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Algemene gegevens

Beett B.V. 31-07-2018 
 1

Oliemolen 60 te 6416 CB  Heerlen 31-07-2018 
 1

Beett houdt zich bezig met cloud telefonietoepassingen en de integratie 
daarvan in bedrijfsprocessen.

31-07-2018 
 1

De laatste betrouwbare cijfers zijn van 2015. Per ultimo 2015 bedroegen de 
activa €333.195,00 en het eigen vermogen €174.937,00

31-07-2018 
 1

2

inclusief de heer T. Pierik.

31-07-2018 
 1
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Boedelsaldo
€ 5.000,00

31-07-2018 
 1

van
3-7-2018

t/m
31-7-2018

31-07-2018 
 1

van
1-8-2018

t/m
27-9-2018

27-09-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

2 74,65 uur

totaal 74,65 uur

1. Inventarisatie

1.1 Beett is een besloten vennootschap, opgericht op 1 augustus 2012. 
De onderneming is statutair gevestigd in Weert, maar hield tot en met heden 
kantoor in Heerlen. Er zijn thans twee statutair bestuurders, te weten 
Procrastinator B.V., een vennootschap van de heer Th.M.H.F. Pierik, en de heer 
M.A. van Es. De feitelijke leiding van de onderneming is in handen van 
voornoemde heer Ted Pierik. De aandelen worden gehouden door (ca.) 9 
aandeelhouders, waaronder Bizzfone B.V. als grootste aandeelhouder, waarin 
ook Procrastinastor participeert.

Beett houdt zich bezig met cloud telefonietoepassingen en de integratie 
daarvan in bedrijfsprocessen.

31-07-2018 
 1

Volgens informatie van de bestuurder is er geen sprake van lopende 
gerechtelijke procedures.

31-07-2018 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens informatie van de bestuurder is er geen sprake van lopende 
verzekeringen.

31-07-2018 
 1

De vennootschap huurt een kleine kantoorruimte in een 
bedrijfsverzamelgebouw te Heerlen aan de Oliemolenstraat 60 en huurt tevens 
een opslagruimte van Shurgard. Beide per 31/7-2018 beëindigd.

31-07-2018 
 1

De heer Pierik geeft het volgende aan:

Pierik kwam in 2008/2009 met het idee om koppelingen te maken tussen 
databestanden en telefonie. Na een ontw ikkelfase zijn er door Pierik financiers 
bij elkaar gebracht en is in 2012 Beett opgericht om die activiteit te 
exploiteren. Met klanten werden contracten voor ca. 4 jaar afgesloten en werd 
apparatuur (voornamelijk telefoons) ter beschikking gesteld en werden 
diensten verleend. Daarvoor werd door Beett per maand een bepaald bedrag 
ontvangen. Dat leek zich succesvol te ontw ikkelen met bibliotheken, Jeugdzorg 
en Van Lanschot als afnemers.

Door de economische crisis vielen er klanten weg en werd er door klanten 
moeilijker betaald. Doordat de apparatuur die bij klanten werd geïnstalleerd 
door Beett vooruit gefinancierd was, maar minder abonnementsgelden 
binnenkwamen, ontstond er een liquiditeitsprobleem. Het verkrijgen van een 
externe financiering via de bank bleek een probleem, en de aandeelhouders 
hebben steeds geld bijgelegd, 
o.a. via de uitgifte van aandelen.

In maart 2013 ontstond bovendien een geschil met een toenmalige 
bestuurder/aandeelhouder, de heer Roskam. Deze is toen als bestuurder 
vertrokken. Pierik nam diens taken over, maar Roskam bleef vooralsnog 
medeaandeelhouder.

Pierik heeft ingezet op reducering van kosten en het zoeken naar producten 
en diensten met een hogere marge. In augustus 2014 zijn nog enkele grotere 
contracten met afnemers afgesloten. Er werd ook een mogelijkheid tot lease 
van apparatuur aan klanten opgezet, dit om de financiële structuur van het 
bedrijf te verbeteren. 

Alle inspanningen vergden echter einde 2014 zijn tol bij Pierik, die met 
gezondheidsklachten ging kampen. Pierik moest minder uren gaan werken. Het 
conflict met aandeelhouder Roskam werd in 2015 weliswaar nog opgelost, 
maar het bedrijf kon onvoldoende ondersteuning en service aan klanten 
bieden waardoor klanten, maar ook salespartners de relatie met Beett 
beëindigden.   

