
LG01-01 
FIOD-ECD 

> Beiastingdienst/FIOD-ECD/ 
kantoor Almelo 
Stationsstraat 5, 7607 GX Almelo 

Proces-verbaal 
verhoor van een getuige 

Dossiernuinmer 
35C184 
Codenummer 

G01-01 

Verbalisanten 
1 Naam: Frieswijk 

Voornamen: Rene Mathijs 
Functie: ambtenaar van de Belastingdienst en 

buitengewoon opsporingsambtenaar 
BOA-aktenummer: 6005231/0 
Standplaats: kantoor Almelo 

2 Naam: Sweben 
Voomaam: Maria Bonita Esmeralda Astrid 
Functie: ambtenaar van de Belastingdienst en 

buitengewoon opsporingsambtenaar 
BOA -aktenummer: 6003351/1 
Standplaats: kantoor Almelo 

Plaats van verhoor 
Het verhoor vond plaats bij de gehoorde op onderstaand adres: 
Adres/huisnummer: Enschedesestraat 60 
Postcode: 7550 AD 
Plaats: Hengelo 
Datum: 5 augustus 2005 
Tijdstip van aanvang: 09:00 uur 

Gehoorde 
De gehoorde heeft de voigende persoonlijke gegevens opgegeven: 
Naam: Haafkes 

'< O x Voornamen: Wilhelmus Hendrikus Johannes Maria 
Geboortedatum: 28 j-uni 1556 
Geboorteplaats: Goor 
Naiionaliteit: Nederlandse 
Adres: (Domicilie) Enschedesestraat 60 
Postcode en plaats: 7550 AD Hengelo 
Beroep: Advocaat 

Verklaring gehoorde 
De gehoorde verklaarde het voigende: 

Vraaq verbalisanten: 
Wanneer bent u als curator betrokken in het faillissement van Prowi? 
Antwoord gehoorde: 
"Op 18 September 2002 is Olimar BV failliet verklaard, de persoonlijke vennootschap van 
G. Korvar. Op 20 September 2002 zijn Prowi Holding BV, Crale BV en Prowi Project-en 
Winkelinterieurs BV failliet gegaan. 
Ik kan op mijn urenstaten zien dat ik op 20 September 2002 het personeel heb ingelicht 
over bet faillissement en ze coHectlefvntslag heb aangezegd." 
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Noot verbalisanten: 
Wij tonen gehoorde document D/01/A, zijnde een aangifte faillissementsfraude ex art, 344 
Wetboek van Strafrecht. 
Vraaq verbalisanten: 
Wat -kunt u hierover verklaren? 
Antwoord gehoorde: 
"In mijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de Prowi vennootschappen 
heb ik aangifte gedaan van faillissementsfraude ZOBIS bedoeldin art. 344 Wetboek van 
Strafrecht De reden hiervoor is dat ik, onder andere van de heer G. Korver en zijn 
adviseur de heer P. Lakeman, aanwijzingen heb ontvangen dat er door Prowi Interieur 
V.O.F. facturen zijn uitgeschreven voor werkzaamheden waarop men geen recht heeft. 
Prowi Interieur V.O.F. heeft - met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2002 - een 
doorstart gemaakt. Ik heb als curator met deze V.O.F. een koopovereenkomst gesioten 
waarbij ikde tot de boedei van Prowi Project- en Winkelinierieurs BV behorende 
roerende activa, de debiteuren, de handelsnaam, het klantenbestand, de goodwill, de 
internetsite, de telefoon- en faxnummers en domeinnamen heb verkocht. 
Omstreeks 20 September 2002 heb ik aan Leusink en Plattje gevraagd of er nog 
onderhanden werk was. Zowel Leusink als Plattje zeiden mij uitdrukkelijk dat er op 
faillissementsdatum geen sprake was van onderhanden werk. 
Desondartks tieb ik in de koopovereenkomst een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor 
het onderhanden werk bestaande uit de v66r faillissementsdatum verrichte 
werkzaamheden en geproduceerde producten voorzover nog niet uitgefactureerd. 
Op 20 julijl. heb ik bij de Prowi vennootschappen administrate van de failliete 
vennootschappen onder mij genomen, het gaat dan om de administrate tdt 
faillissementsdatum. In deze administrate heb ikaanwijzigingen gevonden dat er 
facturen zijn uitgeschreven na de doorstart waaop Prowi Interieur V.O.F. geen recht 
heeft omdat het werkzaamheden betrefren die zijn uitgevoerd voor faillissementsdatum. 
De boedei heeft dus recht op betaling van deze facturen." 

