
D o s s ie r n u m m e r :  3 d 2 8 4  

C o d e n u m m e r :  VQ1-D3

Wat kunt u hierover verklaren? 
Antwoord gehoorde:
D i e  b r ie f  ken ik n ie t/ '

Noot verbalisanten:
D/14/B Wij tonen gehoorde document D/14/B, zijnde de notitie “administratieve organisatie

Prowi Interieur BV” waarin ondermeer staat beschreven “de vooraanzet, met de 
desbetreffende verantwoordelijkheden, is aangegeven door H.L. (noot verbalisanten H.L. 
is H.J.G. Leusink) en H.C. (noot verbalisanten H.C. is H.J.M. Crans). Deze vooraanzet is 
besproken op 21 en 21 november 2001. Tijdens deze vergaderingen is uiteindelijk 
besloten dat de heren H.L. en H. C. de komende jaren nog actief deel zullen nemen in de 
bedrijfsvoering van Prowi interieur BV. Het management de dagelijkse leiding op zich 
neemt, waarbij zij, ieder lid afzonderlijk, het vertrouwen en de steun van de heren H.L. 
en H.C. kunnen inroepen wanneer zich problemen voordoen”.

/ Vraag verbalisanten:
Wat wilt u hierover verklaren?
Antwoord gehoorde:
'Toen was er nog niets duidelijk. Wij hebben een keer met ons vijven bij elkaar gezeten, 
Leusink, Crans, Schoolkate, Schopman en ik. Wij kregen toen te horen dat er een 
potentiële koper was. De vraagprijs was fi 8.000.000 plus eigen vermogen. Marcel 
Schoolkate en ik hebben toen tegen elkaar gezegd D at krijgen wij nooit voor elkaar, 
fl 8.000.000 . Jeroen Schopman heeft nog overwogen om een investeringsmaatschappij 
te benaderen, maar Marcel en ik hebben dat toen afgeblazen. Dat bedrag speelde door 
onze kop. 11 september 2001 was gewoon een kentering in de economie."

Noot verbalisanten:
D/14/C Wij tonen gehoorde document D/14/C, zijnde het organogram van Prowi Project en

Winkelinterieur BV. In dit organogram worden een drietal plannen met betrekking tot de 
organisatie van Prowi Project en Winkelinterieur BV uitgewerkt.
Vraag verbalisanten;
Hebben de uitgewerkte plannen te maken met een mogelijke toekomstige wijziging in de 
aandelenverhoudingen van Prowi Project en Winkelinterieur BV?
Antwoord gehoorde:
“Ik weet niet precies wanneer dat opgemaakt is. U vertelt mij 15 oktober 2001.
Op mijn initiatief zijn de mogelijkheden bekeken. Maar er was geen zakelijke chemie 
tussen mij en Schopman, daarom moest er een derde bijkomen voor het evenwicht.”

Noot verbalisanten: Om 10.30 wordt ik, 2e verbalisant, gebeld door de balie van het 
Bureau van Politie te Hengelo, met het verzoek namens de heer Leusink om een sleutel 
van het bedrijf Prowi, welke in het bezit is van gehoorde aan de heer Leusink te 
verstrekken. De cellenwacht heeft in het bijzijn van gehoorde de sleutelbos uit het kistje 
met persoonlijke bezittingen gehaald, waarna gehoorde de sleutel van Prowi 
overhandigde aan de cellenwacht, die de sleutel vervolgens aan de balie aan de heer 
Leusink zal overhandigen.

Vraag verbalisanten:
Heeft u nog iets aan het verhoor toe te voegen?
Antwoord gehoorde:
“Ik wil het hier even bij laten. ”

Vraag verbalisanten:
Bent u van mening dat u goed bent behandeld tijdens dit verhoor? 
Antwoord gehoorde:
“Ja.”
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