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4.1 Aangifte faill issementsfraude

op 20 iuli 2005 heett curator w .H.J.M. Haafkes als beheerder van de boedet van de Prowi

vennootschappen een gedeelte van de adminislratie van Prowi Project en Winkelinterieur
BV van het  bedr i j fsadres Chopinst raat  11 te Hengelo (O) opgehaald en la ten overbrengen
naar het  kantoor  van de FIOD-ECD te Almelo.
Op 29 juli 20OS heeft curator W.H.J.M. Haafkes, in zijn hoedanigheid als curator in de

faill issementen van de Prowi vennootschappen, aangifte gedaan Van faill issementsfraUde
zoals bedoeld in art. 344 Wetboek van Strafrecht. Volgens curator W.H.J.M. Haafkes zijn

er in de administratie van Prowi Project en winkelinterieur BV aanwijzingen gevonden dat

door Prowi Interieur voF n6 de doorstart verkoopfacturen zijn uitgeschreven waarop Prowi

Interieur voF geen recht heeft. Hel betreft hier werkzaamheden die zijn uitgevoerd v66r

faill issementsdatum. De curator verwijst naar de koopovereenkomst van 11 oktober 2002
waarin het onderhanden werk v66r faill issementsdatum uitdrukkelijk is uitgesloten van

overdracht.

4.2 Onderz oeksinformatie uit het onderzoek Prowi/HeHe

Naar aanleiding van de aangifte van failtissementsfraude door curator W H.J.M. Haafkes

en een daarioe strekkend verzoek van de F|oD-ECD kantoor Almelo, heefl de officier van

Justitie mr. H- Dijkstra op 1 augustus 2005 goedgekeurd dat in het onderzoek naar de
vermeende faill issementsfraude gebruik gemaakt kan worden van onderzoeksinformatie
verkreoen in het onderzoek Prowi /HeHe.

4.3 Beschrijving onderzoek FIOD-ECD

Wij, verbalisanten, hebben onderzoek gedaan in de stukken en bescheiden welke door

curator W.H.J.M. Haafkes ter beschikking zijn gesteld. Tevens is onderzoeksinformatie
gebruikt afkomstig uit het onderzoek Prowi/HeHe. Daarnaasl is onderzoek verricht in de
in beslag genomen stukken bij Prowi Interieur VOF, alsmede in de vrijwill ig door mr'
W.H.J.M. Haafkes en G. Korver (via de heer P-T. Lakeman) ter beschikking gestelde

oocumenlen.

Voorraad halffabrikaten
Het vermoeden bestaat dat Prowi Project en Winkelinterieur BV omstreeks

faill issementsdatum over een aanzienlijke voorraad halffabrikaten moet hebben beschikt.

Deze voorraad is vermoedelijk door Prowi Project en Winkelinterieur BV aangehouden
om tijdig in te kunnen spelen op de vraag van de voor Prowi twee belangrijkste klanten te

weten Bart Smit en Marskramer.
Met bEii;k-Rint tol-EE-FEliiaSrikaten dient zich de vraag aan hoe deze voorraad
gekwalificeerd moet worden. Met andere woorden, betreft het voorraad grond- en

hulpstoflen of is er sprake van onderhanden werk.
Uit "Externe verslaggeving in theorie en praktijk" (onder redactie van Prof. Dr' M'N'

Hoogendoorn RA, Prof. Dr. J. Klaassen RA en Prof drs. F. Krens) is af te leiden dat met

betrekking tot de positionering van de voorraad het onderstaande van belang is:

Het Burgerlijk wetboek Boek 2 geeft onder andere aanwijzingen voor de presentatie van

de vlottende activa welke een onderneming toebehoren.
ln ad(ikel 2:364 BW worden vaste en vlottende activa van elkaar onderscheiden

Bepalend voor de indeling onder de vaste of de vlottende activa is het antwoord op de

vraag of het actief bestemd is om "de uitoefening van de werkzaamheid van de

rechtsoersoon al of niet duurzaam dienen". Primair wordt daarbij het criterium lde functie

van het actief in het bedrijfsproces" gehanteerd.
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