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colofon
Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de uitgifte van 180 Participaties 

ad € 5.000 in de stille maatschap die zich ten doel stelt de speelfilm en dramaserie 

BAANTJER HET BEGIN te financieren, produceren en exploiteren.

namens de Maatschap:

The Mills B.V., 

Managing Partner van de Maatschap

(een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te

Amsterdam, Nederland)

Het Prospectus is op 24 oktober 2018 vastgesteld en uitgegeven.
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1. voorwoord
Wij zijn verheugd met uw belangstelling om te participeren in de stille maatschap die zich ten doel stelt de speelfilm en het eerste seizoen van de  

dramaserie BAANTJER HET BEGIN te financieren, produceren en te exploiteren (de Maatschap).

In samenwerking met EuroGroei Films hebben we een aanbod samengesteld om met een aantrekkelijk commercieel rendement en op een fiscaal vrien-

delijke wijze deel te nemen in BAANTJER HET BEGIN, naar het scenario van Carl Joos, Thijs Römer, Willem Bosch, Judith Goudsmit, Reint Schölvinck en 

Wolter Muller, en te regisseren door Arne Toonen.

Met een deelneming in de Maatschap wordt er van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de speelfilm en dramaserie (Productie) als bedrijfsmiddel 

ineens af te schrijven. Daarnaast is het mogelijk om meer afschrijving toe te wijzen aan Participanten dan hun inleg. Dat betekent dat bij een belas-

tingtarief van 51,95% (tarief 2018) uw risico bij een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies van uw inleg deels wordt beperkt (na verrekening met de 

MKB-winstvrijstelling). 

De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Begrippenlijst’ van dit Prospectus gelden onverkort ten aanzien van dit gedeelte ‘Voorwoord’.

Na dit voorwoord hebben we de commerciële, fiscale en juridische aspecten overzichtelijk voor u op een rij gezet. In dit Prospectus wordt uitgebreid 

uiteengezet hoe u in de Maatschap kunt participeren. Wij hopen u als Participant te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, 

The Mills B.V.

EUROGROEI FILMS



2. begrippenlijst
In deze lijst worden enkele begrippen gedefinieerd die in dit Prospectus met een 
hoofdletter beginnen, zodat u deze begrippen eenvoudig kunt herkennen.

AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten

BAANTJER HET BEGIN De Productie

Bijlage Bijlage behorend bij het Prospectus

Bestuurders  Bestuurders van de Managing Partner, zijnde Millstreet 
Films B.V. en EuroGroei Films B.V. (non-executive)

Dienstverlenings- Dienstverleningsovereenkomst tussen de Stichting en de
overeenkomst Managing Partner

EuroGroei Films EuroGroei Films B.V.

Inschrijfformulier  Bij het Prospectus bijgesloten formulier (Bijlage 3) waarmee 
een Participant inschrijft op een aantal Participaties in de 
Maatschap

Maatschap  De stille maatschap die zich ten doel stelt het eerste 
seizoen van de dramaserie en speelfilm BAANTJER HET 
BEGIN te financieren, produceren en exploiteren

Maatschaps- De overeenkomst strekkende tot het aangaan van de Maat
overeenkomst  schap welke de onderlinge rechten en verplichtingen van 

de Participanten bevat (Bijlage 1)    

Managing Partner  De maat die met uitsluiting van alle andere maten belast is 
met het beheer van de Maatschap, en gemachtigd is om de 
Maatschap en de maten te vertegenwoordigen en jegens 
derden te binden, zijnde The Mills B.V.

Participant  Houder van twee of meer Participaties, alsmede de Mana-
ging Partner en de Eerste Vennoot

Participatie  Een recht van deelneming in de Maatschap, zijnde € 5.000

Productie  Het eerste seizoen van de 8-delige dramaserie (waarvan 
de eerste 2 afleveringen ook als speelfilm worden geëxploi-
teerd) getiteld BAANTJER HET BEGIN, naar het scenario 
van Carl Joos, Thijs Römer, Willem Bosch, Judith Goudsmit, 
Reint Schölvinck en Wolter Muller, en te regisseren door 
Arne Toonen

Prospectus  Het onderhavig document inclusief Bijlagen, welke hiervan 
integraal deel uit maken

Stichting Stichting Trust EuroGroei 
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3. belangrijke informatie

(Potentiële) Participanten worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan deelnemen in 
de Maatschap financiële kansen, maar ook financiële risico’s zijn verbonden. Partici-
panten dienen goede nota te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus en 
de Bijlagen. Voor inzicht in de specifieke fiscale gevolgen van het participeren in de 
Maatschap wordt Participanten aangeraden zo nodig contact op te nemen met de 
eigen belastingadviseur. 

Het Prospectus wordt uitgegeven door de Maatschap. Met uitzondering van de Ma-
naging Partner is niemand gemachtigd met betrekking tot de Maatschap informatie 
te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. 
De Managing Partner verklaart hierbij het volgende:

-  hij heeft alle redelijke maatregelen genomen om de in dit Prospectus opgeno-
men gegevens op hun juistheid te controleren. Alle in dit Prospectus verstrekte 
informatie is, voor zover het de Managing Partner bekend had kunnen zijn, in 
overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten die 
de strekking van de inhoud zouden kunnen veranderen.

-  The Mills B.V. en/of haar directieleden zijn niet betrokken geweest bij veroordelin-
gen in verband met fraudemisdrijven, noch bij faillissementen, surseances, offici-
eel en openbaar geuite beschuldigingen en/of opgelegde sancties door wettelijke 
of toezichthoudende autoriteiten.

-  Evenmin zijn The Mills B.V. en/of haar directieleden ooit door een rechterlijke in-
stantie onbekwaam verklaard om te handelen als lid van de bestuurs-, leidingge-
vende of toezichthoudende organen van een uitgevende instelling of in het kader 
van het beheer of de uitoefening van de activiteiten van een uitgevende instelling.

-  Er zijn geen potentiële belangenconflicten tussen de plichten van de Managing 

Partner en/of haar directieleden jegens de Maatschap en hun eigen belangen en/
of andere plichten, anders dan uitdrukkelijk vermeld in dit Prospectus.

De uitgifte van dit Prospectus en de toekenning of afname van Participaties op ba-
sis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit Prospectus 
vermelde informatie op een later tijdstip dan de datum van dit Prospectus nog juist 
is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden 
geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Informatie over actualiteit van het 
Prospectus kan worden ingewonnen bij (het bestuur van) de Managing Partner.

De informatie in dit Prospectus is toegesneden op deelname in de Maatschap door 
in Nederland woonachtige en belastingplichtige natuurlijke personen. Hoewel ook 
rechtspersonen de mogelijkheid hebben om Participaties te nemen, geldt voor hen 
niet dezelfde fiscale positie; dit heeft consequenties voor het rendement op eventueel 
te nemen Participaties. 

Ten aanzien van alle in dit Prospectus vermelde (verwachte) rendementen of ver-
wijzingen daarnaar geldt dat de waarde van een Participatie kan fluctueren en dat 
in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. U kunt 
mogelijk minder terugkrijgen dan u hebt ingelegd. Ten aanzien van toekomstgerichte 
verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico’s en onzekerheden inhouden aan-
gezien ze betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en afhankelijk zijn van 
omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen.

De Participaties zijn beperkt overdraagbaar. De Participanten hebben geen verschil-
lende stemrechten. De Participanten en de Managing Partner hebben stemrechten 

MAKING-OF
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naar gelang hun inbreng. De Participaties zullen niet tot de handel op Euronext of 
soortgelijke gereglementeerde markten worden toegelaten. Hiertoe zal ook geen aan-
vraag worden gedaan. Op dit Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Dit 
Prospectus verschijnt alleen in de Nederlandse taal.

Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en dus ook niet beoordeeld door de AFM. The 
Mills B.V. en de Maatschap waarvan zij Managing Partner is en voor wier rekening dit 
Prospectus wordt uitgegeven zijn niet vergunningplichtig op grond van de Wet op het 
financieel toezicht en staan ook niet anderszins onder toezicht van de AFM. 

Op grond van de huidige regelgeving dient een aanbieding die vrijgesteld is van de 
prospectusplicht vooraf aan de AFM te worden gemeld middels een online op de 
website van de AFM beschikbaar formulier. Die melding is op 24 oktober 2018 ge-
daan. Aan die melding is het door de AFM verlangde informatiedocument gehecht. 
Dit informatiedocument is op aanvraag beschikbaar bij de Maatschap.

Waldemar Torenstra 
is Jurre de Cock
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4. samenvatting van het aanbod
Deze samenvatting bevat alleen een samenvatting van de belangrijkste voorwaar-
den waaronder de Participaties worden uitgegeven en is geen samenvatting van het 
gehele Prospectus. Een beslissing om te participeren in de Maatschap moet zijn 
gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus 

4.1. Aanbod
Potentiële Participanten wordt de mogelijkheid geboden te participeren in de stille 
maatschap die zich ten doel stelt de speelfilm en het eerste seizoen van de dramase-
rie BAANTJER HET BEGIN te financieren, produceren en exploiteren. De Maatschap 
heeft als enige activiteit de financiering, productie en exploitatie van BAANTJER HET 
BEGIN.

De uitgifte bedraagt nominaal € 900.000. De Participaties worden uitgegeven door 
de Maatschap. De totale investering in de Productie bedraagt € 6.156.508, waarvan 
€ 5.966.508 aan productie-en projectkosten in Nederland, en de rest in België. De 
Maatschap brengt geen emissiekosten in rekening.

4.2. Bestuur Managing Partner
MILLSTREET FILMS B.V.
Millstreet Films produceert commerciële, creatieve en kwalitatieve films en tv-series. 
De opbouw van langdurige relaties met de schrijvers en regisseurs speelt hierbij een 
belangrijke rol.
Het bedrijf is in 2010 opgericht door Rachel van Bommel en produceerde sindsdien 
bioscoop hits als LOFT (2010), GOOISCHE VROUWEN (2011), SOOF (2013) en SOOF 
2, de best bezochte film van 2016 en 2017 (de film ging begin december in release). In 
2014 produceerde Millstreet Films de dramaserie NIEUWE BUREN, waarvan in 2019 

reeds het 4e seizoen op Videoland te zien zal zijn. De serie is in Engeland verkocht aan 
Channel 4 en voor de rest van de wereld aan Amazon. In het najaar van 2019 vindt op 
Videoland de première plaats van het tweede seizoen van SOOF DE SERIE en in 2019 
levert Millstreet Films haar volgende speelfilm af: SINGEL 39, met in de hoofdrol Lies 
Visschedijk en Waldemar Torenstra, geregisseerd door Frank Krom.

De filmproducties van Millstreet Films hebben gemeen dat ze toegankelijk zijn voor 
een breed publiek. Successen als SOOF en NIEUW BUREN zijn inmiddels verworden 
tot sterke merken, die zich goed laten door vertalen en die internationaal goed worden 
ontvangen. 

EUROGROEI FILMS B.V.
EuroGroei is sinds de oprichting in 2005 betrokken geweest bij de financiering van 
in totaal tweeëndertig filmprojecten. Sinds maart 2015 is deze activiteit onder de vlag 
van EuroGroei Films met een nieuwe opzet voortgezet. EuroGroei Films is opgericht 
door Bram Stouten, Rob Verheul en Edo Meijerman. 
In de nieuwe opzet is EuroGroei Films sinds 2015 betrokken geweest bij de financie-
ring van tien filmprojecten. Daarmee is EuroGroei Films een toonaangevende aan-
bieder van filminvesteringen. Meest recent heeft EuroGroei Films de financiering van 
de crimeserie KEIZERSVROUWEN, van producenten Rinkel Film en Hubbub Media, 
succesvol afgerond.

Bínnen de Maatschap ligt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de Partici-
paties bij EuroGroei Films in haar hoedanigheid van (non-executive) Bestuurder van 
de Managing Partner. EuroGroei Films heeft (immers) ruime ervaring met plaatsen 
van participaties in (film)maatschappen.
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TRACKRECORD EUROGROEI FILMS

Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat EuroGroei de plaatsing van bovenvermelde emissies in de periode 2006 - 2014 mede heeft verzorgd.
** In exploitatie buitenland 

 Jaar Filmtitel Participantenkapitaal Omzet Bioscoop  Regie
 

 NIEUWE OPZET (IN EIGEN BEHEER) 
 2018 Keizersvrouwen  € 885.000 september/oktober 2019  Ben Sombogaart & Dries Vos
 2018 Singel 39  € 610.000 Première mei 2019  Frank Krom
 2018 Film Dylan Haegens  € 200.000 € 1.757.528  Dylan Haegens & Bas van Teylingen 
 2017 Oh Baby € 200.000 € € 176.873  Thomas Acda 
 2017 Gek van Oranje € 775.000 € € 153.472  Pim van Hoeve
 2017 Huisvrouwen Bestaan Niet € 360.000 € € 2.649.453  Aniëlle Webster
 2016 Het Verlangen € 525.000 € € 1.094.966  Joram Lürsen  
 2016 Dummie de Mummie 3 € 700.000 € € 1.558.919  Pim van Hoeve
 2016 Mees Kees 4 €€ 1.180.000 € € 2.525.046  Aniëlle Webster 
 2015 Tulipani €€ 1.300.000 € 556.411 ** Mike van Diem 
 2015 De Helleveeg €€ 520.000 € 427.853  André van Duren

 OUDE OPZET (ALS PLAATSINGSPARTNER)
 2014 Apenstreken € 750.000 € 624.824   Johan Nijenhuis
 2014 Bloed Zweet & Tranen € 1.000.000 € 2.559.244  Diederick Koopal
 2013 Michiel de Ruyter € 1.700.000 € 5.896.503  Roel Reiné
 2013 Toscaanse Bruiloft € 750.000 € 4.454.627  Johan Nijenhuis
 2012 Het Bombardement € 1.300.000 € 1.336.750  Ate de Jong
 2012 Verliefd op Ibiza € 1.000.000 € 5.786.944  Johan Nijenhuis
 2011 Süskind  € 650.000 € 1.604.339  Rudolf van den Berg
 2011 Dolfje Weerwolfje € 1.000.000 € 2.098.364  Joram Lursen
 2010 Bennie Stout € 775.000 € 1.446.506  Johan Nijenhuis
 2010 De Heineken Ontvoering € 700.000 € 2.779.042  Maarten Treurniet
 2010 De bende van Oss € 650.000 € 1.069.223  André van Duren
 2010 Ernst & Bobbie en het geheim van de Monta Rossa € 535.500 € 453.000  Pieter Walther Boer
 2010 Penny’s Shadow € 615.000 € 1.259.646  Steven de Jong
 2009 Lover of Loser € 499.500 € 1.446.270  Dave Schram
 2009 Gangsterboys € 315.000 € 1.093.251  Paul Ruven
 2008 De Hel van ´63 € 602.600 € 2.070.829  Steven de Jong
 2008 Radeloos € 337.500 € 1.957.805  Dave Schram
 2007 Dunya & Desie € 1.825.500 € 1.397.630  Dana Nechushtan
 2007 De Scheepsjongens van Bontekoe € 2.775.500 € 1.267.266  Steven de Jong
 2007 Zomerhitte € 1.982.500 € 2.113.535  Monique van de Ven
 2007 Timboektoe € 1.795.000 € 1.449.936  Dave Schram
 2007 Alibi € 1.825.000 € 1.765.754  Johan Nijenhuis
 2006 Duska € 1.688.000 € 55.000  Jos Stelling
 2006 Zoop in Zuid-Amerika € 2.200.500 € 1.577.030  Johan Nijenhuis
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4.3. Het verhaal BAANTJER HET BEGIN 
In de roerige jaren tachtig wordt rechercheur De Cock (WALDEMAR TORENSTRA) 
gestationeerd als rechercheur in het rauwe politiestation op de Warmoesstraat in 
Amsterdam. Samen met zijn nieuwe partner Montijn (TYGO GERNANDT) stuit de 
Cock op een moordzaak die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de inhuldiging 
van Prinses Beatrix. Ze moeten alles op alles zetten om een drama te voorkomen.

4.4. De Productie 
BAANTJER HET BEGIN is een spannende, originele prequel naar de succesvol-
le verhalen van A.C. Baantjer. De Productie wordt geregisseerd door Arne Toonen  
(DE BOSKAMPI’S, DIK TROM, BLACKOUT) en geproduceerd door de Maatschap, met 
Rachel van Bommel van Millstreet Films als producent. De eerste twee afleveringen 
zullen als speelfilm in Nederland en België in de bioscoop worden uitgebracht door  
Paradiso Entertainment, en de gehele serie zal uiteindelijk in Nederland te zien zijn 
op Videoland en RTL en in België op VTM.

De opnamen voor de Productie vinden plaats in twee blokken. Het eerste blok (af-
levering 1 t/m 4) wordt gedraaid van oktober t/m eind december 2018. Het tweede 
blok (aflevering 5 t/m 8) wordt opgenomen van maart t/m mei 2019. 

De speelfilm wordt in april 2019 in de Nederlandse bioscoop verwacht. De dramase-
rie wordt (naar verwachting) begin 2020 in Nederland uitgezonden op Videoland en 
RTL en in België op VTM.

4.5. Belangrijke kenmerken
- Inschrijving staat open vanaf 24 oktober 2018 
-  De inschrijving sluit 31 maart 2019 of zoveel eerder of later als de inschrijving wordt 

gesloten
- In totaal worden maximaal 180 Participaties geplaatst ad € 5.000 per stuk
- Deelname is mogelijk vanaf € 10.000
-  Verwacht rendement bedraagt 19,2% per jaar bij een IB-tarief van 51,95% (tarief 

2018), respectievelijk 51,75% (tarief 2019) in het medium scenario
-  In het low-medium scenario is het verwachte rendement al aantrekkelijk met 

18,9% per jaar 
-  Participaties zijn mede vanwege de fiscaliteit zeer beperkt verhandelbaar (zie 

daarvoor de Maatschapsovereenkomst, Bijlage 1)
-  Inschrijving is mogelijk voor natuurlijke personen belastingplichtig in Nederland (in-

schrijving is ook mogelijk voor rechtspersonen, maar in dat geval gelden andere ren-
dementsverwachtingen en een andere fiscale positie)

4.6. Belastingvriendelijk investeren
De Maatschap c.q. de Participant maakt gebruik van de mogelijkheid om de voort-
brengingskosten van een immaterieel bedrijfsmiddel zoals een filmwerk ineens af 
te schrijven. Participanten die deelnemen in de Maatschap schrijven af over de 
investering (voor wat betreft het Nederlandse deel) in de Productie. Dit leidt naar 
verwachting voor Participanten tot een forse aftrekpost. Het risico op verlies van uw 
deelnamebedrag wordt zo beperkt.

4.7. Rendement per Participatie naar scenario (FLOP - HIGH)  

Rendement op basis van 51,95% IB-tarief (2018), respectievelijk 51,75% IB-tarief (2019)

Rendement op basis van 40,85% IB-tarief (2018), respectievelijk 38,10% IB-tarief (2019)

* De totale aftrekpost is berekend na 14% MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager 
naarmate de Productie beter presteert. Dit heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen 
van de productiekosten met de inkomsten uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er 
dus hogere opbrengsten uit de Productie (‘Exploitatie opbrengst’) waardoor het rendement in z’n 
geheel hoger is naarmate de Productie beter presteert.

