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boedel te hebben onttrokken. Prowi lnterieur VOF heeft daarbij mogelijk valsheid in
geschr i f ten gepleegd door  het  vervalsen dan wel  va lse l i jk  opmaken en gebru iken van
verkooDfacturen oD naam van Prowi Interieur VOF.
Door zo te handelen wordt geheel voorbij gegaan aan de koopovereenkomsl waaruit kan
worden afgeleid dat zowel de voorraad halffabrikaten als het onderhanden werk
(exclusief voor faill issementsdatum verrichte werkzaamheden en geproduceerde
producten voorzover niel uitgefactureerd ) niet zijn verkocht aan Prowi Interieur VOF.

H.J.G. Leusink moet als onderhandelaar tiidens de doorstart volledig op de hoogte zijn
geweest  van de bepal ingen in  de koopovereenkomst ,  welke overeenkomst  h i j  en H.J M.
Crans vervotgens op 11 oktober  2002 a l leen door  B.  Plat t je  en M.G.J.  Schoolkate
namens Prowi lnterieur VOF laten ondertekenen.
Daarnaast dient aan H.J.G. Leusink mogelijk de wetenschap met betrekking tot de
afleveringsbonnen voor faill issementsdatum en voorraad halffabrikaten toegerekend te
worden.
Bovendien heef t  H.J.G.  Leusink in  de aanloop naar  hel  fa i l l issement ,  nadat  hem door  G.
Korver te verstaan was gegeven dat hij niet meer welkom was bij Prowi, nog regelmatig
contact gehad met B. Plattje.

B. Plattje heeft een overzicht onderhanden werk per 25 september 2002 aan curator
W.H.J.M. Haafkes verslrekt en heeft de koopovereenkomst in concept beoordeeld. ln het
vervolgtraject heeft hij zich vermoedelijk laten leiden'door de opmerkingen van H.J.G.
Leusink dat "alles" uit hel faill issement van Prowi Project en Winkelinterieur BV
overgenomen zou zijn. Plattje is 66n van de ondertekenaars van de koopovereenkomsl

M.G.J. Schoolkate is niet bij de overname-onderhandelingen betrokken geweest en heeft
vermoedelijk geen conceptkoopovereenkomst ter inzage ontvangen. Schoolkate is 66n
van de ondertekenaars van de koopovereenkomst.

Het gegeven dat het "onderhanden werk Prowi Proiect en Winkelinterieur BV" en de
voorraad halffabrikaten niet bij Prowi Project en Winkelinterieur BV ziin verantlvoord is
opmerkelijk, vooral nu het er alle schijn van heeft dal de omvang van de baten die niet
verantwoord zijn, de onbetaald gebleven opeisbare schuld ad. € 453.78Q (middellijk

H.J.G. Leusink en H.J.M. Crans elk de helft) van de Prowi-vennoolschappen benaderd.
Op 1 juni 2002 was € 453.780 direct opeisbaar, het restant van de koopsom, eveneens
€ 453.780, was door de verkopers als achtergestelde lening aan Olimar BV verstrekt.
Deze niet betaalde direcl oDeisbare schulden hebben vervolgens geleid tot de
faill issementen van de Prowi-vennootschappen.

Op 25 maart 2004 wordt door J.E. Veenstra van KroeseWevers Accountant een notilie
geschreven inzake de "winstverdeling en afwikkeling VOF naar verloop van tijd." In de
notitie wordt ondermeer verwezen naar mondelinge afspraken welke er kort vertaald op
neer  komen dat  afscheid van H.J.G.  Leusink en H.J.M Crans u i t  Prowi  In ter ieur  VOF
eersl aan de orde zou zijn tot er door Lido en Doli een bedrag van in totaal € '1.000.000

verdiend en uitbetaald zou zi.in. Hier wordt mogelijk verwezen naar de verliezen (elk

€453.780)  welke H.J.G.  Leusink en H.J.M.  Crans (middel l i jk )  hebben geleden door  de

fa i l l issement  van de Prowi-vennootschappen.

Als motief geldl vermoedelijk het feit dat H.J.G. Leusink en H.J.M. Crans op 25 maart
2002 hun aandelen in "Prowi'hebben verkocht tegen een pri.is van f 8.000.000'- ' doch
volgens hun zeggen door toedoen van de heer G. Korver uiteindelijk slechts
f 6.000.000,- hebben ontvangen. Opmerkelijk is in dit verband het gegeven dat H.J.G.

Leusink en H.J.M. Crans zich in eerste instantie 'slechts'' presenteren als financiers van

de doorstart voor B. Plattje en M.G.J. Schoolkate, niet een gebruikelijke rentevergoeding
voor hun geinvesteerd vermogen ontvangen, maar de volledige winst over 2002, met

daarin de vermoedelijk onttrokken voorraad en het onderhanden werk, incasseren
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