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R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr W.J.B. van Nielen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hof Filmprodukties B.V.

02-03-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Hof Filmprodukties B.V., handelsnaam Meet The
Other (hierna: "failliet") gevestigd te (3822 EA) Amersfoort aan de Le
Corbusierstraat 12. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 31040681.

02-03-2021
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister
als volgt:
"Het produceren van films, documentaires middels audio-visueel materiaal,
video's daaronder begrepen het assisteren bij die produkties; het plegen van
research; het houden van filmrechten van ontw ikkelde en/of aangekochte
produkties. Hospitality, consultancy, project development en transportation."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2007

€ 633.661,00

2008

€ 965.302,00

Toelichting financiële gegevens

02-03-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan de bij de Kamer van Koophandel
gedopeneerde balansen.

02-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

02-03-2021
1

Toelichting
Dit aantal is ontleend aan het in de Kamer van Koophandel vermelde aantal
w erkzame personen.

Toelichting
Er zijn geen w erknemers in dienst.

01-06-2021
2

Boedelsaldo
€ 575,91

02-03-2021
1

€ 10.815,26

01-06-2021
2

€ 805,54

31-08-2021
3

Verslagperiode
van
9-2-2021

02-03-2021
1

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

01-06-2021
2

t/m
2-6-2021
van
3-6-2021
t/m
31-8-2021

Bestede uren

31-08-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

154 uur 30 min

2

221 uur 54 min

3

95 uur 36 min

totaal

472 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is opgericht op 17 november 1993. Bestuurder van failliet is de heer R.A.
Hof.
Op datum faillissement w as enig aandeelhouder Rob Hof Beheer B.V.
Bestuurder van Rob Hof Beheer B.V. is de heer R.A. Hof.

02-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is failliet niet betrokken bij lopende procedures.

02-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

02-03-2021
1

1.4 Huur
Voor zover curator bekend is er geen sprake van een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

02-03-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

02-03-2021
1

Toelichting
Dit aantal is ontleend aan het in de Kamer van Koophandel vermelde aantal
w erkzame personen.
Bij curator zijn geen gegevens bekend van deze personeelsleden.
Personeelsleden
0
Toelichting
Er zijn geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

01-06-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Verkoopopbrengst

€ 105.000,00

totaal

€ 105.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft onderzoek gedaan naar paulianeuze rechtshandelingen in
verband met de verkoop van het pand aan de Le Corbusierstraat 12 te
Amersfoort. In dat kader is een regeling getroffen met de koper van het pand
w aardoor de benadeling voor de crediteuren is opgeheven.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 575,91

totaal

€ 575,91

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

01-06-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

TVL

€ 72.000,00

totaal

€ 72.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bestuurder heeft namens Failliet over het vierde kw artaal van 2020 een
Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: ´TVL´) aangevraagd op grond van de
Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (hierna: ´de Regeling´).
Naar aanleiding hiervan heeft Failliet op 12 januari 2021 TVL ontvangen ter
hoogte van EUR 72.000,=. Bestuurder heeft het volledige bedrag op dezelfde
dag, 12 januari 2021, een w eek voor de faillissementsaanvraag en amper een
maand voor faillietverklaring, doorgestort naar zijn privérekening.
Failliet heeft geen recht op TVL en zal dit dus moeten terugbetalen. Op grond
van art. 2.1.10 van de Regeling is dit TVL-bedrag een voorschot. Voor de
definitieve toekenning van TVL dient sprake te zijn van een omzetverlies van
minimaal 30% (vierde kw artaal 2019 t.o.v. vierde kw artaal 2020, zie art. 2.1.1
van de Regeling). Indien het omzetverlies kleiner is, dan is de subsidie op
grond van art. 2.1.12 lid 4 van de Regeling nihil. Bestuurder heeft tegenover de
curator verklaard dat Failliet reeds 10 jaar geen activiteiten meer heeft,
w aardoor aannemelijk is dat ook reeds 10 jaar geen omzet is behaald. Er zal
dus geen sprake zijn van een omzetverlies, w aardoor de definitief toe te
kennen subsidie nihil zal zijn. Op grond hiervan heeft Failliet dus een schuld ter
hoogte van minimaal EUR 72.000,=. Daar komt bij dat de TVL niet is gebruikt
ter voldoening van de vaste lasten van Failliet (die zij niet had), maar direct is
doorgestort naar de privérekening van bestuurder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

02-03-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

02-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op pand/hypotheekrecht.

02-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

02-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

02-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-03-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator is niet in het bezit gesteld van de (digitale) administratie van failliet.
Volgens bestuurder is de (financiële) administratie slechts bijgehouden tot en
met 2009. Administratie van na 2009 is volgens bestuurder niet beschikbaar
omdat naar zijn zeggen sinds deze tijd geen activiteiten binnen failliet hebben
plaatsgevonden. Dat ontslaat het bestuur echter niet van de boekhoudplicht.