Scenario Exploitatie
opbrengst

Bezoekers
film

2018
inleg Fiscaal Totaal % netto

per jaar
totale*

aftrekpost %

FLOP 0 0 (5.000) 4.323 4.323 -4,8% 8.305 166,1%

LOW 560.000 200.000 (5.000) 2.939 6.050 9,0% 5.629 112,6%

LOW-MED 961.060 335.000 (5.000) 1.947 7.286 18,9% 3.713 74,3%

MED 1.307.170 375.000 (5.000) 1.920 7.320 19,2% 3.661 73,2%

HIGH 1.584.294 450.000 (5.000) 1.778 7.498 20,6% 3.386 67,7%

Scenario Exploitatie
opbrengst

Bezoekers
film

2018
inleg Fiscaal Totaal % netto

per jaar
totale*

aftrekpost %

FLOP 0 0 (5.000) 3.517 3.517 -11,3% 8.305 166,1%

LOW 560.000 200.000 (5.000) 2.497 5.609 5,5% 5.629 112,6%

LOW-MED 961.060 335.000 (5.000) 1.767 7.107 17,5% 3.713 74,3%

MED 1.307.170 375.000 (5.000) 1.748 7.148 17,8% 3.661 73,2%

HIGH 1.584.294 450.000 (5.000) 1.643 7.363 19,5% 3.386 67,7%



Tygo Gernandt 
is Tonnie Montijn
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4.8. Vele extra’s
- Participanten ontvangen een uitnodiging om de set van de Productie te bezoeken
-  Participanten mogen indien zij aangeven dat te willen (voor zover er ruimte is) 

figureren in de Productie
-  Participanten ontvangen per deelname twee uitnodigingen voor de feestelijke pre-

mière van de Productie
- Participanten worden (indien mogelijk) vermeld op de aftiteling van de Productie
- Participanten ontvangen een DVD van de Productie (voor zover deze op DVD  
 verschijnt)
- Participanten ontvangen een officieel certificaat van deelname

4.9. De Maatschap
De Maatschap is een zogenaamde stille maatschap. Een maatschap is een contrac-
tueel samenwerkingsverband, waarbij twee of meer personen zich bij overeenkomst 
verbinden om iets in gemeenschap te brengen en het daarmee behaalde voordeel te 
delen. De Maatschap kent één maat (de Managing Partner) die met uitsluiting van 
de andere maten is belast met het beheer en bestuur van de Maatschap. In de stille 
Maatschap zijn de maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk. De Maatschap is 
opgericht op 10 september 2018 en is aangegaan voor de duur van vier jaar, behou-
dens eerdere beëindiging conform de Maatschapsovereenkomst. Het is het voorne-
men om de rechten op de Productie na 30 maanden (vanaf de datum van sluiting 
inschrijving) te vervreemden.

4.10.  Stichting Trust EuroGroei
Stichting Trust EuroGroei (hierna de Stichting) incasseert de deelnamebedragen van Par-
ticipanten. De deelnamebedragen worden aangehouden op een derdenrekening van de 
Stichting. De Stichting geeft de gelden - conform de Dienstverleningsovereenkomst met 
de Maatschap - pas vrij aan de Maatschap nadat de financiering is zeker gesteld.

Tevens int en verdeelt de Stichting de opbrengsten uit BAANTJER HET BEGIN ten be-
hoeve van de Participanten in de Maatschap. De Stichting wordt bestuurd door een on-
afhankelijk bestuurder, de heer W.H. Kool. De heer Kool heeft een bancaire achtergrond 
met meer dan 35 jaar ervaring, waarbij hij verschillende leidinggevende functies heeft 
bekleed. Hij is onder meer actief geweest in Corporate Finance en het financieren van 
filmproducties.

4.11.  Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en dus ook niet beoordeeld door de AFM. The 
Mills B.V. en de Maatschap waarvan zij Managing Partner is en voor wier rekening dit 
Prospectus wordt uitgegeven zijn niet vergunningplichtig op grond van de Wet op het 
financieel toezicht en staan ook niet anderszins onder toezicht van de AFM. Aan de 
meldplicht op grond van artikel 53 lid 4 van de Vrijstellingsregeling van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) is door de Maatschap voldaan.

4.12.  Risico’s
Aan deelname in de Maatschap zijn risico’s verbonden. Voor een uitgebreide be-
schrijving van de risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 12.

4.13.  Inschrijven
Deelnemen in de Maatschap kan met Participaties van € 5.000 elk. Het minimale 
deelnamebedrag is € 10.000, zijnde twee Participaties van € 5.000. De Maatschap 
geeft maximaal 180 Participaties uit, waardoor in totaal een kapitaal van € 900.000 
wordt bijeengebracht. Door gebruik te maken van het Inschrijfformulier, dat als Bijla-
ge 3 is opgenomen in dit Prospectus, kunt u deelnemen in de Maatschap. Inschrij-
ving staat open vanaf 24 oktober 2018 en sluit 31 maart 2019 of zoveel eerder of 
later als de inschrijving wordt gesloten.
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5.1. Introductie

HET VERHAAL
Millstreet Films brengt na het enorme succes van NIEUWE BUREN (vier seizoenen) 
en SOOF (twee speelfilms en twee seizoenen) wederom een kwalitatieve, eigenzinni-
ge en originele dramaserie met een zeer hoge production value, een sterrencast,ei-
gentijdse, originele verhaallijnen over het bekende personage Jurre de Cock - met 
ceeooceekaa – aan het begin van zijn carrière en zijn eerste partner Montijn.

ACHTERGROND
Amsterdam, 1980. De jaren zeventig liggen net achter ons, het is de tijd van grote 
maatschappelijke verandering. Krakersrellen en demonstraties zijn aan de orde van 
de dag. Te midden van dit alles begint de idealistische jonge rechercheur Jurriaan 
‘Jurre’ de Cock (eind 30) op bureau Warmoesstraat. Hij wordt gekoppeld aan partner 
Tonnie Montijn (begin 40). 

De twee zijn als water en vuur: Jurre, de jonge, stugge idealist uit Urk, die alles vol-
gens het boekje wil doen en Tonnie, die als geboren Jordanees met één been in de 
wereld van de Amsterdamse penoze staat en het niet altijd even nauw neemt met 
de regeltjes. Ondanks hun verschillen, raken de twee bevriend. Al snel introduceert 
Montijn zijn nieuwe partner ook thuis bij zijn moeder en zus. Tonnie’s zusje Pien 
(midden 20) is een betrokken, idealiste, die geen blad voor de mond neemt. Tussen 
Jurre en Pien heerst een voelbare spanning; een grote aantrekkingskracht die moei-
lijk te negeren is, ondanks de vriendschap met haar broer.

Op het werk stuiten De Cock en Montijn op een moordzaak. Deze leidt naar een 
mogelijke aanslag op prinses Beatrix, tijdens de inhuldiging die over enkele dagen 
plaatsvindt. De bescherming van de aanstaande koningin geniet de hoogste prioriteit 
van de Amsterdamse politie. Ze moeten alles op alles zetten om een drama tijdens 
de inhuldiging te voorkomen. Het detective duo ontdekt dat het slachtoffer van de 
moordzaak uit Antwerpen komt en stapt op de trein. In Antwerpen worden ze ge-
koppeld aan hun Belgische collega, die ze op het spoor brengt van een criminele 
samenzwering die onderdeel blijkt van een veel groter plan.

5.2. De Markt

WAT MAAKT BAANTJER HET BEGIN ZO BIJZONDER INTERESSANT VOOR INVESTEERDERS?
De Productie heeft zowel nationaal als internationaal een enorme potentie. Het Baan-
tjer-merk is één van de sterkste nationale merken. We kunnen stellen dat de merk-
bekendheid 100% is. Ook in België geniet de naam een zeer grote bekendheid. 
Uitgeverij De Fontein verkocht in de Benelux meer dan 7 miljoen Baantjer-boeken en 
elk jaar verschijnen er weer twee nieuwe originele Baantjer-uitgaven.

Het internationaal populaire genre (crime), Amsterdam in de jaren tachtig, het feit 
dat we spelen met werkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis en de hoge pro-
duction value, maken BAANTJER HET BEGIN als serie ook zeer interessant voor de 
internationale markt. Voor de film en serie gaan we het verhaal in een nieuw jasje ste-
ken. We gaan terug in de tijd naar de jaren tachtig, waar het uit de boeken bekende 
hoofdpersonage pas achterin de 30 is en net begint als rechercheur op het bekende 
bureau aan de Warmoesstraat. Omdat de serie een geheel nieuw verhaal en nieuwe 
look & feel krijgt, is de strategie om eerst een bioscoopfilm te lanceren teneinde het 
merk goed in de markt te zetten en te ‘re-branden’ en daaropvolgend met de serie 
te komen. De bioscooprelease zorgt ervoor dat het merk BAANTJER HET BEGIN 
middels een grote mediacampagne al op voorhand geladen wordt.

DE COCK, MET CEEOOCEEKAA
De film en serie vinden hun oorsprong in de populaire boekenreeks geschreven door 
A. C. Baantjer, uitgegeven door Uitgeverij De Fontein. Na de dood van Appie Baantjer 
nam Peter Römer het stokje van hem over en hij schrijft jaarlijks nog 2 nieuwe boe-
ken voor de reeks. De in 1995 verschenen BAANTJER serie, gebaseerd op de verha-
len van deze boekenreeks, was een groot succes. In Nederland keken 11 seizoenen 
lang meer dan 2 miljoen kijkers per aflevering en ook in België was de serie geliefd. 

Het personage De Cock is een legendarische detective. BAANTJER HET BEGIN 
biedt kijkers een geheel nieuw perspectief, namelijk een inzicht in hoe het personage 
dat ze kennen uit de boeken, zo is geworden. Waarom draagt hij bijvoorbeeld nooit 
een wapen? Waarom vloekt hij niet? De nieuwe eigentijdse look, de doorlopende origi-
nele verhaallijnen en de sterrencast zullen naast de bestaande fans, een hele nieuwe 

5. Project BAANTJER HET BEGIN
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jongere doelgroep aanspreken. Arne Toonen weet als geen ander een geheel eigen 
wereld te creëren in zijn films en zal er in slagen om de jaren tachtig in Amsterdam te 
doen herrijzen zonder dat dit gedateerd gaat aanvoelen. De populariteit van het per-
sonage De Cock is nog steeds heel groot, zo bleek ook uit de media-aandacht afge-
lopen voorjaar, na aankondiging van het project BAANTJER HET BEGIN. Aanvragen 
van alle talkshows stroomden binnen, zonder dat er nog maar één dag gedraaid was.

IN DE BIOSCOOP
Het aantal bioscoopbezoekers blijft al tien jaar stijgen, afgelopen jaar weer met 5,3%. 
Ook gaan er meer mensen naar Nederlandse films. Lokale producties waren in 2017 
goed voor een omzet van maar liefst 33,4 miljoen Euro. BAANTJER HET BEGIN 
heeft blockbuster potentieel; het is een zeer bekend merk, met een zeer bekend en 
geliefd personage in de hoofdrol en de serie kent een sterke cast. Daarnaast zal de 
bioscooprelease voldoende extra bekendheid genereren, om het merk te re-booten 
zoals gepland. De serie zal ver voor release al een grote bekendheid hebben bij het 
publiek. De mensen die al een bioscoopkaartje gekocht hebben zijn daarnaast met-
een ‘engaged’ om straks de serie te gaan kijken.

OP TV EN VIDEO ON DEMAND
De afgelopen jaren is het kijkgedrag van de consument wereldwijd drastisch veran-
derd. De lineaire tv-kijktijd daalt, maar de totale kijktijd stijgt dankzij de wereldwij-
de opkomst internationale en lokale VOD (video on demand)-diensten zoals Netflix, 
Amazon en Videoland. Naar verwachting stijgt dit aantal kijkminuten verder komende 
jaren. Zeker een jongere doelgroep consumeert content meer en meer ‘on demand’, 
maar ondertussen blijft lineaire tv wel het meest bekeken volgens het rapport van 
Stichting Kijkonderzoek. Lineaire tv bleef vorig jaar goed voor gemiddeld 86% van de 
kijkminuten per dag. Door zowel een release op Videoland als uitzending op RTL 4 is 
er een enorm kijkerspotentieel voor BAANTJER HET BEGIN onder zowel een oudere 
als jongere doelgroep.

INTERNATIONAAL
Niet-Engelstalige hit-series als THE BRIDGE, NARCOS en DARK bewezen dat voor 
een internationaal binge-publiek taal geen barrière is. Het detective en crime gen-
re doet het in het bijzonder goed buiten eigen landsgrenzen, zoals het succes van 
niet alleen spannende Scandinavische series zoals THE BRIDGE, WALLANDER en 
THE KILLING bewijzen, maar ook Millstreets eigen productie NIEUWE BUREN (THE 
NEIGHBORS) en producties als BROADCHURCH, LA CASA DEL PAPEL en THE 
FALL. De eerste Nederlandse productie die door Netflix als ‘Original’ is aangekocht is 
volgend jaar op het platform te zien. Deze serie met de titel UNDERCOVER is ook een 
politieserie en heeft net als BAANTJER HET BEGIN een Nederlands-Vlaamse cast. 
De internationale titel van BAANTJER HET BEGIN is: AMTERDAM VICE, wat de serie 
onmiddellijk laadt. Internationaal is er al veel belangstelling voor de serie. VTM kocht 
de serie reeds aan voor het Vlaamse publiek, er worden gesprekken gevoerd met 
een Duitse omroep en er wordt gesproken met sales agents uit Duitsland, Amerika 
en Frankrijk. 
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Fedja van Huêt
is Bob Donkers
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5.3 Het Team

5.3.1. Cast
De cast van BAANTJER HET BEGIN bestaat uit een Nederlandse en Belgische sterrencast. De twee mannelijke hoofdrollen worden vertolkt door 
WALDEMAR TORENSTRA en TYGO GERNANDT, de vrouwelijke hoofdrol door LISA SMIT. De ‘bad guys’ waartegen De Cock en Montijn het moeten 
opnemen worden gespeeld door FEDJA VAN HUÊT en ROBERT DE HOOG.

WALDEMAR TORENSTRA | JURRE DE COCK
Plattelandsjon-
gen (39) uit 
Urk, streng 
opgevoed in 
een gesloten 
gemeenschap. 
Na het verlies 
van zijn vrouw 
is hij naar Am-

sterdam getrokken, omdat hij meer ambi-
eert en zijn verstikkende milieu probeert 
te ontvluchten. Hij is een gereserveerde 
doordouwer met een iets te strakke visie 
op goed en kwaad. Door de jaren heen 
zal de stad De Cock omvormen tot een 
breeddenkend man, milder in zijn oordeel 
over menselijke zwakheden. Hij is al een 
tijdje verliefd op Pien, haar eigenzinnige 
sterke karakter trekt hem aan maar houdt 
hem ook tegen: hij is bang om na zijn 
vrouw nog een vrouw te verliezen. 

Waldemar Torenstra is acteur en presen-
tator. Hij werkte jaren als acteur bij het 
Noord Nederlands Toneel en is bekend 
van populaire tv-series als DIVORCE, 
VECHTERSHART en GRIJPSTRA & DE 
GIER. Ook was hij op het witte doek te 

bewonderen in o.a. HUISVROUWEN BE-
STAAN NIET, BRIDE FLIGHT en ZOMER-
HITTE. Deze zomer speelde hij tevens de 
hoofdrol in SINGEL 39.

TYGO GERNANDT | TONNIE MONTIJN
Luidruchtige 
Jordanees (44) 
recht-voor-z’n-
raap, opereert 
niet altijd 
precies binnen 
de lijntjes. Op 
zijn werk loopt 
hij er vaak de 

kantjes af. Regels zijn er vooral om ande-
ren in toom te houden. Hij zoekt vaak de 
grenzen op, zowel in zijn werk als in zijn 
sociale leven en de liefde. 

Gernandt verscheen op zijn twaalfde 
voor het eerst op televisie, waarna hij 
al snel doorbrak met de tv-serie FORT 
ALPHA. Inmiddels heeft hij meer dan 
negentig credits als acteur op zijn naam 
staan, waaronder MICHIEL DE RUYTER, 
BLOEDLINK, DOKTER TINUS en VAN 
GOD LOS.

LISA SMIT | PIEN MONTIJN
Pien gelooft 
in de maak-
baarheid van 
de wereld. Ze 
is een kind 
van de flo-
werpower tijd, 
dat helaas de 
hoogtijdagen 

daarvan nooit bewust heeft meegemaakt 
en in de harde jaren tachtig en negentig 
is terechtgekomen. Pien heeft een ideaal-
beeld van gelijkheid -ook tussen man en 
vrouw- dat ze verdedigt met een passie 
die mannen afschrikt. Ze is niet gevoelig 
voor complimentjes en vertikt het om met 
uiterlijkheden bezig zijn. Achter de stoere 
Pien schuilt de angst om niet gezien te 
worden.

De jonge veelzijdige actrice Lisa Smit 
breekt al jong door met producties als DE 
GRIEZELBUS en WILLEMSPARK. Ze was 
onlangs te zien in de bioscoopfilms RED-
BAD, PROJECT ORPHEUS en KENAU, 
en is op televisie te zien als Wendy in 
DOKTER DEEN. 
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FEDJA VAN HUÊT | BOB DONKERS
Bob Donkers 
zat vroeger 
bij Tonnie op 
school, en is 
inmiddels kop-
stuk van het 
Amsterdamse 
misdaadkartel. 
Hij spant de 

krakersbeweging voor zijn karretje tijdens 
de kroningsdag. 

Fedja van Huêt maakt op jonge leeftijd 
al kennis met het toneelspelen. Hij is 
tijdens zijn middelbareschooltijd al te 
zien in verschillende tv-series en films. 
Het is dan ook niet verrassend dat hij 
gaat studeren aan de Toneelacademie in 
Maastricht. Zijn grote doorbraak komt in 
1997 met de film KARAKTER. Hij wint 
voor zijn rol hierin diverse prijzen en de 
film krijgt de Oscar voor Beste Buiten-
landse Film. Daarna volgt een hele rij van 
films en tv-producties. Zo speelt hij in 
SOOF, NIEUWE BUREN, LOFT, DIVORCE, 
OVERSPEL en PENOZA. Ook is hij te zien 
in een aantal buitenlandse producties.

ROBERT DE HOOG | SIEM LOODER
Robert de 
Hoog speelt de 
Amsterdamse 
crimineel Siem 
Looder, de 
rechterhand 
van Bob Don-
kers.

Naast een Emmy nominatie ontving 
Robert de Hoog op jonge leeftijd een 
Gouden Kalf voor zijn rol in SKIN. De 
Hoog werkte met Steven Spielberg voor 
WARHOUSE en met Paul Verhoeven voor 
het Emmy-winnende onlineproject TRIC-
KED. Dit jaar is hij te zien in de tv-series 
SOOF, ZUIDAS en MOCRO MAFFIA en 
op het grote doek was hij te zien in films 
als HOMIES, BELLA DONNA’S en DE 
HELLEVEEG.