Noot verbalisanten: 
Wij tonen gehoorde document D/02/A, zijnde de oprichtingsakte van Prowi Interieur V.O.F. 
d.d. 21 oktober2002. 
In deze akte staat vermeld dat de winst over 2002 wordt verdeeld tussen Lido Beheer BV 
(50%) en Dofi Beheer BV (50%), zijnde <Je middeilijke vennootschappen van H.J.G. 
Leusink en H.J.M. Crans. 
Vraaq verbalisanten: 
Wat kunt u hierover verklaren? 
Antwoord gehoorde: 
"De andere twee vennoten Plattje en Schoolkate delen dus niet mee in de winst Dat is 
opmerkelijk, omdat Plattje de boekhouderis die vermoedelijk de facturen voor het 
onderhanden werk heeft uitgeschreven, hijis daar mee accoord gegaan. Maar Leusink4 

en Crans lijken de winst van het onderhanden werk op te strijken." 

Noot verbalisanten: 
Wij tonen gehoorde document D/02/B, zijnde de koopovereenkomst tussen gehoorde en 
Prowi Jnterieur V.O.F. 
Vraaq verbalisanten: 
Wat kunt u hierover verklaren? 
Antwoord gehoorde: 
"In artikel 2 staat uitdrukkelijk dat het onderhanden werk v66r faillissementsdatum is 
uitgesloten van overdracht. Om ieder misverstand te vermijden heb ik de debiteureniijst 
per faillissementsdatum aan de koopovereenkomst gehecht." 
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Codenummer : G01-01 

Vraaq verbalisanten: 
Wat kunt u vertellen over de periode 20 September 2002 t/m 30 September 2002? 
Antwoord qehoorde: 
"In deze periode heb ik onderhandeld over de overname. Tussen 20 September 2002 en 
1 oktober2002 is er alleen een telefoniste aan het werk geweest, die alleen tot taak bad om 
de telefoon op te nemen en klanten gerust te stellen. Plattje en Schoolkate waren twee leden 
van het management-team en Jiadden oren naar een doorstart Jk tieb toen met bun 
besproken dat zij in deze periode aanwezig zouden zijn. Hun taak was om de hoogst 
noodzakeJijke werkzaarnheden uit te voeren, zoals mij voorzien van informatie en klanten 
gerust te stellen. Ik weet dat onder andere Leusink in deze periode ook klanten bezocht om 
ze gerust te stellen. Verder zijn er wat kleine werkzaarnheden verricht door Schoolkate in 
verband met in de lucht houden van het bedrijf. Plattje, Schoolkate en de telefoniste kregen 
niet betaald, zij waren net aJs de r-est van het personeel ontslagen en werden door-het UWV 
betaald gedurende de opzegtermijn. De rest van het personeel heeft voor zover mij bekend in 
die periode niet gewerkt. Erkunnen dus in de periode 20 September2002 t/m 30 September 
2002 geen werkzaarnheden zijn uitgevoerd, ik heb daar althans geen toestemming voor 
gegeven. 
Toch heb ik nu aanwijzingen dat er in deze periode is gewerkt op projecten zonder mijn 
medeweten en toestemming. 
Ik heb op 23 September 2002 een brief geschreven aan alle klanten met een uitleg over het 
failiissement, weike op 24 September 2002 is verstuurd. Op 27 September 2002 heb ik een 
brief verstuurd aan Leusink, waarbij de doorstart is bevestigd en waarin de afspraken in 
grote lijnen zijn vastgeiegd. Op 1 oktober2002 heb ik een brief gestuurd aan alle klanten 
dat de doorstart een feit was en dat de heren Plattje en Schoolkate gerechtigd zijn de 
debiteuren volgens de debiteurenlijst per faillissementsdatum te incasseren. 
Uitdraaien van deze brieven stel ik u hierbij vrijwillig ter beschikking." 

Noot verbalisanten: 
Wij tonen gehoorde document D/02/C,zijntie-een huurovereenkomst tussen gehoorde en 
Prowi Interieur V.O.F. 
Vraaq verbalisanten: 
Wat kunt u hierover verklaren? 
Antwoord gehoorde: 
"Ik heb de bedrijfspanden en terreinen aan de Chopinstraat 11/13 te Hengelo per 1 oktober 
2002 verhuurd, voor een periode van zes maanden. Advocaat Kroon heeft deze overeenkomst 
opgesteld. De overeenkomst is getekend op 8 november 2002." 

Vraaq verbalisanten: 
Klopt het dat u op verzoek van mevrouw Korver vlak na het failiissement de 
verkoopadministratie heeft beoordeeld? 4 

Antwoord qehoorde: 
"Mevrouw Korver, die destijds op de administrate werkte, vertelde mij direct na 
faillissementsdatum dat nog niet alle onderhanden werk zou zijn uitgefactureerd. Ik heb dat toen 
nagevraagd aan Schoolkate, Plattje en Leusink, die dit ten stelligste ontkenden. Ik heb near 
aanleiding hiervan zelf onderzoek gedaan in de administratie en heb hiervoor geen aanwijzingen 
kunnen vinden. Nadien kon ik dit niet meer met de beer en mevrouw Korver bespreken omdat zij 
inmiddels met onbekende bestemming waren betrokken. Later heb ik nog geprobeerd om ze te 
vinden, maar dat is niet gelukt. Hun kasteel in Prankrijk was toen al verkocht. lic heb in november 
2002 een bevel guizeling van Korver gevraagd, dat door de rechtbank is toegewezen. Ik heb 
Korver pas in januari 2005 weer gezien, nadat hij op Schiphol was gesignaleerd en opgepakt." 

