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V Bouman Industries is betrokken bij verschillende projecten, soms als 
hoofdaannemer en soms als toeleverancier.  Hoe managed u de risico’s op deze 
projecten? 
A In het verleden was Bouman Industries vaker onderaannemer. Tegenwoordig 
vaker hoofdaannemer en toeleverancier. Met de ervaring van Bouman Industries wordt 
zorgvuldig naar de scope van het project gekeken en wat de verwachtingen zijn van de 
opdrachtgever, Vervolgens wordt dit strak afgebakend. Zes jaar geleden heeft Bouman 
Industries ervoor gekozen af te bouwen op onderhoud en meer projecten te doen. 
Uiteraard wel strategisch. 
 
V Aan de vertegenwoordiger van NPEX werd de vraag gesteld hoe het zit met 
de verhandeling van de obligaties op NPEX. 
A De handelsmethodiek op het NPEX platform bestaat uit een veilingmethodiek. Op 

vastgestelde momenten is er een veiling. In de meeste fondsen is dat op de 
donderdag. Het is geen enorme liquide handel. Beleggers kopen deze obligaties 
over het algemeen om de gehele looptijd uit te zitten. 

 
V Kunt u in het kort aangeven wat de CO2 Recycling installatie precies doet?  
A Bij afvalverbrandingsovens wordt gebruik gemaakt van Natrium bicarbonaat  
(bakmeel) om afvalstoffen te binden. De CO2 Recycling installatie filtert schonere 
rookgas met CO2 uit de fabrieksuitstoot en deze wordt gebonden met soda. Door deze 
stoffen met elkaar te binden ontstaat een vergelijkbaar product (bakmeel) welke 
goedkoper is dan Natrium bicarbonaat. Dit is een duurzame businesscase. De installatie 
verdient zich in 36 maanden terug en al met al een hele positieve bijdrage aan een 
schoner milieu.  
 
V Is deze innovatie gepatenteerd? 
A Ja, de houder van de patenten zijn Bouman Industries, Procide en Twence. 
 
V Er draait nu 1 installatie bij Twernce? 
A Er draait nu 1 installatie bij Twence. Er is veel belangstelling van verschillende 
bedrijven. Zowel in Nederland als internationaal. 
  
V Wat zijn de kernkwaliteiten van Bouman? 
A De kernkwaliteiten van Business Industries zijn het industrialiseren van 
processen. (van laboratorium tot productie),  Combineren van nieuwe technologieën, 
CO2 uit rookgas filteren en vervolgens injecteren in betonsteen. En het met partners 
automatiseren  van industriële processen..  
 
V Hoeveel medewerkers werken op de research afdeling? In totaal werken er 
70 mensen bij Bouman Industries in vaste dienst. Daarvan werken er 10 op de research 
afdeling. Verder werken wij met een flexibele schil. Indien nodig kunnen wij 
bijschakelen. 
 
 
 
 



V Heeft Bouman Industries concurrenten? 
A Ja, maar in tegenstelling tot die enkele concurrenten hebben wij veel 
componenten onder 1 dak. Voor speciale processen, waaronder lassen, hebben wij een 
special certificering. Er is concurrentie maar deze is niet heel erg groot. 
 
 V Is de kern van 70 medewerkers voldoende voor de groei van Bouman 
Industries? 
A Ja, misschien dat we nog een klein beetje groeien maar in de kern is dit 
voldoende. We besteden bepaalde werkzaamheden ook uit en zoals als eerder gezegd 
kunnen wij bijschakelen met de flexibele schil. Het inschakelen van extra mensen is 
altijd een afweging. Wij sturen enorm op kosten. We hebben de kosten tegenwoordig 
veel beter onder controle dan in het verleden. 
 
V Als stamkrediet wordt ingelost wat doet de bank dan? 
A De rekening-courant blijft bestaan.  
 
V  Wat gebeurt er als het kapitaal maar gedeeltelijk wordt opgehaald? 
A Dan zullen we kijken of dat bedrag voldoende is om onze ambities alsnog waar te 
maken. Mogelijk moet we dan iets meer faseren. 
 