LOES LUCA | LOUISE MONTIJN
Loes Luca 
speelt Louise, 
de moeder 
van Tonnie 
Montijn. 
De veelzijdige 
Rotterdamse 
comédienne 
heeft als oude 

rot in het vak meer dan 65 theater- en 
tv-producties, films en zangvoorstellingen 

op haar naam staan. Ze is bekend van 
NÉNETTE ET LES ZÉZETTES, HET KLOK-
HUIS, JA ZUSTER, NEE ZUSTER, en ’T 
SCHAEP MET 5 POOTEN. Recentelijk 
was ze te zien in de films HUISVROUWEN 
BESTAAN NIET en DE MATCHMAKER.

RYANNE VAN DORST | DR. RUSTELOOS
Ryanne van 
Dorst speelt 
Dr. Rusteloos, 
patholoog-ana-
toom van het 
politiecorps.

Ryanne Dorst, 
ook bekend als 

Elle Bandita, maakt haar speelfilmdebuut 
in de rol van patholoog-anatoom Dr. 
Rusteloos. De carrière van Ryanne Dorst 
startte in 2005. Met haar eerste EP ‘Love 
Juice’ toert ze door het land. Vervolgens 
speelde ze gitaar in de geheel vrouwelijke 
rockband ‘The Riplets’. In 2014 kwam het 
album ‘Elle Bandita’ uit. Inmiddels is Ry-
anne veelvuldig op tv te zien, onder meer 
in OP ZOEK NAAR GOD, EXPEDITIE RO-
BINSON, DE SLIMSTE en GESLACHT!!. 
In 2018 presenteert zij HOLLAND!, een 
tv-programma dat ‘de Nederlandse 
identiteit’ onderzoekt. Met haar nuchtere, 
kwetsbare en open opstelling oogst ze 
veel lof.
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RUBEN VAN DE MEER | VAN KEMENADE
Ruben van 
de Meer en 
Horace Cohen 
zijn Recher-
cheurs Keme-
nade & Baks, 
collega-recher-
cheurs aan de 
Warmoes-

straat. Zij draaien al wat jaartjes mee.

HORACE COHEN | BAKS
Cabaretiers 
Ruben van 
de Meer en 
Horace Cohen 
worden vaak 
in een adem 
genoemd. 
Samen 
bedachten en 

maakten ze het komische programma 
LIVE OPGENOMEN en de succesvolle 
vervolgen FRONLAND en FROLIVE. Van 
2004 tot 2008 maakte Van der Meer deel 
uit van het team van DE LAMA’S.

5.3.2. Regisseur

ARNE TOONEN
Regisseur Arne Toonen besteedt altijd bijzonder veel tijd en aan-
dacht aan art direction in zijn films, al zijn producties zijn werelden 
op zichzelf. Zijn eerste bioscoopfilm DIK TROM was niet alleen een 
box office hit, maar ontving ook een Gouden Kalf voor ‘Beste Art 
Direction’. 
 
Zijn kenmerkende visuele stijl is niet onopgemerkt gebleven, ook 

zijn films BLACK OUT (2012) en DE BOSKAMPI’S (2015) leverde hem internationaal lovende 
kritieken (Variety, Hollywood Reporter) op. DE BOSKAMPI’S werd ook geselecteerd voor het pres-
tigieuze Sundance Film Festival in 2016.
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5.3.3. Scenario
Naar een idee van Peter Römer en Thijs Römer. Samen met zijn vader Peter Römer, tevens acteur, producent en schrijver, bedacht Thijs de lange lijnen 
van het eerste seizoen van de nieuwe BAANTJER reeks: de beginjaren van Jurre de Cock. 
BAANTJER HET BEGIN is gebaseerd op de werken van A.C. Baantjer, met het beroemde personage De Cock, uitgegeven door De Fontein. Van de 
Baantjer-boeken zijn meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht. Het filmscenario is geschreven door Thijs Römer, Willem Bosch en Carl Joos. De serie 
wordt geschreven door Reint Schölvinck, Willem Bosch, Wolter Muller en Judith Goudsmit.

THIJS RÖMER
Thijs Römer is schrijver, acteur en producent 
en won in 2006 een Gouden Kalf voor zijn rol 
in de film 06/05. Hij speelde in succesvolle 
films als ALLES IS FAMILIE, DAGLICHT en 
RAZEND, en in series als NIEUWE BUREN en 
MOORDVROUW. Thijs is ook schrijver van de 
spraakmakende roman WEEMOEDT, waarop 
de gelijknamige Videoland serie gebaseerd is. 

CARL JOOS
Oscargenomineerde en bekroonde scena-
rist Carl Joos staat bekend om zijn high  
concept scenario’s. THE BROKEN CIRCLE 
BREAKDOWN, DE PREMIER, SCHONE  
HANDEN en CORDON (US-remake  
CONTAINMENT) zijn een aantal van de suc-
cesvolle scenario’s die hij schreef.

WILLEM BOSCH
Willem Bosch is een Nederlands scenarios-
chrijver en regisseur. Hij schreef afleveringen 
van onder andere de tv-series PENOZA, VAN 
GOD LOS, NIEUWE BUREN, en - het mede 
door hem bedachte - FEUTEN, alsook de  
bioscoopfilms BELLICHER, CEL, FEUTEN en 
BOY7.

WOLTER MULLER
Wolter Muller is scenarist, toneelschrijver 
en acteur. Hij speelde o.a. in Bloedver-
wanten en Voetbalvrouwen. Wolter schreef 
voor JEUK, DE LUDWIGS en FLIKKEN  
MAASTRICHT. In 2018 gaat zijn scenario 
voor de speelfilm HARTJE PARIJS in pro-
ductie.

REINT SCHÖLVINK
Reint Schölvinck werkte als scenarist mee 
aan de series VRIJLAND, MOORDVROUW, 
FLIKKEN MAASTRICHT, DE LUDWIGS, VAN 
GOD LOS en de film BON BINI HOLLAND. 
De Amerikaanse versie van De Ludwigs: 
HUNTER STREET is genomineerd voor een 
BAFTA-award.

JUDITH GOUDSMIT
Judith Goudsmit is scenarist en toneel-
schrijver. Naast verscheidene New Yorkse 
en Nederlandse toneelproducties, be-
werkte ze diverse scripts en schreef ze de  
romcom bioscoophit HARTENSTRAAT en  
BRASSERIE VALENTIJN en schreef ze afle-
veringen van seizoen 4 van NIEUWE BUREN 
en seizoen 2 van SOOF.
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5.3.4.  Producent - RACHEL VAN BOMMEL

Rachel van Bommel startte haar loop-
baan in de uitgeverswereld, waarna ze 
in 1999 de overstap naar de film en 
tv-industrie maakte. Ze was werkzaam 
bij filmdistributeurs RCV Filmdistribu-
tion (tegenwoordig Entertainment One 
Benelux) en A-Film en werd in 2004 
managing director van filmdistributeur 
Independent Films. Onder haar leiding 

bracht het bedrijf box-office successen als GOOISCHE VROUWEN, 
THE HUNGER GAMES en bijzondere films als EARTH en TREE OF 
LIFE uit.

In 2010 richtte Van Bommel het productiebedrijf Millstreet Films op, 
waarmee ze commerciële, creatieve en kwalitatieve films en tv se-
ries produceert. Millstreet Films produceerde bioscoop hits als LOFT 
(2010), GOOISCHE VROUWEN (2011), SOOF (2013) en SOOF 2, de 
best bezochte film van 2016 en 2017 (de film ging begin december 
in release). In 2014 produceerde Millstreet Films haar eerste drama-
serie NIEUWE BUREN, waarvan in 2019 inmiddels het 4e seizoen op 
Videoland te zien zal zijn. De serie werd in de Engeland verkocht aan 
Channel 4 en wereldwijd aan Amazon. In het najaar van 2018 beleeft 
het tweede seizoen van SOOF DE SERIE haar première op Videoland. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de feelgood film SINGEL 
39, medegefinancierd door participanten.

Gerealiseerd

SOOF 2 Speelfilm
Release: 2016
Regie: Esmé Lammers
Scenario: Marjolein Beumer
Productie: Millstreet Films, 
 KeyFilm
Omroep: RTL
Speelduur: 98 Minuten
Bezoekers: 900.000
Geselecteerd Santa Barbara Inter- 
voor: national Film Festival

EEN NIEUW BEGIN Serie
Release: 2017
Regie: Anne de Clerq, Frank  
 Krom, Pieter van Rijn
Scenario: Luuk van Bemmelen,  
 Edward Stelder, Anne  
 Pauwels
Productie: Millstreet Films, KeyFilm
Omroep: RTL Videoland
Speelduur: 10 x 43 min
Kijkers: 1,5 miljoen
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RENDEZ-VOUS Speelfilm
Release: 2015
Regie: Antoinette Beumer
Scenario: Marjolein Beumer &  
 Dorien Goertzen 
Productie: Millstreet Films
Omroep: RTL
Speelduur: 100 minuten
Bezoekers: 30.000
Geselecteerd voor: Woodstock Film  
 Festival
 Santa Barbara Inter- 
 national Film Festival 
Prijzen: Gouden Film

SOOF Speelfilm
Release: 2013 
Regie: Antoinette Beumer 
Scenario: Marjolein Beumer 
Productie: Millstreet Films,  
 KeyFilm
Omroep: RTL
Speelduur: 100 minuten
Bezoekers: 786.000
Geselecteerd voor: Santa Barbara Inter- 
 national Film Festival
Prijzen: Gouden Film en 
 Platina Film

NIEUWE BUREN 1-4 Serie
Release: 2014-2019
Regie: Bobby Boermans e.a. 
Scenario: Karin van der Meer,  
 Dorien Goertzen e.a. 
Productie: Millstreet Films
Omroep: RTL Videoland
Speelduur: 10 x 42 min
Kijkers: 1,9 miljoen

LOFT Speelfilm
Release: 2010
Regie: Antoinette Beumer
Scenario: Bart De Pauw (screenplay),   
 Saskia Noort (adaptatie)
Productie: Millstreet Films,  
 Woestijnvis, Pupkin
Speelduur: 110 minuten
Bezoekers: 445.000
Geselecteerd voor: Holland Film Festival in Kiev, Denver Interna- 
 tional Film Festival, Indonesia International  
 Fantastic Film Festival
Prijzen: Gouden Film en Platina Film, Gouden Kalf  
 Beste Sound Design (Wart Wamsteker & Peter  
 Flamman), Rembrandt Award Beste Neder- 
 landse Acteur (Jeroen van Koningsbrugge)
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5.3.5.  Coproducent - HILDE DE LAERE

FBO produceerde in 2007 FERMIN van Dominique Deruddere. In 
2013 coproduceerde FBO THE FIFTH ESTATE van Bill Condon met 
Benedict Cumberbatch in de rol van Julian Assange (openingsfilm 
Toronto International Film Festival en Filmfest Gent) en in 2014  
RENDEZ-VOUS van Antoinette Beumer, gebaseerd op het gelijknami-
ge boek van Esther Verhoef. 

In 2015 produceerde FBO in coproductie met Woestijnvis CALLBOYS, 
een fictiereeks van Jan Eelen die zich afspeelt in het gigolomilieu.  
De reeks werd genomineerd voor een Internationale Emmy Award en 
bekroond met de Rockie Award voor beste comedy en de FIPA d’Or voor  
beste acteur. In 2016 volgde DE PREMIER van Erik Van Looy, een 
coproductie met Woestijnvis en Millstreet Films met Koen De Bouw 
in de hoofdrol, goed voor meer dan 400.000 bezoekers. Daarnaast 
coproduceerde FBO samen met het Nederlandse Millstreet Films de 
televisieserie SOOF, de serie BRUSSEL in coproductie met Endemol 
Shine en DE MAATSCHAP in coproductie met Dutch Mountain Film.

5.4. Distributeur - PARADISO ENTERTAINMENT NEDERLAND B.V.
Eind jaren negentig opent de Belgische distributeur Paradiso Entertainment (Paradiso) in Amsterdam een kantoor en wordt daarmee de eerste dis-
tributeur met een eigen distributiekanaal in België, Nederland en Luxemburg. Grote internationale producenten en salesmaatschappijen werken met 
Paradiso en beschouwen hen als één van hun belangrijkste partners; New Line, Summit, Lakeshore, Filmax, Focus Features. Kwaliteit staat bij Paradiso 
boven kwantiteit. Daarom streeft het bedrijf naar een gezonde mix van mainstreamfilms en de betere arthouse film. Het resultaat is een indrukwek-
kende filmcatalogus.

DE PREMIER Speelfilm
Release: 2016
Regie: Erik van Looy
Scenario: Erik van Looy,  
 Carl Joos
Productie: FBO, Millstreet Films
Speelduur: 115 minuten
Bezoekers: 500.000 (BE)
 1.500 (NL)
Land: België

EEN PRODUCTIE VAN FBO IN COPRODUCTIE MET WOESTIJNVIS EN MILLSTREET FILMS EEN FILM VAN ERIK VAN LOOY “DE PREMIER” KOEN DE BOUW TINE REYMER CHARLOTTE VANDERMEERSCH DIRK ROOFTHOOFT STIJN VAN OPSTAL SASKIA REEVES ADAM GODLEY 
GELUID SIMONE GALAVAZI MAKE UP ESTHER DE GOEY KOSTUUM TINE VERBEURGT DECOR KURT LOYENS GELUIDSDESIGN PETER FLAMMAN WART WAMSTEKER MUZIEK MERLIJN SNITKER MONTAGE PHILIPPE RAVOET YOOHAN LEYSSENS FOTOGRAFIE DANNY ELSEN 

COPRODUCENTEN MICHIEL DEVLIEGER RACHEL VAN BOMMEL PRODUCENT HILDE DE LAERE SCENARIO ERIK VAN LOOY CARL JOOS REGISSEUR ERIK VAN LOOY
DEZE FILM IS TOT STAND GEKOMEN MET EEN BIJDRAGE VAN DE NETHERLANDS FILM PRODUCTION INCENTIVE
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De Maatschap heeft als doel de financiering, productie en exploitatie van het eerste 
seizoen van de dramaserie en speelfilm van BAANTJER HET BEGIN. De Maatschap 
is opgericht op 10 september 2018 en is aangegaan voor vier jaar. Het is het voor-
nemen om de rechten op de Productie na 30 maanden (vanaf de datum van sluiting 
inschrijving) te vervreemden. Daarna zal de Maatschap worden beëindigd. De plan-
ning van het gehele project ziet er als volgt uit:

Juni 2018 tot 8 oktober 2018
De preproductie voor BAANTJER HET BEGIN vindt plaats. Diverse verzekeringen 
voor BAANTJER HET BEGIN worden afgesloten.

10 september 2018
Oprichting Maatschap. De Managing Partner brengt het economisch eigendom van 
de rechten op verfilming van het eerste seizoen van de dramaserie en speelfilm 
BAANTJER HET BEGIN in de Maatschap in en de Maatschap neemt de preproductie 
over.

8 oktober 2018 tot 19 december 2018
Blok 1 van de opnamen voor BAANTJER HET BEGIN vinden plaats. De Participanten 
worden uitgenodigd voor een bezoek aan de set (Blok 1 of 2).

24 oktober 2018
Uitgave Prospectus en eerst mogelijke inschrijvingsdatum voor Participaties.

24 oktober 2018 tot 1 april 2019
De betalingen door de Participanten vinden plaats binnen 10 dagen na onderteke-
ning van het Inschrijfformulier.

Februari 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het vierde kwartaal een overzicht van de (even-
tuele) netto-opbrengsten over 2018. De Stichting ontvangt de (eventuele) netto-op-
brengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan 
de Participanten. De jaarrekening van de Maatschap over 2018 wordt opgemaakt, 
waarvan de Participanten een exemplaar ontvangen. 

Maart 2019 (uiterlijk)
De Participanten ontvangen binnen drie maanden na afloop van het jaar 2018 de 
voor hun belastingaangifte benodigde informatie.

31 maart 2019
Sluitingsdatum voor Participaties.

Maart tot mei 2019
Blok 2 van de opnamen voor BAANTJER HET BEGIN vinden plaats. De Participanten 
worden uitgenodigd voor een bezoek aan de set (Blok 1 of 2).

15 april 2019 (naar verwachting)
Nederlandse première van de speelfilm BAANTJER HET BEGIN en de speelfilm ver-
schijnt (naar verwachting) 18 april in de bioscopen. Participanten worden uitgeno-
digd voor de première.

Mei 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het eerste kwartaal 2019 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over het eerste kwartaal 2019. De Stichting ontvangt 
de (eventuele) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventue-
le) bedragen uit aan de Participanten.

Augustus 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het tweede kwartaal 2019 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over het tweede kwartaal 2019. De Stichting ontvangt 
de (eventuele) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventue-
le) bedragen uit aan de Participanten.

November 2019
De Stichting ontvangt dertig dagen na het derde kwartaal 2019 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over het derde kwartaal 2019. De Stichting ontvangt 
de (eventuele) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) 
bedragen uit aan de Participanten.

6. Planning en agenda
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Januari 2020 (naar verwachting)
De dramaserie BAANTJER HET BEGIN wordt opgeleverd en wordt in Nederland 
uitgezonden door RTL en later Videoland.

Februari 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het vierde kwartaal 2019 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over 2019. De Stichting ontvangt de (eventuele) net-
to-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan 
de Participanten. De jaarrekening van de Maatschap over 2019 wordt opgemaakt, 
waarvan de Participanten een exemplaar ontvangen.

Maart 2020 (uiterlijk)
De Participanten ontvangen binnen drie maanden na afloop van het jaar 2019 de 
voor hun belastingaangifte benodigde informatie.

Mei 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het eerste kwartaal 2020 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventue-
le) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen 
uit aan de Participanten.

Augustus 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het tweede kwartaal 2020 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventue-
le) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen 
uit aan de Participanten.

November 2020
De Stichting ontvangt dertig dagen na het derde kwartaal 2020 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventue-
le) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen 
uit aan de Participanten.

Februari 2021
De Stichting ontvangt dertig dagen na het vierde kwartaal 2020 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over 2020. De Stichting ontvangt de (eventuele) net-
to-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen uit aan 
de Participanten. De jaarrekening van de Maatschap over 2020 wordt opgemaakt, 
waarvan de Participanten een exemplaar ontvangen.

Maart 2021 (uiterlijk)
De Participanten ontvangen binnen drie maanden na afloop van het jaar 2020 de 
voor hun belastingaangifte benodigde informatie.

Mei 2021
De Stichting ontvangt dertig dagen na het eerste kwartaal 2021 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventue-
le) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen 
uit aan de Participanten.

Augustus 2021
De Stichting ontvangt dertig dagen na het tweede kwartaal 2021 een overzicht van de 
(eventuele) netto-opbrengsten over dat kwartaal. De Stichting ontvangt de (eventue-
le) netto-opbrengsten dertig dagen later. De Stichting keert de (eventuele) bedragen 
uit aan de Participanten.