Vraaq verbalisanten: 
Volgens de verkoopfacturen van Prowi Interieur V.O.F. is er voor het eerst op 16 oktober 
2002 uitgefactureerd. Op tieze datum zijn 109facturen uitgeschrev 
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Wat is hierop uw reactie? 
Antwoord qshoorde: 
"Dat is vreemd, want de V.O.F. is pas op 21 oktober 2002 opgericht. Wei is de verkoop-
overeenkomst gesloten met de V.O.F., waarin staatdat met ingang van 1 oktober 2002 de 
doorstart plaatsvindt. Wie heeft de opbrengst van deze verkopen genoten? Het feit dat ermaar 
liefst 109 facturen op 66n dag zijn opgemaakt duidt er wel haast op dat er afleveringsbonnen 
zijn verzameld die pas na het faillissement zijn uitgefactureerd." 

Noot verbalisanten: 
Wij tonen gehoorde enkele documenten (copieen), afkomstig uit de administrate van 
Prowi Interieur V.O.F. Deze voegen wij bij dit proces-verbaai van verhoor. 
De volgende verkoopfacturen worden getoond: 
Verkoopfactuur nr. 20020006 aan Bart Smit d.d. 16 oktober 2002, factuurbedrag € 8.659,40 
Verkoopfactuur nr. 20020010 aan Bart Smit d.d. 16 oktober 2002, factuurbedrag € 30.542,81 
Verkoopfactuur nr. 20020012 aan Bart Smit d.d. 16 oktober 2002, factuurbedrag € 20.825,76 
Verkoopfactuur nr. 20020023 aan Bart Smit d.d. 16 oktober 2002, factuurbedrag € 34.321,40 
Verkoopfactuur nr. 20020086 aan Marskramer d.d. 16 oktober 2002, factuurbedrag € 2.472,27 
Verkoopfactuur nr. 20020154 aan Marskramer d.d. 24 oktober 2002, factuurbedrag € 4.395,15 
Vraaq verbalisanten: 
Wat kunt u Werover verklaren? 
Antwoord gehoorde: 
"Het valt mij op dat het bankrekeningnummer niet zichtbaar is. Waar is de betaling naar toe 
gegaan? Zo te zien beginnen de verkoopfactuurnummers vanaf nummer 1. 
Ik zie op verkoopfactuurnr. 20020006 dat er geleverd is op 3, 9, 11, 16 en 17 September 2002. 
Op verkoopfactuurnr. 2002010 zie ik dat ergeieverd is op 26 augustus, 2, 3, 5, 6 en 10 
September 2002. 
Op verkoopfactuurnr. 20020012 is te zien dat er geleverd is op 20, 23, 24, 27 September en 
1 oktober 2002. 
Op verkoopfactuurnr. 2002023 is te zien dat er geleverd is op 17, 20, 24 en 27 September 2002. 
Op verkoopfactuur 2002086 zie ik dat er geleverd is op 18 September 2002. 
Op verkoopfactuur 20020154 zie ik dat ergeieverd is op 17 September 2002. 
Ook wordt er verwezen naar afleveringsbonnen. 
Dit alles bevestigt mijn vermoeden dat er afleveringsbonnen v66r het faillissement zijn 
-achtergehouden, en na de doorstart zijn uitgefactureerd. Ook zie ik nu dat er is gewerkt in de 
periode tussen het faillissement en de doorstart. Dit duidt op een enorme fraude. 
Op 20 julijl. heb ik zelfde administrate van het failliete Prowi over2002 opgehaald. Daarin 
zaten ook enkele verkoopfacturen £n afleveringsbonnen die hetzeifde verhaal opleveren. 
Ik kan hierop alleen maar concluderen dater sprake is van faillissementsfraude." 

Vraaq verbalisanten: 
Heeft u nog iets aan dit verhoor toe te voegen? 
Antwoord gehoorde: 
"De op 20 juli 2005 door mij opgehaalde administratie bij Prowi stel ik vrijwillig ter 
beschikking van uw onderzoek." 

Het verhoor is geeindigd om 11:00 uur. 



Ondertekening gehoorde 
Na doorlezing van deze tekst verklaar ik dat dit een juiste weergave is van wat ik heb 
gezegd. 

W.H.J.M. Haafkes 

Ondertekening verbalisanten 

Wij hebben dit proces-verbaal op 5 augustus 2Q05 te Hengelo op ambtsbelofte 
opgemaakt. 

< 