V Waarom geeft u een obligatie uit en geen aandelen? 
A Boumans Industries kent momenteel 3 aandeelhouders. Deze aandeelhouders 
hebben Bouman Industries gereorganiseerd en willen dit graag afmaken alvorens hun 
aandelen te verwateren. 
 
V Wat is de visie van de aandeelhouders? 
A De aandeelhouders willen de laatste innovaties verder uitbreiden. Met name de 
CO2 Recycling installatie en de separator technieken. Dat zijn echte groei innovaties. 
Goed personeel met goede duurzame projecten. Oplossingen bieden, alleen of met 
partners maar wel in de lead blijven.  
 
V Hoe denkt u dat klanten over Bouman Industries denken? 
A Voor complexe, complete processen met techniek op hoog niveau moet je bij 
Bouman Industries zijn. Bouman Industries loopt nooit weg van projecten. Hoge 
kwaliteit. 
  
V  Als de obligatie uitgifte succesvol is, Hoe gaat Bouman Industries 
terugbetalen?  
A  Wij gaan terugbetalen door rendement op onze verkopen, cash flow en door te 
gaan reserveren. Over 5-6 jaar staat de EBITDA er beter voor. Daarnaast hebben we nu 
een no nonsens CFO. Zeer recht toe, recht aan. Hij controleert inkomsten en uitgaven 
heel nauwkeurig. 
 
V In het jaarverslag wordt door de accountant een opmerking gemaakt over 
de continuïteit. Kunt u dat verder toelichten? 
A Door de nieuwe accountants wetgeving moet dit gemeld worden. Wij zijn zeer 
positief over de continuïteit van Bouman Industries. Anders zou ik dit niet doen. 2014 
was een verlatend jaar omdat we de personele investeringen in de nieuwe innovaties 
niet mochten activeren, 2015 was een tussenjaar Voor 2016 zijn wij zeer positief.  



V Zitten jullie volop op de debiteuren? 
A Ja, wij hebben goede klanten. Betalen vertraagd maar betalen altijd. 
 
 V Staat er nog te factureren omzet open? 
A Ja, we zijn in discussie met 1 klant. Betreft een machine die kinderziektes 
vertoonde. Het betreft een discussie over geclaimde uren dat zij zelf met de machine 
bezig waren. Het betreft een goede solvabele onderneming 
 
V Hoe vaak zijn de prognoses gerealiseerd? 
A Afgelopen 2 jaar niet. We zijn nu veel behoudender in de prognoses dan in het 
verleden. Voor 2016 hebben we geprognotiseerd 5 installatie te verkopen. Waarvan nu 
twee verkocht. Een kleine installatie heeft een doorlooptijd van 6-8 weken een grote 
installatie 8-10 weken.  
 
V  Hoe groot is de conversie van offerte naar opdracht? 
A Deze is goed en Bouman Industries kan dit per afdeling/project laten zien. 
  
V Kunt u iets uitweiden over de latente belasting vordering? 
A ????? 
  
V U bent op dit moment in gesprek met buitenlandse ondernemingen die 
interesse hebben in de CO2 Recycling installatie en de separator.. Kunt u daar iets 
meer over vertellen?  
A Bouman Industries is in vergevorderde gesprekken met een Chinese 
onderneming met betrekking tot de verkoop van de CO2 Recycling installatie. Het 
betreft hier in order van € 4.1 mio. Verder zijn we betrokken bij projecten in Rusland 
voor het reinigen van pijpleidingen in de olie-industrie. Dit zijn projecten in de fase van 
afsluiten contracten.  
 
V Alles wordt betaald in Euro’s? 
A Ja, alleen in Euro’s.. 
  
Na deze laatste vraag werden de aanwezigen uitgenodigd voor een rondleiding in 
de fabriek. Hiermee kregen zij  inzicht in de professionele wijze  waarop Bouman 
Industries haar producten fabriceert en de kwaliteitscontroles die op de 
producten plaatsvinden. 
 