September 2021 (verwachting)
De rechten op BAANTJER HET BEGIN worden verkocht. De Maatschap maakt de 
eindafrekening op en wordt gestaakt. De Stichting keert de (eventuele) einduitkering 
uit aan de Participanten.
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7.1. Participeren in deze Productie
Door conform dit Prospectus deel te nemen in deze Productie wordt u maat in een 
zogenaamde stille maatschap. Hieronder wordt dat nader toegelicht.

7.2. De Maatschap
Een maatschap is een personenvennootschap. Zij is een samenwerking tussen 
(rechts)personen. Die samenwerking is geregeld in een overeenkomst (de Maat-
schapsovereenkomst, zie Bijlage 1 in dit Prospectus). Een maatschap heeft geen 
rechtspersoonlijkheid. De leden van een maatschap worden, enigszins verwarrend, 
dan weer maten, en dan weer vennoten genoemd. In dit Prospectus gebruiken wij de 
termen maat (maten) of participant (participanten). De Maatschap kent één maat (de 
Managing Partner) die met uitsluiting van de andere maten is belast met het beheer 
en bestuur van de Maatschap. De Managing Partner kan en zal alle maten aan alle 
rechtshandelingen betreffende de Maatschap binden. 

Alle maten, behalve de Eerste Participant, brengen geld in de Maatschap in. Een 
maat (niet zijnde de Managing Partner) brengt minstens een bedrag van € 10.000 
in en krijgt daarvoor één Participatie per inbreng van € 5.000. De Managing Partner 
brengt een bedrag van € 1.434.846 in. 

De Maatschap kent in beginsel 92 maten: de Managing Partner, de Eerste Partici-
pant en maximaal 90 Participanten met samen 180 Participaties.

De Managing Partner ontvangt voor zijn werkzaamheden en de door hem ter be-
schikking gestelde faciliteiten een vergoeding die is vastgelegd in de Maatschaps-
overeenkomst.

De Participatie in de Maatschap is slechts beperkt overdraagbaar. Voor de beper-
kingen op de overdraagbaarheid wordt verwezen aar de Maatschapsovereenkomst. 

De Maatschap is opgericht op 10 september 2018 en is aangegaan voor vier jaar. 
Zij zal echter van rechtswege eindigen wanneer de rechten op de Productie door de 
Maatschap worden vervreemd. Het is het voornemen om de rechten op de Productie 
na 30 maanden (vanaf de datum van sluiting inschrijving) te vervreemden.

De Maatschap oefent het bedrijf van filmproducent uit. Zij gaat alle overeenkomsten 
voor de financiering, productie en exploitatie van het eerste seizoen van de drama-
serie en speelfilm van BAANTJER HET BEGIN aan. Eventuele vóór de oprichting van 
de Maatschap aangegane overeenkomsten alsmede de resultaten van werkzaamhe-
den die al hebben plaatsgehad, zoals opnamemateriaal, zullen aan de Maatschap 
worden overgedragen of in licentie gegeven, respectievelijk in de Maatschap worden 
ingebracht. Op die wijze worden de Maatschap als zodanig en de maten pro rata 
gebonden aan alle afgesloten overeenkomsten.

7.3. Stichting Trust EuroGroei
Stichting Trust EuroGroei (hierna de Stichting) incasseert de deelnamebedragen van 
Participanten. De deelnamebedragen worden aangehouden op een derdenrekening 
van de Stichting. De Stichting geeft de gelden - conform de Dienstverleningsover-
eenkomst met de Maatschap - pas vrij aan de Maatschap nadat de financiering is 
zeker gesteld. Tevens int en verdeelt de Stichting de opbrengsten uit de Productie ten 
behoeve van de Participanten in de Maatschap.

BESTUUR
De Stichting wordt bestuurd door de heer W.H. Kool. De heer Kool heeft een bancaire 
achtergrond (ABN en Credit Lyonnais) met meer dan 35 jaar ervaring, waarbij hij 
verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. Hij is onder meer actief geweest 
in Corporate Finance en het financieren van filmproducties.

Hij is vanuit die hoedanigheid betrokken geweest bij de financiering van speelfilms 
zoals HET MEISJE MET HET RODE HAAR, SCHATJES en MAMMA IS BOOS. Hij is 
tevens betrokken geweest bij de opzet van enkele film-CV’s, waaronder THE LITTLE 
VAMPIRE. Sinds 2004 is de heer Kool zelfstandig financieel adviseur.
 
De heer Kool is tevens co-auteur van het management boek ‘De overname van een 
BV’ (meer dan 15.000 exemplaren verkocht) en de schriftelijke leergang ‘Fusies, 
overnames & management buy-outs’ van Euroforum.

7. Juridische aspecten
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7.5. Aansprakelijkheid maten
De maten in de Maatschap zijn ieder voor gelijke delen aansprakelijk. In het geval er 
bijvoorbeeld 89 maten zijn kunnen eventuele schuldeisers een individuele maat van 
de Maatschap slechts aanspreken voor een 1/89e deel van hun vorderingen.

Risico’s die verbonden zijn aan het vervaardigen van de Productie zullen door gebrui-
kelijke verzekeringen worden gedekt. 

Voor een uitgebreide omschrijving van de risico’s die samenhangen met de financie-
ring, productie en exploitatie van de Productie en het deelnemen in de Maatschap 
wordt verwezen naar hoofdstuk 12.

7.6. Activiteiten
Het bedrijf van de Maatschap is de financiering, productie en exploitatie van het eer-
ste seizoen van de dramaserie en speelfilm BAANTJER HET BEGIN. The Mills B.V. 
heeft een licentie verworven om de Productie te produceren. Deze rechten worden 
in economische zin ingebracht in de Maatschap. Dit economisch eigendom en het 

economisch eigendom van de Productie zal voor 90% toekomen aan de maten van 
de Maatschap, de resterende 10% komt toe aan de Managing Partner.

7.7. Productie
De inbreng van de maten in de Maatschap is voldoende om samen met de door de 
Maatschap gecontracteerde financiering het vervaardigen van de Productie te kun-
nen betalen. De Maatschap zal de Productie produceren en exploiteren. 

7.8. Exploitatie
Voor de tv-uitzendrechten van de Productie via de commerciële omroep in Neder-
land is een overeenkomst gesloten met RTL Nederland. De Free TV rechten België 
zijn aangekocht door Medialaan (VTM). Er is bovendien een overeenkomst gesloten 
met filmdistributeur Paradiso Entertainment voor de distributie van de speelfilm in 
Nederland en België. Voor de internationale distributie van de serie is ten tijde van 
het schrijven van dit Prospectus nog geen overeenkomst gesloten. Behalve de mee-
gefinancierde kosten en de jaarlijkse beheerkosten zullen geen verdere kosten door 
de Maatschap worden gemaakt ten behoeve van de exploitatie van de Productie. 

7.4. Organogram

Maatschap

Eerste Participant Maten

Stichting

Mevr. R van Bommel  Max. 90 Participanten
(180 Participaties)

Dhr. W.H. Kool

-  incasseren

 deelame bedragen

-  vrijgeven deelnamebedragen 

na bevestiging financiering

-   incasseren en verdelen 

 inkomsten uit de Productie 

 

                       Bestuur

 Millstreet Films B.V. EuroGroei Films B.V.
 Eigenaar / Bestuurder Bestuurder        

Managing Partner

The Mills B.V.
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Exploitatie kan plaatsvinden zolang de Productie beschermd wordt door het auteurs-
recht. Dat auteursrecht vervalt pas zeventig jaar na de dood van de langstlevende 
van de volgende medewerkers aan de Productie: de regisseur, de scenarioschrijver, 
de schrijver van de dialogen en de componist van de muziek. 

7.9. Verweven belangen
Millstreet Films B.V. heeft zich garant gesteld voor een bedrag van € 201.662. Deze 
garantie wordt gedekt door een eerste recht op de opbrengsten uit (i) de rechten voor 
SVOD en Pay TV België en/of (ii) internationale verkopen (dan wel een door een sales 
agent te betalen minimum garantie). Millstreet Films B.V. financiert eveneens een 
deel via de Benelux distributeur. Zie hiervoor hoofdstuk 10. 

Rachel van Bommel is niet alleen Eerste Participant, maar ook (in) direct eigenaar 
en bestuurder van Millstreet Films B.V.. Als Eerste Participant treedt zij uit de Maat-
schap zodra één of meer andere Participanten tot de Maatschap toetreden.

7.10. Inschrijving Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel stelt zich op het standpunt dat maten van een maatschap 
die een onderneming drijft, dienen te worden ingeschreven in het register van de Ka-
mer van Koophandel, ook als er sprake is van een stille maatschap. Voor deze inschrij-
ving ontvangt u een inschrijvingsformulier van de Managing Partner. Inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel kan collectief worden verricht door EuroGroei Films. 

De inschrijving van de hoedanigheid als maat van de Maatschap heeft geen gevolgen 
voor de omvang van de aansprakelijkheid.

7.11. Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Dit Prospectus is niet voorgelegd aan en dus ook niet beoordeeld door de Stichting 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). The Mills B.V. en de Maatschap waarvan zij 
Managing Partner is en voor wier rekening dit Prospectus wordt uitgegeven zijn niet 
vergunningplichtig op grond van de Wet op het financieel toezicht en staan ook niet 
anderszins onder toezicht van de AFM. Op verzoek zal een kopie van het informa-
tiedocument, zoals dat overeenkomstig art. 53 Vrijstellingsregeling Wft bij de AFM is 
ingediend, worden verstrekt.



32

8.1. Fiscale positie van Participanten
De Productie wordt gefinancierd, geproduceerd en geëxploiteerd voor rekening en 
risico van de Maatschap, een stille maatschap. De Participanten zullen naar rato van 
hun deelname gerechtigd zijn tot de resultaten en het vermogen van de Maatschap. 
De Maatschap heeft een besloten karakter wat inhoudt dat Participaties beperkt ver-
handelbaar zijn: overdracht is uitsluitend mogelijk onder de voorwaarden neergelegd 
in de Maatschapsovereenkomst. De Maatschap heeft een zogenaamde fiscaal trans-
parante structuur: de Participanten zijn belastingplichtig, niet de Maatschap zelf.

De Maatschap wordt geacht een onderneming te drijven in de zin van de Wet IB 
2001 waarbij de resultaten van de Maatschap voor rekening en risico komen van de 
betreffende natuurlijke personen. Een onderneming is kort gezegd aanwezig in het 
geval van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal waarmee wordt beoogd 
om, door deelneming aan het maatschappelijke productieproces respectievelijk eco-
nomische verkeer, winst te behalen.

Deze winst moet redelijkerwijs te verwachten zijn (het zogenaamde bronvereiste).

Verder geldt ten aanzien van de Participanten het vereiste van rechtstreeks verbon-
den worden voor verbintenissen betreffende de onderneming.

De Maatschap produceert, financiert en exploiteert voor eigen rekening en risico 
een Productie. Zij financiert deze door middel van eigen vermogen ad € 2.334.846 
(€ 900.000 voor zover het de Participanten betreft) en externe financiering van  
€ 3.631.662.

Het oogmerk is aanwezig winst te behalen. Dat genoemd oogmerk redelijkerwijze te 
verwachten is moge blijken uit het medium scenario, zijnde de ten behoeve van de 
Participanten geprognosticeerde commerciële opbrengsten van de Productie vanaf 
2019.

De initiatiefnemer heeft estimates opgevraagd bij de betrokken distributeur voor de 
Benelux (Paradiso Entertainment Nederland B.V., die gezien haar vertrouwen in de 
film een minimumgarantie heeft afgegeven van € 200.000 (terwijl Millstreet Films 
B.V. in dit verband ook een minimumgarantie heeft afgegeven heeft van € 100.000).

Voor de landen buiten de Benelux zijn opbrengsten uit de serie geprognosticeerd 
door Dynamic Television LLC, vestiging Berlijn. Zijdens Dynamic Television is ver-
klaard: ‘the medium scenario of 1.38 Mio. € is the most likely scenario for us.’ De 
Participanten zullen, na aftrek van de sales fee, preferent gerechtigd zijn tot deze 
opbrengsten.
 
Op grond van het bovenstaande en hetgeen is vermeld in hoofdstuk 9 (‘Rendement’) 
acht de initiatiefnemer het low medium scenario realistisch haalbaar. In het low me-
dium scenario wordt zonder fiscale aspecten in aanmerking te nemen een zodanige 
winst in het jaar 2019 en daarna geschat dat er ten behoeve van de Participanten 
per saldo een redelijke kans op positief voordeel is van € 61.060. Daarmede is in 
beginsel aan het zogenaamde bronvereiste voldaan.

Verder geldt ten aanzien van de Participanten dat zij rechtstreeks mee verbonden 
zullen worden voor verbintenissen betreffende de onderneming. Daarmee ontstaat 
in alle gevallen een eigen verbintenis van elk van de Participanten welke niet is ge-
maximeerd tot een bepaald bedrag. Zij zijn daarvoor voor hun deel aansprakelijk 
overeenkomstig de civielrechtelijke bepalingen te dier zake.

Participanten worden door hun deelname beoogd in de Maatschap voor de Wet IB 
2001 aangemerkt te worden als ondernemer; zij genieten als zodanig winst uit on-
derneming in de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001. Genoten fiscale winsten en geleden 
verliezen van de Maatschap worden pro rata rechtstreeks toegerekend aan de Parti-
cipanten. Zij dienen dit aandeel in de resultaten van de Maatschap bij het onderdeel 
winst uit onderneming (‘Box 1’) op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting.

Ook dienen Participanten zich als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst 
om ter zake van de deelname in de Maatschap aangifte te kunnen doen. Als onder-
nemer komen Participanten in beginsel in aanmerking voor een aantal fiscale faci-
liteiten, waaronder aftrek van bedrijfskosten, afschrijving (de zogeheten afschrijving 
ineens) en winstvrijstellingen, de zogeheten MKB- winstvrijstelling en de zogeheten 
stakingsaftrek:
-  eventuele verliezen van de Maatschap zijn - pro rata - verrekenbaar met het posi-

tieve inkomen van de Participanten in Box 1, zodat zulke verliezen tegen maximaal 

8. Fiscale aspecten
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51,95% (tarief 2018), respectievelijk 51,75% (tarief 2019) kunnen worden verre-
kend, eventuele winsten zijn belast; 

-  onder bepaalde voorwaarden kan door Participanten gebruik worden gemaakt van 
de afschrijving ineens; 

-  de MKB-winstvrijstelling van 14% is van toepassing; 
-  stakingsaftrek; deze is slechts eenmaal van toepassing per belanghebbende bij 

staking van (een) onderneming(en). Aangezien Participanten reeds gebruik ge-
maakt zouden kunnen hebben van de stakingsaftrek is met deze aftrek geen reke-
ning gehouden bij het opstellen van de rendementsprognoses. Daardoor zijn de in 
dit Prospectus genoemde rendementen ook bij afname van meerdere Participaties 
gelijk (mits bij voldoende inkomen welk in beginsel tegen 51,95%, respectievelijk 
51,75% belast is met inkomstenbelasting). 

NB: Indien Participanten nog geen stakingsaftrek hebben genoten, heeft dat een 
positief effect op hun rendement.

8.1.1.  Afschrijving
De Wet inkomstenbelasting 2001 voorziet in een mogelijkheid om de voortbrengings-
kosten van immateriële activa in het kalenderjaar van voortbrenging ineens af te 
schrijven. In het geval van deze Maatschap kan over de Productie afgeschreven 
worden van het afschrijvingspotentieel over 2018 en 2019, tot aan de restwaarde bij 
staking.

8.1.2.  MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling is een maatregel die sinds 1 januari 2007 geldt voor de in-
komsten uit ondernemersactiviteiten. Het is een tegemoetkoming waarmee een extra 
aftrekpost wordt gecreëerd voor de belastbare winst van ondernemers. In 2018 is de 
winstvrijstelling gelijk aan 14% van de belastbare winst. Bovendien is de winstvrij-
stelling sinds 1 januari 2010 niet meer gebonden aan het zogeheten urencriterium. 
Doordat de omvang van het vrijgestelde deel dus geheel wordt bepaald door de hoog-
te van de belastbare winst, is in feite sprake van een tariefverlaging. Overigens wor-
den verliezen uit ondernemersactiviteiten eveneens geraakt door de MKB-winstvrij-
stelling: in de aangifte inkomstenbelasting dienen verliezen met het bovengenoemde 
percentage te worden verminderd. 

8.1.3.  Stakingsaftrek
Stakingsaftrek geldt voor een ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met 
of bij het staken van één of meer gehele ondernemingen waaruit hij als ondernemer 
winst geniet. De stakingsaftrek van € 3.630 (aftrek 2018) wordt verminderd - maar 
niet verder dan tot nihil - met de in voorafgaande jaren door de ondernemer reeds 
genoten bedragen aan stakingsaftrek. Het beëindigen van de Maatschap waarbij alle 
bedrijfsmiddelen worden verkocht houdt staking van de onderneming van de Par-
ticipant in. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met 
een eventueel voordeel ten gevolge van deze stakingsaftrek waardoor het rendement 
na belastingen effectief hoger kan uitvallen, indien de Participant nog gebruik kan 
maken van (een deel van) zijn stakingsaftrek. Ten overvloede: een ondernemer kan 
slechts tot het bedrag van € 3.630 gebruik maken van de stakingsaftrek ongeacht 
het aantal ondernemingen welk hij staakt. De stakingsaftrek heeft alleen betrekking 
op de winsten ten gevolge van uittreding uit de Maatschap of bij verkoop van alle 
bedrijfsmiddelen en/of vrijval van schulden bij bedrijfsbeëindiging. Deze aftrek ziet 
niet op de normale jaarwinst. 
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8.2. Overige fiscale aspecten

8.2.1.  Andere ondernemersfaciliteiten
Voor zover Participanten een lening aangaan om de aankoop van Participaties te finan-
cieren, kunnen zij in beginsel de op het geleende bedrag verschuldigde rente aftrekken 
van hun belastbaar inkomen in Box 1. Dit geldt evengoed als de lening is verstrekt door 
een eigen rechtspersoon van de betreffende Participant. Het financieren van Parti-
cipaties met geldleningen kan een nadelige invloed hebben op het nettorendement. 
Opgelet dient te worden of in het geval van een geldlening en de daarvoor verschul-
digde rente nog aan het bronbeginsel wordt voldaan. Omdat bij de deelname aan de 
Maatschap niet wordt voldaan aan het urencriterium, kunnen Participanten geen aan-
spraak maken op een aantal aftrekposten die naast de willekeurige afschrijving en de 
MKB-winstvrijstelling zijn gecreëerd voor ondernemers. Voorbeelden van zulke andere 
niet van toepassing zijnde faciliteiten zijn de zogeheten zelfstandigenaftrek en de fisca-
le oudedagsreserve (FOR). 

8.2.2.  Vermogensrendementsheffing (Box 3)
Bij de als ondernemer gekwalificeerde Participant zal de waarde van de Participa-
tie(s) niet zijn onderworpen aan de vermogensrendementsheffing in Box 3. Participa-
ties zullen worden behandeld als ondernemingsvermogen in Box 1. Dit betekent het 
achterwege blijven van minimaal 0,58% (of afgerond 0,6%) vermogensrendements-
heffing per jaar over het nog niet terugverdiende deel van de investering.