Daar komt bij dat de laatste jaren grote partijen zoals KPN en Vodafone tot 
deze markt zijn toegetreden door overname van kleinere aanbieders. Deze 
partijen “kopen” marktaandeel door onder de prijs te offreren. Daar kunnen 
zelfstandige aanbieders zoals Beett niet of nauwelijks tegenop.

Begin 2016 is Pierik zich gaan richten op de mogelijkheid om Beett, danwel de 
activiteiten van Beett te gaan verkopen. De personeelsbezetting bestond toen 

31-07-2018 
 1



uit Pierik zelf en twee technici, Vercauteren en Hendriksen. In korte tijd echter 
vertrok Hendriksen, kreeg Pierik privéproblemen waardoor hij maanden lang 
minder tijd en aandacht aan het bedrijf kon besteden en viel Jeugdzorg als 
belangrijke afnemer weg. Het contract met Van Lanschot eindigde ook en werd 
niet verlengd. In 2016 is daardoor de omzet van Beett met ca. 45% gedaald.

Inmiddels was er een forse achterstand ontstaan in de betaling van 
Belastingen. De Belastingdienst heeft in september 2016 beslag gelegd op 
inventaris. Die is door Pierik zelf van de Belastingdienst teruggekocht en weer 
aan de onderneming overgedragen.

Daarnaast speelde een discussie met de externe boekhouder. De jaarrekening 
over 2016 klopte volgens Pierik op belangrijke onderdelen helemaal niet. Daar 
zijn partijen niet uitgekomen. De jaarrekening over 2016 is niet vastgesteld en 
niet goedgekeurd. Pierik had op dat moment onvoldoende zicht op de 
financiële situatie.

Mede omdat zijn salaris niet (volledig) betaald werd, is Vercauteren rond april 
2017 als laatste technische man vertrokken. Sedertdien werkt hij nog wel op 
oproepbasis voor het bedrijf. De kwaliteit van de dienstverlening en de 
ondersteuning van klanten ging verder achteruit, waardoor meer klanten 
afhaakten en  men nog moeilijker betaalde.

Vanaf einde 2017/begin 2018 ontstonden er in toenemende mate technische 
problemen met de servers van het bedrijf, waardoor de apparatuur bij klanten 
storingen ondervond. In februari 2018 bleek er sprake te zijn van een D-Dos 
aanval op de telefonieserver van Beett waardoor ca. 30.000 IP-adressen van 
afnemers zijn geraakt. Pierik moest al zijn tijd besteden aan het oplossen van 
dit probleem en kon daardoor geen ander werk doen. Vele resterende klanten 
zijn in die periode nog afgehaakt.

In april 2018 heeft Pierik nog overleg gevoerd met een potentiële overnemer, 
c.q. samenwerkingspartner, maar dat overleg heeft tot niets concreets geleid. 

Inmiddels bleven er steeds meer schuldeisers onbetaald. En-gee B.V., een 
vennootschap van een van de aandeelhouders, die aan Beett ook geld had 
uitgeleend, heeft uiteindelijk het faillissement aangevraagd.



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden
2

Telkens inclusief de heer T. Pierik

31-07-2018 
 1

Personeelsleden
2

31-07-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

9-7-2018 2

totaal 2

De heer Pierik was directeur en deed technische ondersteuning. De andere 
werknemer werkte op oproepbasis ten behoeve van technische 
ondersteuning.

27-09-2018
 2



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Beperkte en gedateerde kantoorinventaris, waaronder bureaus, stoelen, 
kasten, printers, computers. Voorts een nog exact te bepalen aantal toestellen 
bij klanten en 2 servers.

31-07-2018 
 1

Volgens bestuurder is er geen bodembeslag gelegd. 31-07-2018 
 1

Er is een zeer beperkte voorraad aan onderdelen. Er is sprake van 
onderhanden werk dat nog uitgefactureerd moet worden.

31-07-2018 
 1

Er is sprake van nog enkele lopende contracten met afnemers. Die kunnen 
maandelijks nog inkomen opleveren, mits de dienstverlening op peil blijft. 
Onderzocht wordt of een overname daarvan tot de mogelijkheden behoort, 
maar dat zal zeer snel moeten gebeuren.

31-07-2018 
 1

Inmiddels hebben een groot aantal afnemers de relatie beëindigd. 27-09-2018
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er een aantal grotere en kleinere debiteuren. Met 
twee grotere debiteuren (ca. €25.000,00) loopt al langer een discussie. Verder 
is er enkele dagen voor het faillissement nog een facturatieronde geweest. 
Ook zal er nog onderhanden werk uit gefactureerd gaan worden. Pierik zal een 
compleet overzicht aanleveren.

