
Codenummer: 35284

Codenaam: Prowi Project en Winkei interieur BV

was goedgekeurd door de ING-Bank alsmede door Kroon (namens Prowi lnterieur VOF),

naar  de rechter-com missar is  gestuurd.  Op 11 ok iobel  2002 is  de def in i t ieve

koopovereenkomst getekend door B. Plattje en M.G.J. Schoolkate in aanwezigheid van

H.J.G.  Leusink en H.J.M.  Crans.
ln de koopovereenkomst van 11 oktober 2002, waa(in de overname uit de boedel van

Prowi Project en Winkelinterieur BV is vastgelegd, wordt het "onderhanden werk Prowi

Project en Winkelinterieur BV", betrekking hebbend op de voor faill issementsdatum
verrichte werkzaamheden en geproduceerde producten voorzover nog niet

uitgefactureerd, expliciet van overdracht uitgesloten Omdat de levering van de zaken,

die blijkens de koopovereenkomst van '11 oktober 200? zijn gekocht door Prowi lnterieur

VOF met terugwerkende kracht naar 1 okiober 2002 heeft plaatsgevonden, lopen de

werkzaamheden die aan Prowi Projecl en Winkelinterieur BV moeten worden

toegerekend door tot en met 30 septembet 2002 De omzet verbandhoudend met het

onderhanden werk op fa i l l issementsdatum is  dus e igendom gebleven van Prowi  Pro ject

en Winkelinterieur BV en is dus niet door Prowi Interieur VOF gekocht.

Verondersteld kan worden dat B. Plattje en H-J G Leusink op de hoogte zijn van het
gegeven dat het "onderhanden werk Prowi Project en Winkelinterieur BV"' betrekking

hebbend oo de v6or faill issementsdatum verrichte werkzaamheden en geproduceerde
producten voorzover nog niet uitgefactureerd, toe behoort te komen aan Prowi Project en

Winkelinterieur BV. lmmers er heeft specifiek overleg plaatsgevonden en in de
koopovereenkomst van 11 oktober 2002 is een en ander expliciet vastgelegd- H.J G.

Leusink verkondigt evenwel richting de andere vennoten van Prowi Interieur voF dat alle
zaken van Prowi Project en Winkelinterieur BV, dus ook het onderhanden werk (zonder

beperking), is overgenomen uit de boedel van Prowi Project en Winkelinlerieur BV.

In het onderzoek lijkt de indruk, dat de baten die niet bij Prowi Project en Winkelinterieur
BV zijn verantwoord door Prowi Interieur VOF zijn geincasseerd' bevestigd te worden.
In de periode van 16 oktober t/m/ 31 december 2002 worden door Prowi lnterieur VOF

de verkoopfacturen 20020001 ltm 20020495 opgemaakt. Nadere beoordeling van deze
verkoopfacturen en/of de bijbehorende faclureringsslaten en afleveringsbonnen leert dat

de verkooofacturen ten onrechte door Prowi lnterieur VOF zijn opgemaaki.
De omvang van de omzet  d ie Prowi  Pro ject  en Winkel in ter ieur  BV daardoor  n iet

vera met

,F--

I Enerziids kan uit diverse verklaringen van zowel verdachten als getuigen worden

\ afgeleid dat de verkoopfacturen van Prowi Interieur VOF inhoudelijk inderdaad dezelfde

I leveringen van goederen en diensten betreffen als de tien verkoopfacturen van Prowi

\ Project en Winkelinterieur BV genummerd 33738 t/m 33747. De verkoopfacturen van 20

I september en 16 oktober 2OO2 verwijzen naar dezelfde onderliggende stukken/

I soecificaties.
I nnOerzilds heeft prowi Interieur VOF vermoedelijk het "onderhanden werk Prowi Project

I en Winkelinterieur BV" geincasseerd.

I Uit de verklaringen van B. plattje en H.J.G. Leusink kan worden afgeleid dat beide heren

I zich bij het beoordelen van de afleveringsbonnen bewust zijn geweest van het gegeven

I dat het afleverin gsb onnen van v6or faill issementsdatum betrof.

Hel vermoeden bestaat daarom dat Prowi Proiect en winkelinterieur BV, door het

handelen van B. Plattje en H.J.G. Leusink, (omzet-)baten niet veranhvoord heeft'

Samenqevat:
Prowi Inlerieur voF heeft waarschijnlijk op 16 oktober 2002 dle omzet (werkzaamheden

en Ieveringen) aan de afnemers van Prowi Project en winkelinterieur BV in rekening
gebracht, welke omzet toe behoort te komen aan Prowi Project en winkelinterieur BV.

Prowi Project en Winkelinterieur BV heeft op haar naam verkoopfacturen opgemaakt,

welke verkoopfacturen vervolgens, door het plaatsen van een streep, onbruikbaar zijn
gemaakl. Door het opmaken van de verkoopfacturen op 16 oktober 2002, aan de hand

van o.a. afleveringsbonnen die aan Prowi Project en winkelinterieur BV toebehoren,

heeft Prowi lnterieur VoF het onderhanden werk van Prowi Project en winkelinterieur BV

in rekening gebracht aan de a{nemers. Daarnaast heeft Prowi lnterieur VOF vermoedelijk

het onderhanden werk dat Prowi Proiecl en Winkelinterieur BV toe behoort te komen

I