8.2.3.  Overlijden
In geval van overlijden van een Participant, of bij schenking, is de waarde van de Partici-
patie in beginsel onderworpen aan Nederlandse erf- of schenkbelasting. 

8.3. Belangrijke informatie voor potentiële Participanten
Met de hierboven opgenomen beschrijving van de fiscale gevolgen voor deelname in 
de Maatschap wordt slechts beoogd een algemeen kader te schetsen van de stand 
van de gepubliceerde (belasting) wetgeving en (fiscale) jurisprudentie per 1 oktober 
2018. De fiscale gevolgen kunnen door wetswijzigingen of rechtspraak na die datum 
veranderen, mogelijk zelfs met terugwerkende kracht. Zie hiervoor hoofdstuk 12 ‘Ri-
sicofactoren’.

De informatie in dit Prospectus is toegesneden op deelname in de Maatschap door 
in Nederland woonachtige en belastingplichtige natuurlijke personen. Hoewel ook 
rechtspersonen de mogelijkheid hebben om Participaties te nemen, gelden voor hen 
niet dezelfde fiscale positie; dit heeft consequenties voor het resultaat na belasting 
op eventueel te nemen Participaties.

Potentiële Participanten wordt uitdrukkelijk aangeraden hun individuele situatie met 
hun eigen belastingadviseur door te nemen en advies in te winnen over de fiscale 
gevolgen van participeren in de Maatschap.
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9.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden mogelijke opbrengsten en rendementen van de Maatschap per 
scenario beschreven. Het kan zo zijn dat er geen opbrengsten voor de Participant uit de 
Productie komen of dat opbrengsten aanzienlijk lager zijn dan in dit hoofdstuk wordt aan-
genomen doordat de Productie niet of nauwelijks wordt verkocht. Bovendien kunnen de 
opbrengsten zich voordoen over een kortere of langere periode dan wordt aangenomen. 
De hoogte van het fiscale voordeel is daarnaast afhankelijk van de persoonlijke situatie 
van de Participant. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk met enige mate van zekerheid 
de opbrengsten van de Productie in te schatten en kan er derhalve geen enkele garantie 
worden afgegeven met betrekking tot de werkelijke opbrengsten en rendementen.

Het onderzoeksrapport van de accountant (Bijlage 2) ziet op alle in het Prospectus op-
genomen rendementsprognoses. Het rendement op een Participatie in de Maatschap is 
de resultante van:

-  de netto-opbrengst uit exploitatie van de Productie;
-  de (eventuele) opbrengst bij verkoop van de rechten op de Productie bij beëindi-

ging van de Maatschap;
-  de fiscale besparing.

9.2. Uitgangspunten
De verwachte opbrengsten en rendementen zijn gebaseerd op een aantal belangrijke 
uitgangspunten. Deze zijn als volgt:
-  De verwachte rendementen in dit Prospectus zijn (tenzij anders vermeld) geba-

seerd op 1 Participatie (€ 5.000) per Participant, uiteraard kunnen meer Participa-
ties genomen worden zonder dat dit een nadelig effect heeft op het rendement.

-  Geen van de Participanten heeft de aankoop van de Participatie in de Maatschap 
gefinancierd met een geldlening.

-  Alle Participanten zijn in Nederland woonachtig dan wel in Nederland belasting-
plichtige natuurlijke personen die in privé deelnemen en kiezen voor het als afzon-
derlijke onderneming aanmerken van de Participatie. 

-  Het volledige eigen vermogen van € 900.000 (voor zover dit de Participanten be-
treft) verdeeld over 180 Participaties van elk € 5.000 wordt in 2018 volgestort.

-  Er is geen sprake van budget- of kostenoverschrijdingen noch in de opleverings-

kosten van BAANTJER HET BEGIN noch in de overige kosten, van welke aard 
dan ook, die om welke reden dan ook kunnen ontstaan tijdens het bestaan van de 
Maatschap.

-  Voor alle Participanten is het IB-tarief 51,95% (tarief 2018), respectievelijk 51,75% 
(tarief 2019). In de periode dat zij deelnemen in de Maatschap zijn alle Participan-
ten vermogensrendementsheffing verschuldigd.

-   De maximale aftrek voor Participanten is gelijk het totaalbedrag van afschrijving op 
immateriële activa en kosten, verminderd met 14% van dit totaalbedrag wegens de 
toepassing van de MKB-winstvrijstelling.

-  Het totaal van de (eventuele) minimumgaranties en andere vooruit ontvangen exploi-
tatieopbrengsten wordt ultimo 2019 bij het belastbare resultaat gevoegd.

-  De voortbrengingskosten van BAANTJER HET BEGIN en de projectkosten worden 
in 2018 en 2019 gemaakt.

-  Er wordt in de rendementsberekeningen geen rekening gehouden met eventuele 
rente over enig banktegoed en rekening courant rentekosten.

-  Er wordt in de rendementsberekeningen geen rekening gehouden met een even-
tuele opbrengst bij verkoop van de rechten op de Productie bij beëindiging van de 
Maatschap. Deze is dus gemakshalve op € 0 gesteld.

-  De rendementsberekeningen zijn vereenvoudigd over 2018 en 2019 (en verder) weer-
gegeven. Aangezien de rechten op de Productie naar verwachting in 2021 worden 
vervreemd, kunnen de inkomsten gedeeltelijk verschuiven naar 2020 en 2021.

-  Verondersteld wordt dat het per saldo in Box 3 belaste vermogen van de Partici-
panten meer bedraagt dan de ter zake geldende vrijstelling.

-  Omdat verschillende persoonlijke factoren en situaties van belang kunnen zijn bij 
het te behalen rendement, is het raadzaam dat potentiële Participanten hun eigen 
belastingadviseur raadplegen. 

-  De geprognosticeerde rendementen geven een indruk van de mogelijk te behalen 
rendementen. 

-  Het is mogelijk om meerdere Participaties af te nemen. Het minimum aantal be-
draagt 2 stuks, tenzij de Managing Partner toestaat deel te nemen met één Parti-
cipatie.

9. Rendement
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SCENARIO’S FLOP LOW LOW-MED MEDIUM HIGH 
 

Opbrengsten uit de Productie (€)  0   560.000   961.060    1.307.170   1.584.294     

          

 2018 2019 ev 2018 2019 ev 2018 2019 ev 2018 2019 ev 2018 2019 ev

Fiscale P&L
 

Exploitatie Productie (€) 0  0  0  560.000  0  961.060  0  972.000  0  1.056.598      

Pre-sale en vrijval schulden (€) 0  3.631.622  0  3.631.622  0  3.631.622  0  3.631.622  0  3.631.622      

Netto inkomsten (€) 0  3.631.622  0  4.191.622  0  4.592.722  0  4.603.662  0  4.661.262        

Projectkosten 

(in totale budget) (€) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0        

Afschrijving (willekeurig) (€) - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929        

Kosten (€) - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929  - 2.684.929        

           

Winst / verlies voor MKB-(€)  - 2.684.929  - 946.733  - 2.684.929   1.506.733  - 2.684.929   1.907.794  - 2.684.929   1.918.733  - 2.684.929   1.976.333         

winstvrijstelling           

MKB-winstvrijstelling  (€)  14%  375.890 -132.543  375.890  - 210.943   375.890  - 267.091   375.890  - 268.623   375.890  - 276.687         

           

Cash in/out (€) - 2.309.039  814.191  - 2.309.039   1.295.791  - 2.309.039   1.640.703  - 2.309.039   1.650.111  - 2.309.039   1.699.647       

           

Cash in/out Participanten           
 

Cash in/out Productie 

(na kosten beheer) (€)  0   560.000   961.060   972.000   1.029.600      

Cash in/out Fiscaal (€)       51,95% 1.199.546  - 421.344  1.199.546  - 670.572  1.199.546  - 849.064  1.199.546  - 853.932  1.199.546  - 879.567          

Cash in/out Aflossing (€)   0    0   0   0   0

 

Netto cash (€) 1.199.546  - 421.344  1.199.546  - 110.572  1.199.546  111.997  1.199.546 118.068  1.199.546  150.033         

           

Rendement           
 

Inleg (€)   -900.000   -900.000   -900.000   -900.000   -900.000        

Opbrengsten (€)   778.202   1.088.974   1.311.542   1.317.613   1.349.578       

Resultaat (€)   -121.798   188.974   411.542   417.613   449.578       

Per participatie (€)  -677  1.050  2.286  2.320  2.498

Nominaal (% per jaar)*  -5,4%  8,4%  18,3%  18,6%  20,0%

Besparing Box 3 (% per jaar)  0,6%  0,6%  0,6%  0,6%  0,6%

Netto rendement (% per jaar)
-4,8% 9,0% 18,9% 19,2% 20,6%

* Het is het voornemen om de rechten op de Productie na 30 maanden te vervreemden. De rendementen zijn op basis van een looptijd van 30 maanden berekend.
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9.3. Opbrengsten
De rendementen die in dit Prospectus worden geschat zijn gebaseerd op de verkoop 
inschattingen van de betrokken distributeur Paradiso (voor wat betreft de speelfilm) 
en (niet bij de serie betrokken) sales agent Dynamic Television (voor wat betreft de 
serie). De distributeur heeft zijn inschattingen voor de film gebaseerd op de bios-
coopresultaten van eerder werk van de regisseur | producent en vergelijkbare films. 
De sales agent heeft zijn inschattingen voor de serie gebaseerd op recente (we-
reldwijde) verkopen van vergelijkbare series. Het is in de branche gebruikelijk dat 
producenten en financiers deze inschattingen als uitgangspunt nemen. Paradiso en 
Dynamic Television hebben een reputatie hoog te houden en zullen zo realistisch 
mogelijke cijfers afgeven.
Het medium scenario het te verwachten scenario op basis een samenvoeging van de 
inschattingen van Paradiso en Dynamic Television.

9.4. Recoupment | Exploitatie
De inkomsten die met de Productie worden behaald, worden verdeeld tussen de 
betrokken financierende partijen. De afspraken hierover worden verwerkt in een zo-
geheten recoupmentschema. Dit recoupmentschema is opgenomen onder artikel 
9.6 van de Maatschapsovereenkomst (Bijlage 1).

9.5. Rendement
Het rendement op Participaties in de Maatschap is de resultante van - samengevat 
- de verwachte opbrengsten van BAANTJER HET BEGIN en de verwachte belasting-
teruggave of belastingbesparing gekoppeld aan de betreffende Participaties.

Het ligt in de aard van Participaties als deze dat hun waarde varieert en fluctueert. 
De hoogte van het rendement wordt voor iedere Participant bepaald door het aantal 
genomen Participaties, de uiteindelijke productiekosten en vooral het succes van de 
Productie via (S)VOD, op DVD, bij uitzending op televisie en andere exploitatiemoge-
lijkheden en in mindere mate door de individuele fiscale (aftrek)mogelijkheden. De 
rendementsberekeningen in dit Prospectus zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s 
(FLOP-HIGH). 

De uitkomsten van die scenario’s zijn in onderstaande tabel vereenvoudigd weer-
gegeven per Participatie van € 5.000 bij een inkomstenbelastingtarief van 51,95% 
(tarief 2018), respectievelijk 51,75% (tarief 2019):

*De totale aftrekpost is berekend na 14% MKB-winstvrijstelling. De per saldo aftrekpost wordt lager naarmate de Productie beter presteert. Dit heeft te maken met verrekening van de afschrijvingen met inkomsten 
uit exploitatie. Bij een lagere per saldo aftrekpost zijn er dus hogere opbrengsten uit de Productie (‘Exploitatie opbrengst’) waardoor het rendement in z’n geheel hoger is naarmate de Productie beter presteert.

Rendement op basis van 51,95% IB-tarief (2018), respectievelijk 51,75% IB-tarief (2019)

9.6. Rendement per Participatie naar scenario (FLOP - HIGH)

Rendement op basis van 40,85% IB-tarief (2018), respectievelijk 38,10% IB-tarief (2019)

Scenario Exploitatie Opbrengst Opbrengst  Bezoekers 2018 2018 2019 ev Fiscaal Aandeel Totaal Rendement % bruto Box 3 % netto 2018 2019 ev totale* %
 opbrengstfilm film serie film inleg fiscaal fiscaal  opbrengst  nominaal per jaar besparing per jaar aftrekpost aftrekpost aftrekpost 
 

FLOP 0 0 0 0  (5.000)  6.664   (2.341)   4.323  -   4.323   (677) -5,4% 0,6% -4,8%  12.828   (4.523)   8.305  166,1%

LOW 560.000 0 560.000 200.000  (5.000)  6.664   (3.725)  2.939   3.111   6.050   1.050  8,4% 0,6% 9,0%  12.828   (7.199)  5.629  112,6%

LOW-MED 961.060 261.060 700.000 335.000  (5.000)  6.664   (4.717)  1.947   5.339   7.286   2.286  18,3% 0,6% 18,9%  12.828   (9.115)  3.713  74,3%

MED 1.307.170 341.170 966.000 375.000  (5.000)  6.664   (4.744)  1.920   5.400   7.320   2.320  18,6% 0,6% 19,2%  12.828   (9.167)  3.661  73,2%

HIGH 1.584.294 534.294 1.050.000 450.000  (5.000)  6.664   (4.886)  1.778   5.720   7.498   2.498  20,0% 0,6% 20,6%  12.828   (9.442)  3.386  67,7%

Scenario Exploitatie Opbrengst Opbrengst  Bezoekers 2018 2018 2019 ev Fiscaal Aandeel Totaal Rendement % bruto Box 3 % netto 2018 2019 ev totale* %
 opbrengstfilm film serie film inleg fiscaal fiscaal  opbrengst  nominaal per jaar besparing per jaar aftrekpost aftrekpost aftrekpost 
 

FLOP 0 0 0 0  (5.000)  5.240   (1.723)   3.517  -   3.517   (1.483) -11,9% 0,6% -11,3%  12.828   (4.523)   8.305  166,1%

LOW 560.000 0 560.000 200.000  (5.000)  5.240   (2.743)  2.497   3.111   5.609   609  4,9% 0,6% 5,5%  12.828   (7.199)  5.629  112,6%

LOW-MED 961.060 261.060 700.000 335.000  (5.000)  5.240   (3.473)  1.767   5.339   7.107   2.107  16,9% 0,6% 17,5%  12.828   (9.115)  3.713  74,3%

MED 1.307.170 341.170 966.000 375.000  (5.000)  5.240   (3.493)  1.748   5.400   7.148   2.148  17,2% 0,6% 17,8%  12.828   (9.167)  3.661  73,2%

HIGH 1.584.294 534.294 1.050.000 450.000  (5.000)  5.240   (3.598)  1.643   5.720   7.363   2.363  18,9% 0,6% 19,5%  12.828   (9.442)  3.386  67,7%
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10.1. Totale investering
De benodigde investering die voortkomt uit de productiekosten van BAANTJER HET BEGIN inclusief projectkosten bedraagt in totaal € 6.156.508. In de financieringsbehoefte wordt 
voorzien via de Maatschap en de coproducent in België. Een bedrag van € 5.966.508 is toe te rekenen aan het Nederlandse budget ten behoeve van de Maatschap. De totale in-
vestering is als volgt opgebouwd:

Nadere toelichting Investering
De uitgaven van de Maatschap bestaan uit productiekosten voor het maken van de 
Productie en de projectkosten, eenmalige kosten in verband met de oprichting en 
instandhouding van de Maatschap. Onderstaand volgt een nadere toelichting van de 
kosten.

PRODUCTIE-EN PROJECTKOSTEN
De totale productie- en projectkosten voor het Nederlandse deel van BAANTJER HET 
BEGIN worden begroot op € 5.966.508. Binnen de post productiekosten is tevens 
een post onvoorzien opgenomen van € 241.388 (ca. 3,9%). Tot de productiekosten 
behoren ook de productieverzekeringen. Indien sprake is van budgetonderschrij-
ding(en) dan komen die, voor zover zulke gelden niet aan de financiers hoeven te 
worden terugbetaald, ten gunste aan de Managing Partner en strekken die gelden in 
mindering op de hierna te noemen ‘Garantie producenten’.

De projectkosten bedragen ca. € 192.450 en omvatten onder meer opstartkosten, 
kosten voor werkzaamheden van adviseurs (waaronder fiscalist, jurist, accountant), 
beheerkosten, kosten voor marketing en drukwerk en een vergoeding voor plaatsing 
van de Participaties. 

Nadere toelichting Financiering
Het eigen vermogen van de Maatschap bedraagt € 2.334.846. Van dit bedrag zal 
€ 900.000 worden bijeengebracht door deze uitgifte en € 1.434.846 worden in-
gebracht door de Managing Partner. Het vreemd vermogen bedraagt € 3.631.662 
en zal door verschillende financiers worden bijeengebracht. Onderstaand volgt een 
nadere toelichting van financieringsposten.

10. Budget en financiering

  INVESTERING BEDRAG  FINANCIERING BEDRAG

Productie- en projectkosten Serie €  6.156.508   Participanten € 900.000   

    The Mills B.V. € 1.434.846 (2)

    Eigen vermogen €  2.334.846

   RTL Nederland B.V. € 2.440.000 (3)

AF: bijdrage coproducent Belgie (€ 190.000) (1) Stichting Abraham Tuschinski Fonds € 450.000  (4) 

   Medialaan (VTM) € 240.000 (5)

   Millstreet Films - garantie € 201.662 (6) 

   Paradiso - minimumgarantie € 300.000 (7) 

   Vreemd vermogen €  3.631.662

TOTAAL € 5.966.508       TOTAAL € 5.966.508       
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Activa zijde
(1) BIJDRAGE COPRODUCENT BELGIË
Het bedrag van € 190.000 bestaat uit een bijdrage van de Belgische coproducent FBO 
B.V.B.A. van Hilde de Laere. De Tax Shelter is een efficiënte en transparante fiscale maat-
regel van de Belgische overheid om de productie van onder meer audiovisuele werken 
in België te stimuleren. Het Tax Shelter systeem is een win-win-win situatie voor de drie 
betrokken partijen: aan de producent wordt een aantrekkelijk kader geboden voor de 
financiering van zijn audiovisuele projecten; de investeerder verkrijgt een belastingvrij-
stelling via een zo goed als risicovrije investering; en de Belgische staat heeft baat bij de 
toegenomen economische activiteit.

Passiva zijde
(2) THE MILLS B.V.
De Managing Partner, The Mills B.V., investeert een bedrag van € 1.434.846 in het 
kapitaal van de Maatschap. Dit betreft een financiering van het Nederlands Film-
fonds op basis van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive 
(NFPI). Deze bijdrage is op 27 maart 2018 schriftelijk bevestigd. Deze bijdrage zal 
worden terugbetaald uit de opbrengsten van de Productie toekomend aan de Mana-
ging Partner, conform de afspraken in de Maatschapsovereenkomst.

(3) RTL NEDERLAND B.V.
RTL Nederland B.V. (RTL) investeert een bedrag van € 305.000 per aflevering (totaal 
€ 2.440.000) en verwerft hiermee de exclusieve rechten (Free TV, Pay TV, AVOD, 
TVOD en SVOD) om de serie door Videoland en (later) RTL in Nederland te mogen 
uitzenden.

