p.m.
€ 12,10

24-12-2019

Toelichting
ClaimsAgent: € 6,05 + p.m.
Salaris curator en verschotten: p.m.
€ 12,10

6

23-02-2021
9

Toelichting
ClaimsAgent: € 12,10 + p.m.
Salaris curator en verschotten: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.432,00

19-09-2018
1

Toelichting
De totaal ingediende vordering van de belastingdienst ad € 38.432,00 is
opgebouw d uit:
- openstaande aanslagen omzetbelasting: € 1.085,00
- openstaande aanslagen loonheffingen: € 33.849,00
- kosten: € 3.498,00
€ 39.432,00

20-03-2019
3

Toelichting
In deze verslagperiode is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van
€ 1.000,00. De Belastingdienst heeft de vordering ter verificatie in het
faillissement aangemeld.
€ 44.689,00

23-02-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet bekend.
€ 4.319,20

19-09-2018
1

27-06-2019
4

Toelichting
Loonvordering: € 3.620,02
Premievordering: € 699,18

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.417,58
Toelichting
kosten faillissementaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-09-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

19-09-2018
1

27

19-12-2018
2

29

24-12-2019
6

26

23-02-2021
9

Toelichting
Eén crediteur heeft meerdere vorderingen in ClaimsAgent aangemeld. Deze
vorderingen zijn inmiddels samengevoegd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 168.042,15

19-09-2018
1

Toelichting
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen
de vorderingen in het faillissementdossier w orden ingevoerd.
€ 242.080,57

19-12-2018
2

€ 242.304,57

20-03-2019
3

€ 242.304,57

27-06-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben er geen w ijzigingen met betrekking tot
de ingediende concurrente vorderingen plaatsgevonden.
€ 244.176,83

24-12-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-09-2018
1

De baten in de boedel zijn toereikend om een gedeeltelijke uitkering aan de
concurrente crediteuren te doen. De pro forma verificatievergadering is
bepaald op 1 april 2021 te 09:25 uur. Uiterlijk 17 maart dienen de
schuldvorderingen bij de curator te w orden ingediend.

23-02-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Telefoon en correspondentie met crediteuren en het administreren van
vorderingen.

19-09-2018
1

Telefoon en correspondentie met het UW V.

27-06-2019
4

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen w ijzigingen in de ingediende
vorderingen plaatsgevonden.

24-03-2020
7

Geen w ijzigingen in de afgelopen verslagperiode.

24-06-2020
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie 1.2 van dit verslag.

19-09-2018
1

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris, ten behoeve van
de gezamenlijke schuldeisers, de middellijk en onmiddellijk bestuurders van de
rechtspersoon-vennoot in rechte betrokken. Zie ook 7.7 van dit verslag.

01-10-2019
5

9.2 Aard procedures
De onder 9.1 genoemde procedure heeft als inzet een vordering tot
schadevergoeding namens de gezamenlijke crediteuren.

9.3 Stand procedures

01-10-2019
5

9.3 Stand procedures
Er is gedagvaard tegen 2 oktober 2019.

01-10-2019
5

Gedaagden zijn – na zuivering van het hun verleende verstek – op 14
november 2019 in het geding verschenen. Thans staan zij op de rol van 8
januari 2020 voor antw oord.

24-12-2019
6

Voorts heeft op 11 oktober 2019 een opheffingskortgeding plaatsgevonden,
w aarin de middellijk bestuurder opheffing van door de curator gelegde
conservatoire beslagen vorderde. Bij vonnis van 16 oktober 2019 heeft de
voorzieningenrechter de gevraagde voorzieningen afgew ezen.
Gedaagden hebben middels een incidentele vordering om toestemming
verzocht de heer R.A. Bernardina in vrijw aring te mogen oproepen. Bij vonnis in
incident van 4 maart 2020 is deze vordering toegew ezen. De rechtbank heeft
het vervolg van de (hoofd)zaak naar de rolzitting van 15 april 2020 verw ezen.

24-03-2020
7

Gedaagden hebben op 15 april 2020 gediend van conclusie van antw oord. De
verdere behandeling van de zaak heeft vertraging opgelopen vanw ege de
coronacrisis en de daarmee samenhangende moeilijkheden met het bepalen
van een mondelinge behandeling. De curator heeft om die reden een verzoek
ingediend strekkende tot een volledig schriftelijke afdoening van de zaak.
Gedaagden hebben zich hiertegen met succes verzet. De zaak staat thans op
de rol van 22 juli 2020 voor beraad mondelinge behandeling. De rechtbank
heeft te kennen gegeven dat de zaak voorlopig op de rol voor beraad
mondelinge behandeling zal blijven totdat zich een gelegenheid voordoet voor
het bepalen van zo een mondelinge behandeling.

24-06-2020
8

De rechtbank heeft een mondelinge behandeling van de zaak gepland op 4
februari 2021. Kort daarvoor hebben partijen echter overeenstemming
bereikt over een regeling in den minne. In dat kader is tussen partijen een
vaststellingsovereenkomst gesloten, inhoudende dat door de w ederpartijen
(gezamenlijk) een bedrag van EUR 120.000 aan de boedel w ordt betaald
tegen finale kw ijting over en w eer. Het schikkingsbedrag is ontvangen op de
faillissementsrekening. De gelegde conservatoire beslagen zijn vervolgens
opgeheven en de procedure is op verzoek van partijen doorgehaald.

23-02-2021
9

9.4 Werkzaamheden procedures
Voortzetten procedure.

01-10-2019
5

Voorbereiding en mondelinge behandeling kort geding, voortzetten procedure,
correspondentie advocaat-w ederpartij.

24-12-2019
6

Voortzetten procedure.

24-03-2020
7

Voortzetten procedure.

24-06-2020
8

Voortzetten procedure, schikkingsonderhandelingen, opheffen beslagen,
doorhalen procedure.

23-02-2021
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal curator zich richten op het onderzoek van de
administratie en rechtmatigheidsonderzoek.

19-09-2018
1

In de komende perioden zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
voortgezet.

19-12-2018
2

Afronding rechtmatigheidsonderzoeken.

27-06-2019
4

Voortzetten procedure.

24-12-2019
6

De procedure w ordt voortgezet. Zie onder paragraaf 9.3.

24-03-2020
7

Voortzetting procedure. Zie onder paragraaf 9.3.

24-06-2020
8

De procedure is geschikt, zie paragraaf 9.3.

23-02-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-09-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

23-02-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking vennoten en adviseur, onderzoek stukken en verslaglegging.

19-09-2018
1

Correspondentie en verslaglegging.

20-03-2019
3

Correspondentie en verslaglegging.

27-06-2019
4

Voortzetten procedure, correspondentie, verslaglegging.

01-10-2019
5

Voortzetten procedure, verslaglegging.

24-12-2019
6

Voortzetten procedure, verslaglegging.

24-06-2020
8

Verslaglegging.

23-02-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