31-07-2018 
 1

Dit is ondanks herhaalde en dringende verzoeken nog niet gebeurd. 27-09-2018
 2

De heer Pierik moet overzichten en onderliggende stukken aanleveren, dan 
kunnen de debiteuren aangeschreven worden.

27-09-2018
 2



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Volgens informatie van Pierik zijn er geen vorderingen van banken. 
Het kapitaal is via aandeelhouders bij elkaar gebracht.

31-07-2018 
 1

€ 1.039,44

Vordering van ING Bank inzake een verstrekte Business Card.

27-09-2018
 2

Alleen uitstaand, voor toestellen bij klanten. 31-07-2018 
 1

Geen. 31-07-2018 
 1

Geen. 31-07-2018 
 1

Geen. 31-07-2018 
 1

N.v.t. 31-07-2018 
 1

N.v.t. 31-07-2018 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Met een bedrijf genaamd Asens wordt momenteel gewerkt aan het in de lucht 
houden van alle technische systemen en het behouden van de klanten. Dit 
bedrijf heeft dan ook een sterk bevoorrechte positie om de bedrijfsactiviteiten 
definitief voort te zetten. De vooruitzichten dat dit gaat slagen zijn goed te 
noemen.

31-07-2018 
 1

Asens heeft activa en activiteiten overgenomen. 27-09-2018
 2

Doorstarten onderneming

Zie onder 1. Inmiddels is met Asens overeenstemming bereikt over de feitelijke 
(!) voortzetting van de activiteiten vanaf 1-9-2018 en de daarvoor gelden prijs 
en is hiervoor door de RC toestemming verleend.

31-07-2018 
 1

Dit zal niet binnen Beett geschieden. Deze staakt haar activiteiten dus per 31-
8-2018.

31-07-2018 
 1

€ 5.000,00

Aanbetaling van €5.000,-- en earn-out in september-december 2018

31-07-2018 
 1

€ 5.000,00 31-07-2018 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7. Rechtmatigheid

De laatste min of meer betrouwbare jaarrekening is die van 2015. Daarna is er 
discussie met de boekhouder over de cijfers van 2016 en verder. Pierik 
verklaart dat hij alsnog betrouwbare cijfers over 2016zou kunnen aanleveren.

31-07-2018 
 1

Dit is nog niet gebeurd. 27-09-2018
 2

De laatste goedgekeurde, vastgestelde en gepubliceerde jaarrekening is die 
van 2015. Er wordt aldus niet voldaan aan de depotplicht.

31-07-2018 
 1

N.v.t. 31-07-2018 
 1

Wordt onderzocht. 31-07-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt onderzocht.

31-07-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

Wordt onderzocht.

31-07-2018 
 1

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er zullen boedelvorderingen ontstaan vanwege huur- en mogelijk ook 
arbeidsovereenkomsten.

31-07-2018 
 1

€ 69.173,00 31-07-2018 
 1

€ 86.260,00 27-09-2018
 2

Nog niet bekend.
31-07-2018 

 1

Nig niet bekend.
31-07-2018 

 1

€ 1.495,00

Aanvrager faillissement (En-Gee B.V.)

27-09-2018
 2

2

Pierik zal nog een complete lijst aanleveren.

31-07-2018 
 1

8

Pierik heeft de betreffende gegevens nog niet aangeleverd, ondanks 
herhaalde en dringende verzoeken.

27-09-2018
 2

€ 14.447,84 31-07-2018 
 1

€ 106.661,48 27-09-2018
 2

Nog niet bekend. 31-07-2018 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Pierik moet de gevraagde overzichten aanleveren zodat crediteuren die zich 
nog niet gemeld hebben aangeschreven kunnen worden.

27-09-2018
 2

9. Procedures

10. Overig

Optimaliseren van de bedrijfsprocessen, opdat zoveel mogelijk klanten kunnen 
worden overgedragen.

31-07-2018 
 1

Overdracht aan Asens heeft inmiddels plaatsgehad.

Pierik moet als bestuurder nog stukken en informatie aanreiken, o.a. 
overzichten van debiteuren, crediteuren, bijgewerkte administratie. Probleem 
is dat Pierik aan het einde van zijn latijn lijkt te zijn. Aan goede w il lijkt het 
niet te ontbreken, maar toegezegde informatie blijft uit. Er wordt passende 
druk uitgeoefend om de stukken en informatie alsnog te krijgen en met het 
faillissement verder te gaan.

27-09-2018
 2

Nog niet bekend. 31-07-2018 
 1

3-1-2019 27-09-2018 
 2



Bijlagen

Bijlagen
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