(4) STICHTING ABRAHAM TUSCHINSKI FONDS
De Nederlandse filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse bioscoopexploitanten 
(NVB) stellen sinds 1 januari 2009 jaarlijks extra geld ter beschikking voor de stimu-
lering van de Nederlandse film. Daartoe hebben NVF en NVB de ‘Stichting Abraham 
Tuschinski Fonds’ opgericht. Dit fonds levert een bijdrage (zogenaamde bonusbe-
drag) van € 450.000. Deze bijdrage is op 2 mei 2018 schriftelijk bevestigd. De bij-
drage is verkregen door de Managing Partner voor rekening en risico en ten behoeve 
van de Maatschap en de individuele maten.

(5) MEDIALAAN N.V. (VTM)
De Vlaamse moedermaatschappij van VTM investeert een bedrag van € 30.000 per 
aflevering (totaal € 240.000) en verwerft hiermee de exclusieve rechten om de tele-
visieserie in België te mogen uitzenden.

(6) MILLSTREET FILMS B.V.
Millstreet Films B.V. stelt zich garant voor een bedrag aan opbrengsten van de Pro-
ductie van € 201.662. Dit bedrag betreft een garantie en wordt gedekt door een 
eerste recht op de opbrengsten uit (i) de rechten voor SVOD en Pay TV België en/of 
(ii) internationale verkopen (dan wel een door een sales agent te betalen minimum-
garantie).

(7) PARADISO ENTERTAINMENT NEDERLAND B.V.
Distributeur Paradiso verstrekt voor het uitbrengen van de speelfilm een minimumga-
rantie ten bedrage van € 200.000. De totale minimumgarantie bedraagt € 300.000, 
waarvan het overige deel van € 100.000 door producent Millstreet Films B.V. wordt 
geïnvesteerd.

Niet uit de balans blijkend P&A budget
Paradiso zal een prints & advertising (P&A) budget van (naar verwachting) € 280.000 
voor de speelfilm ter beschikking stellen. Dit bedrag wordt aangewend voor het in 
roulatie brengen van een overeengekomen aantal kopieën van de speelfilm en voor 
de promotie en marketing van de film bij het uitbrengen in de bioscoop.

De minimumgarantie en het P&A budget worden door de distributeur voorgeschoten 
en wordt met voorrang terugbetaald uit de opbrengsten van de film. Uiterlijk vier 
weken voor het uitbrengen van de film wordt het P&A budget definitief vastgesteld.
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10.2. Ontoereikende financiering van het eigen vermogen
De Maatschap behoudt zich het recht voor om bij een niet volledige inschrijving op 
de Participaties de in dit Prospectus beschreven transactie geen doorgang te laten 
vinden. Een besluit daartoe zal door de Managing Partner worden genomen uiterlijk 
binnen 5 werkdagen na sluiting van de inschrijving. De Participaties zullen in dat 
geval niet worden geplaatst.

De Managing Partner kan besluiten om bij een lager dan verwachte emissieopbrengst 
de in dit Prospectus beschreven transactie alsnog doorgang te laten vinden, en de 
Productie te produceren met de beschikbare middelen. Indien de plaatsing van de 
Participaties niet of niet geheel slaagt, kan de Managing Partner eveneens besluiten 
om de structuur van de financiering te herzien. De Managing Partner is vrij om al dan 
niet tot een wijziging van de financieringsstructuur te besluiten. Enige wijziging in de 
financieringsstructuur die materiële gevolgen heeft voor de rendementsverwachtin-
gen zal eerst aan de Participanten worden voorgelegd.
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11.1.  Inleiding
De informatie in dit Prospectus is toegesneden op participatie in de Maatschap door 
in Nederland woonachtige en belastingplichtige natuurlijke personen. Deelname als 
rechtspersoon in de Maatschap is ook mogelijk. Hoewel ook rechtspersonen de mo-
gelijkheid hebben om Participaties te nemen, geldt voor hen niet dezelfde fiscale 
positie; dit heeft consequenties voor het rendement op eventueel te nemen Par-
ticipaties. Potentiële Participanten wordt uitdrukkelijk aangeraden hun individuele 
situatie met hun eigen belastingadviseur door te nemen en advies in te winnen over 
de fiscale gevolgen van participatie in de Maatschap.

Deelnemen in de Maatschap kan met Participaties van € 5.000 elk. Het minimale 
deelnamebedrag is € 10.000, zijnde twee participaties van € 5.000. De Maatschap 
geeft maximaal 180 Participaties uit, waardoor in totaal een kapitaal van € 900.000 
wordt bijeengebracht. De Maatschap brengt geen emissiekosten in rekening. 

Door gebruik te maken van het Inschrijfformulier, als Bijlage 3 opgenomen in dit 
Prospectus, kunt u deelnemen in de Maatschap.  

11.2.  Inschrijven
U kunt deelnemen door uw Inschrijfformulier (zie Bijlage 3) volledig ingevuld en 
ondertekend te retourneren. Inschrijfformulieren worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. 

Uw deelname is definitief als de Maatschap heeft besloten u te laten toetreden, u 
een bevestiging daarvan ontvangt en uiterlijk binnen 10 werkdagen uw deelnamebe-
drag is bijgeschreven op het in de brief vermelde rekeningnummer. U ontvangt een 
bevestiging van de ontvangst van het deelnamebedrag. Indien een onjuist bedrag is 
gestort, dan wordt de Participant hierover geïnformeerd. Termijnbetalingen worden 
niet geaccepteerd.

De Managing Partner heeft het recht de inschrijfperiode eerder te sluiten. De Ma-
naging Partner behoudt zich het recht voor om Inschrijfformulieren en toetreding 
zonder opgave van redenen te weigeren. Inschrijfformulieren die op sluitingsdatum 
incompleet zijn, kunnen worden uitgesloten van deelname. Na ontvangst van het 
Inschrijfformulier is het niet meer mogelijk om de inschrijving in te trekken of het 
aantal Participaties te verminderen.

11.3.  Procedure
U ontvangt van de Managing Partner een bevestiging van deelname, waarin is aangege-
ven hoeveel Participaties aan u zijn toegewezen. Met de bevestiging ontvangt u tevens 
het verzoek om het participatiebedrag in euro’s te voldoen.
-   Na bevestiging van de inschrijving, storting en nadat de financiering van de Produc-

tie is bevestigd, zal de toetreding in principe plaatsvinden.
-    De Participanten treden toe op basis van het besluit daartoe van de vergadering van 

de maten van de Maatschap.
-   Als bewijs van toetreding tot de Maatschap ontvangt u van de Managing Partner een 

certificaat van deelname.

11.4.  Persoonsgegevens
De Managing Partner zal ervoor zorgdragen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk 
worden behandeld. De Managing Partner houdt zich aan de bepalingen van de Wet 
bescherming persoonsgegevens en aan de in mei 2018 in werking tredende Algemene 
verordening gegevensbescherming. De Managing Partner gebruikt de persoonsgege-
vens om uitvoering te geven aan de bepalingen in het Prospectus en de Maatschaps-
overeenkomst. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is 
om uitvoering te geven aan hetgeen in het Prospectus is bepaald of indien dit wettelijk 
verplicht is. Uw gegevens worden enkel verstrekt aan de Belastingdienst en de Kamer 
van Koophandel en kunnen door Eurogroei Films worden gebruikt voor het aanbieden 
van nieuwe proposities.

11.5.  Praktische informatie
Voor nadere informatie over (deelname in) de Maatschap, kunt u contact opnemen 
met:

EuroGroei Films B.V.
Nieuwlandstraat 7
5038 SL TILBURG
013-5435902
info@eurogroeifilms.nl
www.eurogroeifilms.nl

11. Inschrijven
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12.1.  Algemeen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in de Maatschap. 
Voor een goede beoordeling van deze risico’s is het onderstaande van belang. Deze 
risico’s, alsmede andere of inmiddels gewijzigde (markt)omstandigheden kunnen tot 
gevolg hebben dat rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rende-
ment waarnaar de Maatschap streeft, of dat voor Participanten verlies optreedt. Het 
maximale verlies dat de Participant kan leiden, is niet beperkt tot het bedrag van de 
Participatie. De risico’s als genoemd in dit hoofdstuk betreffen de voornaamste ma-
teriële risico’s, maar zijn niet bedoeld als een uitputtend overzicht van alle mogelijke 
risico’s.

12.2.  Inschrijving op de Participaties
Het risico bestaat dat niet op alle Participaties wordt ingeschreven en de emissieop-
brengst lager is dan beoogd. Ook kan het voorkomen dat medeparticipanten hun ka-
pitaalstorting niet of niet volledig verrichten. In voorkomend geval zal de Maatschap 
hiervoor een oplossing moeten vinden.

12.3.  Productionele risico’s
Tijdens de productie van de Productie kan er veel misgaan. Gemaakte opnamen 
kunnen beschadigd raken of verloren gaan; sets kunnen beschadigd raken of instor-
ten; leveranciers komen soms hun verplichtingen niet of niet op tijd na, et cetera. Ook 
het weer kan een rol spelen: storm en neerslag, hitte en koude kunnen een buiten-
opname ernstig hinderen. Er kunnen zich zelfs grotere of kleinere natuurrampen of 
andere calamiteiten voordoen. Veel, maar lang niet alle, van dit soort gebeurtenissen 
zullen gedekt zijn door verzekeringen die door de producent worden afgesloten. Het 
niet presteren van leveranciers is bijvoorbeeld, zeker waar het betreft de levering van 
diensten of goederen, niet te verzekeren. Dat geldt ook voor natuurrampen. 

Ook ziekte of overlijden van de regisseur of van één van de beoogde hoofdrolspelers 
zullen de productie verstoren. Een producent is al maanden voor de eerste opna-
medag bezig met voorbereiden en maakt dan uiteraard al kosten. Als dan vlak voor 
de eerste opnamedag de regisseur of hoofdrolspeler ziek wordt moet de productie 
meestal uitgesteld of zelfs gestaakt worden. Niet alleen is er vaak op zo korte termijn 

geen vervanging mogelijk, maar ook is de Productie vaak gefinancierd, en zijn de 
rechten verkocht, op basis van de namen en de reputaties van de regisseur en/of 
de hoofdrolspelers. Ziekte of overlijden van een hoofdrolspeler nadat de opnamen al 
begonnen zijn betekent nagenoeg altijd het staken van de productie. Hiervoor sluit 
de producent een verzekering af.

De planning van de producent kan te krap zijn geweest, waardoor de productie uit-
loopt. Overschrijding van de planning kan een onevenredige overschrijding van het 
budget betekenen, ervan uitgaande dat iedereen beschikbaar is om de Productie af 
te maken. Er zijn andere aanleidingen denkbaar voor een begrotingsoverschrijding 
die ervoor zorgt dat een producent in financiële problemen komt. Zo kan de begroting 
te krap blijken, en kan het voorkomen dat de Productie alleen tegen hogere kosten 
dan begroot gemaakt kan worden. Een begroting van de te maken productiekosten is 
immers, het woord zegt het al, een begroting. De producent begroot de kosten mede 
op basis van zijn jarenlange ervaring, en in overleg met zijn medewerkers en leveran-
ciers. Desondanks kan tijdens de productie blijken dat kosten te laag zijn begroot en 
bepaalde werkzaamheden meer tijd of meer menskracht vergen.

VERZEKERINGEN
De Maatschap zal alle gebruikelijke verzekeringen voor een productie afsluiten om zo 
zoveel mogelijk van de aan de productie verbonden risico’s te beperken. Het is moge-
lijk dat door verschillende niet-beïnvloedbare factoren sleutelfiguren in de productie 
van de Productie, zoals de regisseur en de diverse hoofdrolspelers, wegvallen. Mocht 
een dergelijke situatie optreden, kan worden besloten het oorspronkelijke productie-
plan opnieuw op te zetten of de Productie niet af te maken en de reeds gedane inves-
tering terug te betalen. De overige kosten die betrekking hebben op de Maatschap 
(zoals de projectkosten) kunnen niet worden verzekerd. Als gevolg hiervan kunnen 
Participanten hun inleg (gedeeltelijk) verliezen.

12.4.  Financiering
Bij de Productie is een veelheid aan financiers betrokken. Ook daarin schuilen risi-
co’s. Als één van die financiers zijn verplichtingen niet nakomt, dan is het in beginsel 
aan de producent om dit probleem op te lossen. De mogelijkheid bestaat dat een 

12. Risicofactoren
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financier met een beroep op zijn contractuele rechten de productie frustreert, of de 
nakoming verhindert door de producent van een van zijn contractuele verplichtingen 
jegens een andere financier.

12.5.  Voltooiing Productie
Het is mogelijk dat de Productie door verschillende omstandigheden niet op tijd, 
niet binnen budget of helemaal niet wordt voltooid. Het risico dat de Productie niet 
wordt afgemaakt, wordt niet door een verzekering gedekt. Wel zal er een zogeheten 
FPI (Film Producers’ Indemnity) verzekering worden afgesloten, een verzekering die 
de schade bestaande uit de meerkosten (tot maximaal het budget) die ontstaan van-
wege extra of opnieuw draaien (voor al die schadegevallen gedekt onder de polis) 
vergoedt. Er zijn omstandigheden (zoals staking van de crew) die niet onder de dek-
king van deze verzekering vallen. Als er geen Productie tot stand komt, is er geen be-
drijfsmiddel dat geëxploiteerd kan worden, of waarover kan worden afgeschreven. In 
dat geval zijn de fiscale aspecten over afschrijving en de rendementsverwachtingen 
niet van toepassing. Indien er geen dekking is onder de verzekering, zijn de reeds 
gemaakte kosten voor rekening van de Maatschap.

12.6.  Exploitatie en rendement
Ondanks het nastreven van een hoog kwaliteitsniveau van de Productie, zijn er (niet 
of slecht-beïnvloedbare) factoren zoals andere op de markt zijnde concurrerende 
series op het moment van het op de markt brengen van de Productie, economische 
factoren, het kunnen sluiten van overeenkomsten met verkoopagenten en het al dan 
niet kwalificeren voor toonaangevende festivals welke de verkoop van de Productie 
kunnen beïnvloeden. Het rendement laat zich ook als gevolg hiervan nooit met ze-
kerheid voorspellen. 

Als gevolg van het bovenvermelde is het niet mogelijk met enige mate van zekerheid 
de opbrengsten van de Productie in te schatten en kan er derhalve geen enkele 
garantie worden afgegeven met betrekking tot de werkelijke opbrengsten en rende-
menten.

12.7.  Aansprakelijkheid
De Managing Partner is aansprakelijk voor de handelingen die namens de Maat-
schap worden verricht conform de Maatschapsovereenkomst. Daarnaast is elke Par-

ticipant voor een gelijk deel aansprakelijk jegens de Maatschap en jegens derden 
voor verplichtingen aangegaan namens de Maatschap. In geval de Maatschap haar 
‘stille’ karakter verliest, dan zal die maatschap juridisch niet meer kwalificeren als 
een maatschap maar als een vennootschap onder firma. Dat heeft mogelijke con-
sequenties voor de aansprakelijkheid van Participanten. In een stille maatschap is 
iedere Participant jegens derden voor niet meer dan een gelijk deel aansprakelijk, 
maar in een vennootschap onder firma is iedere Participant, jegens derden, hoofde-
lijk aansprakelijk voor het geheel (een en ander vanzelfsprekend onverminderd het 
feit dat participanten onderling gelijkelijk aansprakelijk zullen zijn en dat er onderling 
verhaal is).

12.8.  Fiscaal risico
In dit Prospectus wordt uitgegaan van een toekenning van fiscale faciliteiten aan pri-
vate financiers als ondernemer in de zin van de Wet IB 2001. De fiscale berekeningen 
zijn louter gebaseerd op en van toepassing voor Participanten-natuurlijke personen. 
Hierbij wordt uitgegaan van de Fiscale paragraaf van 
Uljée c.s. Belastingadviseurs (zie Hoofdstuk 8) die is vervaardigd op basis van te reali-
seren uitgangspunten van dit Prospectus. Indien die uitgangspunten niet gerealiseerd 
worden kan dat voor een boekjaar gevolgen hebben inzake de fiscale kwalificatie van 
de onderneming.

Het zou kunnen zijn dat de Belastingdienst één of meer van de gehanteerde uitgangs-
punten niet deelt, in dat geval bestaat de kans dat de fiscale positie van de Participan-
ten in of buiten rechte moet worden vastgesteld. Als de resultaten van de Maatschap 
anders dan genoemde verwachtingen later toch tot blijvende verliezen zouden leiden, 
kan niet worden uitgesloten dat achteraf bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ge-
oordeeld zal worden dat er, anders dan de initiatiefnemer van oordeel is, géén objec-
tieve voordeelsverwachting was. Dan vervalt de ‘bron’ en dus de aftrek annex belas-
tingbesparing.

De financiële consequenties hiervan komen voor rekening en risico van de Participan-
ten. Nadelen voor de Participanten zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit juridische 
kosten en het niet, niet geheel of pas later ter beschikking komen van de beoogde 
belastingvoordelen. 
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De keuze voor een maatschap als organisatievorm is gelegen in het feit dat een maat 
in een maatschap die een onderneming exploiteert, in beginsel zelf fiscaal kwalificeert 
als ondernemer. Om fiscaal aangemerkt te kunnen worden als ondernemer hanteert 
de Belastingdienst een aantal criteria. De fiscaal adviseur van de Maatschap is van me-
ning dat, op basis van de aan hem verstrekte informatie en de in de fiscale paragraaf 
genoemde uitgangspunten, een maat in de onderhavige Maatschap voldoet aan alle 
criteria voor het fiscale ondernemerschap. Het risico bestaat dat de Belastingdienst het 
bovenstaande anders kwalificeert. Zo’n andere kwalificatie kan gevolgen hebben voor 
het rendement.

12.9.  Risico van wetswijzigingen en/of jurisprudentie
Dit Prospectus gaat uit van de nu geldende wetgeving en jurisprudentie in de breed-
ste zin. Wijziging van de bestaande wetgeving of jurisprudentie kan extra kosten voor 
de Maatschap met zich brengen, dan wel gevolgen hebben voor de fiscale faciliteiten 
van de Participanten. Indien dit risico zich realiseert, kan dat een negatieve invloed 
hebben op het voor de Participanten te behalen rendement of kan voor de Partici-
panten een verlies optreden.

12.10.  Tenslotte
Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen die niet voorzien zijn of te voorzien 
waren en waarmee dus op voorhand geen rekening kan worden gehouden. Zulke 
omstandigheden zouden ertoe kunnen leiden dat de Maatschap niet, of niet op het 
voorziene tijdstip, aan haar verplichtingen jegens de maten zelf kan voldoen. Derge-
lijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld het niet ontvangen van de aan de Maatschap 
toekomende gelden, bijvoorbeeld door niet nakomen van afspraken door de (interna-
tionale) distributeur, of zelfs het faillissement van de distributeur. Andere omstandig-
heden kunnen bijvoorbeeld zijn het intreden van een ontbindende of opschortende 
voorwaarde in de met derden gesloten overeenkomsten.

Het is verstandig te bedenken dat de Productie nog gemaakt moet worden en dat het 
commerciële succes van een productie nooit met zekerheid is te voorspellen.