02-03-2021
1

Van bestuurder van failliet zijn inmiddels diverse stukken ontvangen. Curator
heeft deze stukken in onderzoek.

01-06-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft curator w ederom diversen stukken
ontvangen van bestuurder van failliet. Curator heeft deze stukken in
onderzoek.

31-08-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel is het laatst op 20 april
2010 een jaarrekening gedeponeerd, te w eten die over boekjaar 2008.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

02-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van de accountant w as niet vereist.

02-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nu vaststaat dat niet is voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht, heeft
het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, art. 2:248 BW .

02-03-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-03-2021
1

Toelichting
Het w oonhuis aan de Le Corbusierstraat 12 te (3822 EA) Amersfoort met een
overw aarde van minimaal EUR 482.500,= is naar het voorlopige oordeel van de
curator op paulianeuze c.q. onrechtmatige w ijze binnen een jaar voor
faillietverklaring aan het vermogen van Failliet onttrokken. De curator heeft dit
in onderzoek.
In zicht van faillissement zijn bedragen aan Rob Hof Beheer B.V. ter hoogte van
EUR 60.000,= betaald. Het gaat om drie transacties, die naar het voorlopige
oordeel van de curator als paulianeus kunnen w orden bestempeld. De curator
heeft dit in onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek naar de verkoop van de w oning is afgerond. Er zijn afspraken
gemaakt met de huidige eigenaar van het pand. Zie verder onder 3.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-06-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder van failliet meerdere vragen gesteld en bij hem
meerdere stukken opgevraagd. Bestuurder heeft aangegeven niet telefonisch
bereikbaar te zijn en geen fysieke afspraken te kunnen maken met de curator,
omdat hij niet in Nederland w oonachtig is. Een online bespreking met de
curator nadat hij de curator een keer kort telefonisch had gesproken, is
daarnaast ook afgezegd door de bestuurder. De curator heeft de bestuurder
gevraagd een standaard vragenlijst in te vullen, deze is door de bestuurder
summierlijk ingevuld en heeft de curator op 11 februari 2021 ontvangen. In
deze vragenlijst geeft de bestuurder als antw oord op diverse vragen aan dat
relevante stukken uiterlijk 22 februari 2021 bij de curator aanw ezig zullen zijn.
Tot op heden zijn deze stukken echter niet ontvangen. De curator stelt
derhalve vast dat de bestuurder tot nu toe niet voldaan aan zijn
inlichtingenplicht ex art. 105 Fw en medew erkingsplicht ex art. 105a Fw .

02-03-2021
1

Van bestuurder van failliet zijn inmiddels diverse stukken ontvangen. Curator
heeft deze stukken in onderzoek.

01-06-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft curator w ederom diversen stukken
ontvangen van bestuurder van failliet. Curator heeft deze stukken in
onderzoek.

31-08-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.

02-03-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.779,00

02-03-2021
1

€ 15.698,00

01-06-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.167,00
Toelichting
Kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-03-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

02-03-2021
1

5

31-08-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.078.213,83

02-03-2021
1

€ 1.136.225,90

31-08-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-03-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventariseren en aanschrijven crediteuren;
- verw erken ingediende vorderingen.

02-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Door failliet is verzet aangetekend tegen het faillissementsvonnis d.d. 9
februari 2021.
Het verzet zal w orden behandeld op 4 maart 2021.

02-03-2021
1

Het verzet is op 19 maart 2021 door de rechtbank afgew ezen. Failliet heeft
hiertegen hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep is op 12 april 2021
behandeld. Op 19 april 2021 heeft het hof het vonnis van de rechtbank
bekrachtigd.

01-06-2021
2

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek administratie;
Onderzoek (on)rechtmatigheden/paulianeus handelen;
Onderzoek volstortingsverplichting aandelen;
Onderzoek oorzaak faillissement;
Crediteurenadministratie.

02-03-2021
1

Onderzoek administratie;
Onderzoek (on)rechtmatigheden/paulianeus handelen;
Onderzoek volstortingsverplichting aandelen;
Onderzoek oorzaak faillissement;
Crediteurenadministratie.

01-06-2021
2

Onderzoek administratie;
Onderzoek (on)rechtmatigheden/paulianeus handelen;
Onderzoek volstortingsverplichting aandelen;
Onderzoek oorzaak faillissement;
Crediteurenadministratie.

31-08-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

02-03-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

31-08-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

Bijlagen
Bijlagen

02-03-2021
1