UITGEVENDE INSTELLING
De Maatschap (die de productie BAANTJER HET BEGIN realiseert)
p/a The Mills B.V.
Keizersgracht 209-1
1016 DT AMSTERDAM

MANAGING PARTNER
The Mills B.V.
Keizersgracht 209-1
1016 DT AMSTERDAM

PLAATSING PARTICIPATIES 
EuroGroei Films B.V.
Nieuwlandstraat 7  
5038 SL TILBURG 

JURIDISCHE BEGELEIDING
Versteeg Wigman Sprey advocaten
De Lairessestraat 158
1075 HM AMSTERDAM

FISCALE BEGELEIDING
Uljée c.s. Belastingadviseurs B.V. 
Barbara Strozzilaan 201 
1083 HN AMSTERDAM

ACCOUNTANT
Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT AMSTELVEEN

De accountants van Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V.
zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

13. Betrokken partijen
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PARTIJEN

De besloten vennootschap The Mills B.V., gevestigd te 
(1016 DT) Amsterdam aan de Keizersgracht 209-I, ver-
tegenwoordigd door R. van Bommel, hierna te noemen 
de ‘Managing Partner’

en

mevrouw Rachel van Bommel, wonende aan de Rip-
perdastraat 5, 2011 KG Haarlem, hierna de ‘Eerste 
Vennoot’

OVERWEGINGEN  
 
A  de Managing Partner en de Eerste Vennoot heb-

ben het voornemen om tezamen met een of meer 
andere participanten (zoals hierna gedefinieerd) 
een stille maatschap aan te gaan om vervol-
gens vanuit die maatschap een filmwerk getiteld 
‘Baantjer het Begin’ te financieren, te produceren 
en te (doen) exploiteren;

B  partijen richten hierbij de onder overweging A be-
doelde stille maatschap op en leggen de rechten 
en verplichtingen van participanten vast, alsme-
de de regels met betrekking tot het beheer en de 
vertegenwoordiging van de maatschap.

OVEREENKOMST

1. Definities 

1.1  De in deze overeenkomst met een hoofdletter ge-
schreven begrippen hebben de volgende beteke-
nis: 

Productie:    het filmwerk getiteld Baantjer het Be-
gin, naar het scenario van Carl Joos, 
Thijs Römer, Willem Bosch, Reint 
Schölvinck en Wolter Muller en te re-
gisseren door Arne Toonen;

Maatschap:   de (stille) maatschap opgericht mid-
dels deze overeenkomst;

Inschrijfformulier:   het formulier waarmee een persoon 
aan de Managing Partner te kennen 
geeft een Participatie te willen ver-
werven;

Participant(en):  de vennoten van de Maatschap, 
waaronder begrepen de Eerste Ven-
noot en de Managing Partner;

Participatie(s):   de eenheid waarin de omvang van de 
aanspraken van de Participanten in 
het vermogen van de Maatschap is 
uitgedrukt;

Prospectus:  het prospectus van de  Maatschap.

2. Zetel, duur en doel

2.1 De Maatschap is gevestigd in Nederland ten kan-
tore van de Managing Partner.

2.2 De Maatschap is opgericht op 1 Oktober 2018 en 
is aangegaan voor de duur van 48 maanden.

2.3 De Maatschap heeft tot doel om de Productie te 
financieren, te produceren en te (doen) exploiteren, een 
en ander in de ruimste zin des woords, met het doel 
de Participanten in de de lasten, inkomsten en (vermo-
gens)winst te laten delen. 

3.  Management, administratie, beheer en vertegen-
woordiging 

3.1  Het bestuur, de administratie, het beheer en de 
vertegenwoordiging van de Maatschap is met 

uitsluiting van alle andere Participanten opgedra-
gen aan de Managing Partner. De Participanten 
verlenen de Managing Partner hierbij de nodige 
volmacht(en) om al datgene te doen en na te la-
ten dat de Managing Partner nodig oordeelt om 
het doel van de Maatschap te verwezenlijken, 
voor de Maatschap en de Participanten te han-
delen en de Maatschap en de Participanten je-
gens derden en derden aan de Maatschap en de 
Participanten te binden.

3.2  De Managing Partner behoeft de goedkeuring 
van de vergadering van Participanten voor de vol-
gende besluiten:

 (i)  het stellen van borgtochten en het verstrek-
ken van waarborgsommen echter met uit-
zondering van de voor de bedrijfsvoering 
gebruikelijke borgtochten en waarborgsom-
men;

 (ii)  het aangaan van overeenkomsten, waarbij 
aan de Maatschap een bankkrediet wordt 
verleend;

 (iii)  het ter leen verstrekken van gelden en het 
ter leen aantrekken van gelden. 

3.3  De Managing Partner heeft, onverminderd zijn 
bevoegdheden als bedoeld in lid 1, en voor zover 
van toepassing in afwijking van lid 2, geen goed-
keuring nodig van de vergadering van Participan-
ten voor de volgende rechtshandelingen: 

 (i)   het aangaan van financieringsovereenkom-
sten die de Managing Partner op marktcon-
forme voorwaarden sluit ten behoeve van 
de realisering van de Productie;

 (ii)  het berusten in rechtsvorderingen of het 
voeren van processen zowel eisend als ver-
werend, voor zover het betreft rechtsvorde-

Bijlage 1   Overeenkomst van maatschap
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ringen en processen welke nodig zijn voor 
of voortvloeien uit de normale bedrijfsvoe-
ring.

3.4  De Managing Partner is bevoegd zijn taken ge-
heel of gedeeltelijk te doen uitoefenen door één 
of meer door hem te benoemen derden. Eventu-
ele uitbesteding van taken doet aan de verant-
woordelijkheid van de Managing Partner niet af.

 
3.5  Voor het afzetten van de Managing Partner is 

eenzelfde gekwalificeerde meerderheid vereist 
als voor het wijzigen van deze overeenkomst. 

4.  Inbreng, Participaties en register van  Participanten 

4.1  De Managing Partner brengt in de Maatschap in 
zijn kennis, deskundigheid en vlijt, die van zijn be-
stuurders daaronder begrepen, alsmede de rech-
ten als omschreven in artikel 11 van deze overeen-
komst. De Eerste Vennoot brengt in de Maatschap 
zijn knowhow in.

4.2  De Managing Partner brengt voorts een bedrag 
in van EUR 1.434.846 Iedere overige Participant, 
met uitzondering van de Eerste Vennoot, brengt 
een bedrag in van ten minste EUR 10.000,- (zeg-
ge tienduizend euro).

  De Participanten, met uitzondering van de Eerste 
Vennoot en de Managing Partner, brengen tevens 
in de volgende bedragen die door hen ten titel 
van voorschot op verkoopopbrengsten respectie-
velijk achtergestelde lening zijn aangetrokken:

 
 

Minimum Garantie van Paradiso  €  € 200.000
Filmed Ent.
Millstreet aandeel in Minimum Garantie € € 100.000
RTL Nederland  € € 2.440.000
Free TV België VTM € € 240.000
Abraham Tuschinsky Fonds € € 450.000
Garantie Pay TV Benelux door   € 201.662
Millstreet Films BV
maakt tezamen  € € 3.631.662

De Pay TV garantie die Millstreet afgeeft mag preferent 
gerecupereerd worden uit de exploitatieinkomsten van 
PTV Benelux.

4.3  Het Maatschapsvermogen is verdeeld in Partici-
paties. Ieder Participatie geeft recht op een even-
redig deel van het Maatschapsvermogen en is 
niet overdraagbaar zonder toestemming van alle 
houders van Participaties. Eén Participatie staat 
gelijk aan een storting van EUR 5.000 (zegge vijf-
duizend  euro) in het Maatschapsvermogen.

4.4  De Participanten zijn ieder naar rato van ieders 
Participatie(s) aansprakelijk jegens de Maatschap 
en naar rato van het aantal Participanten jegens 
derden voor verplichtingen aangegaan door de 
Maatschap. De aansprakelijkheid van een Partici-
pant kan het bedrag van een Participatie te boven 
gaan.

4.5  De maatschap houdt een register van Participan-
ten bij, waarin de namen en adressen van alle 
Participanten zijn opgenomen met vermelding 
van het aantal door iedere Participant gehouden 
Participaties.

 
4.6  Alle inschrijvingen en wijzigingen in het register 

van Participanten worden getekend door de Ma-
naging Partner.

 4.7  Tegenover de Participant strekt de inschrijving in 
het register van Participanten tot volledig bewijs 
van gerechtigheid in het kapitaal van de Maat-
schap, behoudens tegenbewijs aan de zijde van 
betrokken Participant.

 4.8  Op eerste verzoek van een Participant zal hem 
kosteloos een op hem betrekking hebbend uit-
treksel uit het register van Participanten worden 
verstrekt. Er worden geen Participatiebewijzen 
uitgegeven.

4.9  In geval van ontbinding van de huwelijksvermo-
gensgemeenschap waarin de Participant is ge-
huwd, zowel bij verdeling van een gemeenschap 
van goederen of een vorm van deelgenootschap, 
is voor verkrijging of toedeling van Participaties 
mededeling aan de Managing Partner vereist. 

4.10  Bij oprichting van de Maatschap niet geplaatste 
Participaties kunnen door de Managing Partner 
worden gehouden voor rekening en risico van 
toekomstige Participanten en zullen in dat geval 
uiterlijk zes maanden na de oprichting van de 
Maatschap worden geplaatst. In afwijking van het 
bepaalde in artikel 6.1 verlenen de Participanten 
voor een dergelijke (na)plaatsing de Managing 
Partner hierbij de nodige volmacht(en).

5. Uitgifte en verkrijging van Participaties

5.1  Verzoeken tot uitgifte van Participaties dienen bij 
de Managing Partner te worden ingediend, zulks 
onder overlegging van alle door de Managing 
Partner verzochte gegevens. De Managing Part-
ner is niet verplicht een verzoek tot uitgifte in te 
willigen indien, naar het uitsluitende oordeel van 
de Managing Partner, uitgifte strijdig is met enige 
wettelijke bepaling, met deze overeenkomst of 
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anderszins niet in het belang van de Maatschap 
en/of de Participanten is. Het recht van gunning 
wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

5.2  Uitsluitend zelfstandig belastingplichtigen in Ne-
derland kunnen Participant zijn. Een Participant 
dient zijn Participatie(s) voor eigen rekening en 
risico te houden.

5.3  Uitgifte, overdracht en toedeling van Participaties 
kan slechts geschieden per Participatie met een 
nominale waarde van EUR 5.000 of een veelvoud 
daarvan.

 
5.4  De uitgifteprijs van een Participatie bedraagt EUR 

5.000.

5.5  Uitgifte van Participaties op naam door de Maat-
schap en verkrijging daarvan door een Partici-
pant komt tot stand door een desbetreffende in-
schrijving in het register van Participaties door de 
Maatschap, met inachtneming van de voorwaar-
den vermeld in het Prospectus en het Inschrijf-
formulier.

6. Toetreding Participanten 

6.1  Voor de toetreding van nieuwe Participanten, an-
ders dan krachtens vererving of legaat, is vooraf-
gaande toestemming van elk der Participanten 
vereist. De Participanten kunnen voor deze toe-
stemming geen machtiging geven (behoudens in-
dien het bepaalde in artikel 4.9 van toepassing is). 
Zij kunnen zich zo nodig ter zake wel op een verga-
dering van Participanten doen vertegenwoordigen.

6.2  De vereiste toestemming wordt in ieder geval ge-
acht te zijn verleend indien de Managing Partner 
schriftelijk aan alle Participanten – al dan niet 

langs elektronische weg - toestemming heeft ge-
vraagd voor de in artikel 6.1 bedoelde toetreding, 
en die toestemming niet binnen vier weken en 
één dag na dagtekening van het verzoek wordt 
geweigerd.

6.3  Nieuwe Participanten treden toe op het moment 
dat de bestaande Participanten dit hebben be-
paald.

7. Opzegging, uittreding en overdracht

7.1  De Eerste Vennoot treedt uit de Maatschap zodra 
één of meer Participanten (anders dan de Ma-
naging Partner) zijn toegetreden. De Maatschap 
wordt voortgezet door de Managing Partner en de 
overige Participanten. Op hen zijn de overige le-
den van dit artikel van toepassing.

7.2  Onverminderd de mogelijkheid van rechterlijke 
ontbinding kan de Maatschap niet door een Par-
ticipant worden opgezegd. De Participanten doen 
voorts afstand van hun recht om deze overeen-
komst buitengerechtelijk te ontbinden. De Parti-
cipanten doen voorts afstand van hun rechten uit 
artikel 6:258 BW.

7.3  De voorafgaande toestemming van elk der Partici-
panten is vereist:

 (i)  voor overdracht door een Participant van 
zijn hoedanigheid en de daarmee corres-
ponderende rechten uit hoofde van deze 
overeenkomst;

 (ii)  voor vestiging van een recht van vruchtge-
bruik door een Participant op diens Partici-
patie;

 (iii)  voor overdracht van een Participatie aan een 
door de overdrager opgerichte irrevocable 
discretionary trust;

 (iv)  voor overdracht van een Participatie aan een 
vervangende of toetredende vennoot die tot 
dezelfde groep behoort;

 (v)  voor verkrijging van een Participatie door  
juridische fusie zoals bedoeld in artikel 
2:309 BW.

 
7.4  De vereiste toestemming wordt in ieder geval ge-

acht te zijn verleend indien de Managing Partner 
schriftelijk aan alle Participanten – al dan niet 
langs elektronische weg - toestemming heeft ge-
vraagd voor de in artikel 7.3 bedoelde toetreding, 
overdracht, vestiging of overgang en die toestem-
ming niet binnen vier weken en één dag na dag-
tekening van het verzoek wordt geweigerd.

7.5  Een Participant treedt uit de Maatschap
 (i)  In geval van overdracht zoals bedoeld in ar-

tikel 7.3(i), 7.3 (iii) en 7.3 (iv) of juridische 
fusie zoals bedoeld in artikel 7.3 (v);

 (ii)  bij besluit van de vergadering van Partici-
panten, wegens een gewichtige reden in de 
zin van artikel 7A: 1684 Burgerlijk Wetboek, 
op de dag in de opzegging bepaald.

7.6  In geval een Participant (de ‘vervreemdende Par-
ticipant’) zijn Participatie na verkregen toestem-
ming krachtens het in lid 3 van dit artikel bepaal-
de wenst te vervreemden (anders dan middels 
fusie zoals bedoeld in artikel 2:309 BW), geeft hij 
daarvan schriftelijk kennis aan de Managing Part-
ner onder vermelding van de vraagprijs ter zake 
van zijn Participatie (de ‘vraagprijs’). De schrifte-
lijke kennisgeving aan de Managing Partner zal 
aangemerkt worden als een aanbod. Binnen één 
(1) maand na de datum van schriftelijke kennis-
geving aan de Managing Partner zal de Managing 
Partner schriftelijk mededelen dat hij de door de 
vervreemdende Participant aangeboden deel-
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neming tegen betaling van de vraagprijs wenst 
te verkrijgen, bij gebreke waarvan de vervreem-
dende Participant gerechtigd zal zijn om, met 
inachtneming van het in lid 7 van dit artikel be-
paalde, zijn Participatie aan derden te koop aan 
te bieden voor een prijs die, tenzij de Managing 
Partner ondubbelzinnig heeft verklaard dat hij de 
deelneming in het geheel niet wenst te verkrijgen, 
nimmer lager zal mogen liggen dan de vraagprijs.

7.7  Overdracht van een Participatie dient te geschie-
den bij onderhandse of authentieke akte en daar-
op volgende mededeling van de overdracht door 
de vervreemdende Participant aan de Managing 
Partner door middel van toezending van een af-
schrift van de betreffende akte.

7.8  In geval van uittreding als bedoeld in artikel 7 lid 
5 onder (ii) is een Participant ten aanzien van wie 
de Maatschap wordt beëindigd gerechtigd tot het 
saldo van zijn kapitaalrekening per datum van 
uittreding. Het bedrag wordt betaalbaar op de 
dag van beëindiging van de Maatschap in haar 
geheel. 

7.9  In geval van uittreding als bedoeld in artikel 7 lid 
5 onder (ii) zal de Maatschap van rechtswege 
worden voortgezet door de overige Participanten, 
waarbij alle rechten van de uittredende Partici-
pant van rechtswege overgaan op de overblijven-
de Participanten, een en ander pro rata naar het 
bedrag van hun inbreng.

7.10  De Managing Partner is onherroepelijk gemach-
tigd zo nodig alle rechtshandelingen te verrichten 
die ten doel hebben de overdracht van de rech-
ten van de Participanten ten aanzien van wie de 
Maatschap wordt beëindigd aan de overblijvende 
Participanten te bewerkstelligen.

7.11  Indien een Participant komt te overlijden dienen 
zijn rechtsopvolgers binnen één maand na over-
lijden de Managing Partner hiervan op de hoogte 
te stellen en aan te geven wie gerechtigde is tot de 
Participatie(s) van de overledene. Indien een Par-
ticipatie tot een onverdeeldheid behoort, kunnen 
de gerechtigden slechts door een door hen schrif-
telijk aangewezen persoon hun uit de Participatie 
voortvloeiende rechten uitoefenen.

8. Kosten en vergoedingen

8.1  Ten laste van de Maatschap komen alle in rede-
lijkheid te maken kosten, lasten en belastingen, 
te weten:

 (i)  de belastingen en rechten, die ter zake van 
de Maatschap als zodanig  alsmede ter 
zake van de transacties van de Maatschap 
worden geheven; 

 (ii)  de kosten verbonden aan het oproepen en 
houden van de vergadering van Participan-
ten en de (overige) kosten voor het doen van 
mededelingen, oproepingen   en opgaven;

 (iii)  de kosten van de administratie van de Maat-
schap;

 (iv) de kosten van productie van de Productie. 
 (v) de kosten van financiering van de Productie
 (vi) de kosten van exploitatie van de Productie
 
8.2  De Managing Partner is gerechtigd tot een een-

malige managementvergoeding die gelijk is aan 
de in de productiebegroting van de Productie op-
genomen producers fee en een vergoeding voor 
overheadkosten die gelijk is aan de in de produc-
tiebegroting van de Productie opgenomen post 
overhead. De Managing Partner is tevens gerech-
tigd tot de in de begroting opgenomen posten 
voor ontwikkelingskosten en (format)rechten.

8.3  De kantoorkosten van de Maatschap zullen wor-
den gedragen door de Managing Partner, welke 
kosten zijn inbegrepen in de in artikel 8.2 ge-
noemde een eenmalige vergoeding onder de 
noemer overhead. 

9. Verslaggeving en jaarrekening

9.1  Het boekjaar van de Maatschap is gelijk aan het 
kalenderjaar.

9.2  Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar maakt de Managing Partner voor de 
Maatschap een jaarrekening op bestaande uit 
een balans en een winst-en-verliesrekening met 
een toelichting daarop, overeenkomstig de op dat 
moment geldende wettelijke voorschriften van 
het Burgerlijk Wetboek.

9.3  De Managing Partner stelt de jaarrekening van 
de Maatschap vast, met dien verstande dat het 
aandeel van de Participanten in de winst of het 
verlies van de Maatschap wordt vastgesteld over-
eenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.

9.4  De productie- en overige kosten en de afschrijvin-
gen zullen voor 90 % worden toegerekend aan de 
Participanten niet zijnde de Managing Partner en 
de Eerste Vennoot en voor de overige 10% aan de 
Managing Partner.

9.5  Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de hier-
voor bedoelde jaarrekening wordt deze aan de 
Participanten toegezonden.

9.6  De Participanten zijn gehouden de opbrengst van 
de aan hen toekomende vooraf verkochte distri-
butierechten en bijdragen van fondsen (tezamen 
Euro 3,631,662 ten behoeve van de financiering 
van de productie aan te doen wenden. Deze be-



50

dragen zullen zo nodig als winstbate verantwoord 
worden. 

  De bruto opbrengsten uit exploitatie van de Pro-
ductie zullen

 a)  tot een bedrag van EUR 1.307.170 voor 
74,36% preferent toekomen aan de venno-
ten van de Maatschap, met uitzondering van 
de Eerste Vennoot en de Managing Partner 
en voor 25.64% aan de Managing Part-
ner’. 

 b)  vanaf EUR 1.307.171 tot EUR 1.584.294 
zullen voor 25,98% toekomen aan de venno-
ten van de Maatschap, met uitzondering van 
de Eerste Vennoot en de Managing Partner 
en voor 74,02% aan de Managing Partner’.

 c)  vanaf EUR 1.584.295 tot EUR 2.060.243 
zullen voor 7,56% toekomen aan de venno-
ten van de Maatschap, met uitzondering van 
de Eerste Vennoot en de Managing Partner 
en voor 92,44% aan de Managing Part-
ner’; 

 d)  Het meerdere boven EUR 2.060.244 zal 
voor 3% toekomen aan de vennoten van de 
Maatschap, met uitzondering van de Eerste 
Vennoot en de Managing Partner en voor  
97 % aan de Managing Partner’.

10. Vergadering van Participanten

10.1  De Managing Partner kan jaarlijks (en telkens als 
de Managing Partner dit in het belang van de Par-
ticipanten acht) een vergadering van Participan-
ten bijeenroepen.

10.2  De oproeping voor de vergadering van Participan-
ten wordt door de Managing Partner gericht aan 
de Participanten, ten minste veertien dagen vóór 
de aanvang van de vergadering, de dag van op-
roeping en van de vergadering niet meegerekend.

  In de oproeping zal de plaats waar, alsmede het 
tijdstip waarop, de vergadering zal worden gehou-
den zijn aangegeven. Tevens zal daarin worden 
opgenomen de agenda en de inhoud van alle 
stukken waarvan kennisneming voor de Parti-
cipanten van belang is, dan wel de plaats of de 
plaatsen waar de agenda en bedoelde stukken, 
vanaf de dag van de oproeping, kosteloos voor de 
Participanten verkrijgbaar zijn.

10.3  De Managing Partner is tot het bijeenroepen en 
het houden van een vergadering verplicht indien 
een aantal Participanten, tezamen vertegenwoor-
digend meer dan 20% (twintig procent) van het 
Maatschapsvermogen, daartoe verzoeken. De 
vergadering moet alsdan worden belegd binnen 
vier weken na het inkomen van het verzoek bij de 
Managing Partner.

10.4  Toegang tot de vergadering van Participanten 
hebben de Participanten en degenen die door de 
voorzitter tot de vergadering worden toegelaten.

10.5  Participanten die de vergadering wensen bij te 
wonen dienen de Managing Partner ten minste 
vijf werkdagen vóór de vergadering van hun voor-
nemen daartoe in kennis te stellen.

10.6  De vergadering wordt voorgezeten door de Mana-
ging Partner of een door de

 Managing Partner aangewezen persoon.

10.7  De Participanten, de Managing Partner alsmede 
degenen ten aanzien van wie de voorzitter van de 
vergadering dat toestaat, hebben het recht tijdens 
de vergadering het woord te voeren.

10.8  Iedere Participatie geeft recht op één stem. Het 
aantal stemmen van de Managing Partner wordt 

bepaald door het delen van zijn inbreng in geld 
door de waarde van één Participatie.  In de ver-
gadering kan een Participant zich doen verte-
genwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht, die 
dient te zijn getekend en gedateerd.

10.9   Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, 
worden besluiten van de vergadering van Parti-
cipanten genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 
gelden als niet uitgebracht.

10.10   De voorzitter wijst één der aanwezigen aan voor het 
maken van de notulen en stelt met deze secretaris 
de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de 
secretaris ondertekent. Indien van het verhandelde 
ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt 
opgemaakt, behoeven geen notulen te worden ge-
houden en is ondertekening van het proces-verbaal 
door de notaris voldoende.

10.11  De Managing Partner kan beslissen dat een ver-
gadering van Participanten schriftelijk plaatsvindt, 
in welke vergadering van Participanten besluiten 
kunnen worden genomen conform het in lid 12 
van dit artikel bepaalde. Voor het overige zijn de 
bepalingen van dit artikel mutatis mutandis toe-
passelijk op een dergelijke schriftelijk gehouden 
vergadering van Participanten.

10.12  De vergadering van Participanten kan ook op an-
dere wijze dan in de vergadering besluiten nemen, 
mits alle Participanten in de gelegenheid worden 
gesteld hun stem uit te brengen. Een besluit is 
alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid 
van alle Participanten zich – schriftelijk of elektro-
nisch – vóór het voorstel hebben verklaard. Van 
buiten vergadering genomen besluiten wordt door 
de Managing Partner schriftelijke aantekening 
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gemaakt, welke aantekeningen in de eerstvolgen-
de vergadering worden vastgesteld en ten blijke 
daarvan door de voorzitter en de notulist van die 
vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde 
relaas wordt tezamen met de in de tweede zin 
van dit lid bedoelde verklaringen bij de notulen 
gevoegd. 

11. Inbreng economische eigendom

11.1  De Managing Partner heeft zich verplicht en gaat 
hierbij over tot inbreng in economische zin (dat 
wil zeggen slechts het genot wordt ingebracht) in 
de Maatschap van 100% van het eenmalige ver-
filmingsrecht van de scenarios voor de Productie, 
zulks nadrukkelijk met uitzondering van eventue-
le rechten op juridische levering van auteurs- of 
andere rechten, onder de verplichting voor de 
Maatschap om alle verplichtingen uit de inge-
brachte verfilmingsrechten, zowel reeds vervallen 
als thans opeisbare als toekomstige verplichtin-
gen, voor haar rekening te nemen, hetgeen hierbij 
door de Maatschap, zijnde de gezamenlijke Parti-
cipanten, wordt aanvaard.

 
11.2  De Productie zal, ook zolang hij slechts gedeeltelijk 

is voltooid, voor 100% in juridische (goederenrech-
telijke) eigendom en voor 10% in economische 
eigendom toebehoren aan de Managing Partner 
terwijl de economische eigendom daarvan ten ge-
volge van het bepaalde in lid 1 voor 90% zal be-
rusten bij de Maatschap, zijnde de gezamenlijke 
Participanten, met uitzondering van de Managing 
Partner en de Eerste Vennoot. 

11.3  Alle baten en lasten met betrekking tot de Productie 
zullen conform het bepaalde in artikel 9.6 en artikel 
9.4 ten behoeve respectievelijk ten laste van de ge-
zamenlijke Participanten komen. 

12. Wijziging van deze overeenkomst 

12.1  Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeen-
komst kunnen uitsluitend worden aangebracht op 
voorstel van de Managing Partner en bij besluit 
van de vergadering van Participanten genomen 
met een drie/vierde meerderheid van stemmen 
waar tenminste drie/vijfde van de uitgegeven Par-
ticipaties vertegenwoordigd is.

 13.  Opheffing of ontbinding van de  Maatschap en veref-
fening 

13.1  Artikel 7A: 1683 Burgerlijk Wetboek is op de 
Maatschap niet van toepassing.

13.2  De Maatschap wordt van rechtswege opgehe-
ven door vervreemding van (het aandeel van de 
Maatschap in) de (economische) eigendom van 
de Productie door de Managing Partner. De Ma-
naging Partner zal de Productie niet eerder ver-
vreemden dan nadat de Productie tenminste vier 
maanden voor rekening van de Maatschap is 
geëxploiteerd. Deze periode vangt aan zodra de 
Productie op de gebruikelijke wijze in de bioscoop 
wordt uitgebracht.

13.3  Behoudens op de wijze als in lid 2 van dit arti-
kel bepaald, kan een besluit tot opheffing van de 
Maatschap uitsluitend worden genomen bij besluit 
van de vergadering van Participanten genomen 
met een drie/vierde meerderheid van stemmen 
waar tenminste drie/vijfde van de Participaties 
vertegenwoordigd is. Zodanig besluit kan slechts 
worden genomen op voorstel van de Managing 
Partner. 

13.4  Van het besluit tot opheffing wordt, overeenkomstig 
artikel 14, mededeling gedaan aan de Participanten.

13.5  De Managing Partner draagt zorg voor de veref-
fening van de Maatschap en legt daarvan aan 
de Participanten rekening en verantwoording af 
alvorens tot eventuele uitkering aan de Partici-
panten over te gaan. Uitkering van het batig liqui-
datiesaldo na voldoening van de schulden van de 
Maatschap geschiedt in gelijke delen op iedere 
Participatie. 

13.6  Gedurende de vereffening blijft voor zover moge-
lijk deze overeenkomst van toepassing. 

14.  Mededelingen aan de Participanten en de Maat-
schap

 
14.1  Alle mededelingen aan en oproepingen van Parti-

cipanten geschieden elektronisch middels e-mail 
aan het opgegeven e-mailadres, dan wel bij het 
ontbreken van een e-mailadres schriftelijk aan 
het gekozen domicilie zoals laatstelijk ingeschre-
ven in het register van Participanten. Iedere Parti-
cipant is gehouden de Maatschap mededeling te 
doen van een wijziging in het (e-mail)adres. Aan 
het niet (tijdig) ontvangen van berichten vanwege 
onjuiste adressering kunnen Participanten geen 
rechten ontlenen, indien het bericht was ge-
adresseerd aan het laatst bekende (e-mail)adres. 

14.2  Alle mededelingen aan de Maatschap dienen 
schriftelijk te geschieden aan het adres van de 
Managing Partner zoals dat ten tijde van de me-
dedeling stond vermeld in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel.

15. Toepasselijk recht en forum

15.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van 
toepassing.
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15.2  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aan-
leiding van deze overeenkomst, zullen partijen in 
eerste instantie proberen op te lossen middels 
mediation conform het mediationreglement van 
de Mediatorsfederatie Nederland zoals dat op de 
aanvangsdatum van de mediation zal luiden. In-
dien het onmogelijk is gebleken een geschil als 
hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van 
mediation, zal dat geschil worden beslecht door 
arbitrage overeenkomstig het reglement van het 
Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van ar-
bitrage zal Amsterdam zijn en het aantal arbiters 
drie.

 

ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te 
Amsterdam op 1 Oktober 2018, 

The Mills B.V.,
Managing Partner      
 

Rachel van Bommel,
Eerste Vennoot
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Aan:   De maatschap die de productie van BAANTJER HET BEGIN realiseert p/a The 
Mills B.V. (hierna de Maatschap)

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de, in dit Prospectus in hoofdstuk 9 opgenomen, rendementsbereke-
ning voor de Maatschap onderzocht. De rendementsberekening, met inbegrip van 
de risico’s zoals deze zijn beschreven in hoofdstuk 12 en de veronderstellingen zoals 
opgenomen in het hoofdstuk rendement, is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de Maatschap.

Het is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport inzake de rendementsbere-
kening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waar-
onder de Nederlandse Standaard 3400, “Onderzoek van toekomstgerichte financiële 
informatie”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit 
het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van 
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen dat de 
veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn geba-
seerd, kan als gevolg van de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in het geven 
van een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons onderzoek betref-
fende de opstelling en de toelichting van de rendementsberekening resulteert in een 
oordeel dat een redelijke mate van zekerheid geeft. 

Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn ge-
baseerd is ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
de veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor de rendementsberekening. 

Naar ons oordeel is de rendementsberekening op een juiste wijze op basis van de 
veronderstellingen opgesteld.

Overige aspecten
1.  Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

   De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de rendements-
berekening, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op 
gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit voortvloeiende 
afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

2.  Beperking in verspreidingskring en het gebruik

   De rendementsberekening en ons onderzoeksrapport zijn opgesteld voor dit 
prospectus en zijn uitsluitend bestemd voor investeerders die geïnteresseerd 
zijn in de aankoop van Participaties in de Maatschap en kunnen derhalve niet 
voor andere doeleinden gebruikt worden.

Amstelveen, 24 oktober 2018

Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V., was getekend: M.A. Lodder AA
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voor deelname in de maatschap ten behoeve van de 
productie van BAANTJER HET BEGIN (hierna de Maat-
schap)

Om in te schrijven op twee of meer Participaties ad  
€ 5.000 dient u dit formulier na invulling, parafering 
per pagina en ondertekening samen met een gete-
kende goed leesbare kopie legitimatie (paspoort, ID-
kaart of rijbewijs) per post te zenden aan: 

The Mills B.V. p/a EUROGROEI FILMS B.V., Ant-
woordnummer 60627, 5000 WB TILBURG. Indien 
mogelijk verzoeken wij u dit formulier ook te scannen 
en mailen naar info@eurogroeifilms.nl of te faxen naar 
013-5430948.

De inschrijvingsperiode is geopend op 24 oktober 
2018. Inschrijving blijft mogelijk tot 31 maart 2019 
17:00 uur of zoveel eerder of later als de inschrijving 
wordt gesloten. Inschrijvingen zullen in volgorde van 
binnenkomst worden behandeld.

The Mills B.V. gaat ervan uit dat u kennis hebt ge-
nomen van de volledige inhoud van het Prospectus 
vastgesteld op 24 oktober 2018 inclusief Bijlagen, 
alvorens dit formulier te ondertekenen. Wij raden u 
uitdrukkelijk aan uw individuele situatie met uw ei-
gen (belasting)adviseur door te nemen en advies in 
te winnen over de (juridische en fiscale) aspecten van 
participeren in de Maatschap.

1.   Door ondertekening van dit formulier verklaart u 
zich akkoord met de voorwaarden van de Maat-
schap. Ondergetekende is zich bewust dat zijn/
haar deelname in de Maatschap geëffectueerd 
wordt door een daartoe strekkend besluit van 
de vergadering van vennoten dat aan onderge-

tekende schriftelijk zal worden meegedeeld.
2.   Door ondertekening van dit formulier verklaart 

u zich akkoord met - en draagt u zorg voor in-
schrijving als maat in de Maatschap bij de Ka-
mer van Koophandel.

3.    The Mills B.V. behoudt zich het recht voor zon-
der opgaaf van redenen:

  a.  inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in 
aanmerking te nemen;

  b.  de inschrijftermijn eerder te sluiten of te 
verlengen;

   c.  geheel of gedeeltelijk af te zien van plaat-
sing van Participaties in de Maatschap.

4.   Op de door u verstrekte persoonsgegevens is 
de Algemene verordening gegevensbescher-
ming van toepassing. De Managing Partner zal 
ervoor zorgdragen dat persoonlijke gegevens 
vertrouwelijk worden behandeld. De Mana-
ging Partner zal uw persoonsgegevens uitslui-
tend verwerken en aan derden ter beschikking 
stellen voor de uitvoering van de Maatschaps-
overeenkomst. Uw naam en woonplaats zullen 
worden vermeld op een lijst van Participanten 
in de Maatschap die wordt verstrekt aan alle 
participanten. Deze lijst is alleen bedoeld u te 
informeren over de identiteit van uw mede-par-
ticipanten. U mag de lijst niet voor andere doe-
len gebruiken en dient deze geheim te houden. 
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt 
tenzij dit voor de hiervoor beschreven doelen 
noodzakelijk is of om te voldoen aan een wette-
lijke verplichting. Uw gegevens worden aan de 
Belastingdienst en de Kamer van Koophandel 
verstrekt. Voorts kan Eurogroei Films uw gege-
vens gebruiken voor het aanbieden van nieuwe 
proposities.

5.    Ondergetekende zal het verschuldigde bedrag 
voor het aantal Participaties binnen tien werk-
dagen na bevestiging van gunning van de Par-
ticipaties overmaken op bankrekeningnummer 
NL09SNSB0871585057 t.n.v. Stichting Trust 
EuroGroei.

Ondergetekende schrijft zich onherroepelijk in en 
verbindt zich hierbij om, zodra hij bericht heeft ont-
vangen van gunning van genoemde Participaties, 
het verschuldigde bedrag binnen tien werkdagen na 
bericht van gunning te voldoen op het in de bevesti-
gingsbrief vermelde bankrekeningnummer.

Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht 
aan The Mills B.V. om voor en namens ondergete-
kende over te gaan tot het ondertekenen van een 
akte tot het aangaan van een stille maatschap en 
toetreding tot die maatschap één en ander conform 
Bijlage 1 van het Prospectus en voorts alle docu-
menten te tekenen en alle handelingen te verrichten 
die noodzakelijk of nuttig mochten blijken voor het 
aangaan van en toetreden van ondergetekende tot 
de Maatschap.
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Ondergetekende verleent onherroepelijk volmacht 
aan The Mills B.V. om mede voor en namens onder-
getekende de hierna te noemen (rechts)handelingen 
te verrichten:

1.   het aangaan van overeenkomsten als bedoeld 
in artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 van de Maat-
schapsovereenkomst;

2.   het aangaan van overeenkomsten en verplich-
tingen betreffende de ontwikkeling, financie-
ring, productie en exploitatie van BAANTJER HET 
BEGIN;

3.   het verkopen en leveren van aan de Maatschap 
toekomende rechten op de Productie aan The 
Mills B.V. of een derde in het kader van de sta-
king van de activiteiten van de Maatschap.

Ondergetekende verklaart zich voorts gebonden aan 
reeds door en/ of ten behoeve van de Maatschap af-
gesloten overeenkomsten met betrekking tot de ont-
wikkeling, financiering, productie en exploitatie van 
BAANTJER HET BEGIN, waaraan hij voor zover nodig 
alsnog rechtstreeks gebonden zal worden.

INSCHRIJVING
Ondergetekende schrijft zich hierbij in op twee (2) 
of meer, nl.: ............ Participaties à € 5.000 (zegge 
vijfduizend euro), derhalve tot een totaal bedrag van 
€.......... .000 zegge  (voluit in letters) .......................
........................................................................
in het vermogen van de Maatschap ten behoeve van 
de productie van BAANTJER HET BEGIN.

NATUURLIJKE PERSOON / RECHTSPERSOON

Naam en voorletters:  m/v 

Rechtspersoon (indien van toepassing): KvK nummer: 

Adres:  

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres:

Burgerservicenummer:

Geboortedatum: 

Houder van paspoort/rijbewijs nr.: 

(waarvan een ondertekende kopie is bijgevoegd die na inzage zal worden vernietigd)

Bankrekening nr.: 

The Mills B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.

De bankrekening die de Participant gebruikt om het verschuldigde bedrag ter inschrijving te betalen, zal tevens 

worden gebruikt om de te verdelen exploitatie-opbrengsten op te storten.

Aldus ondertekend op te

Handtekening:
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