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Gegevens onderneming: Nivoba Chemicals B.V.

Prins Hendrikstraat 4 

4761 AH Zevenbergen 

KvK-nummer 02315242 

Surseance nummer: C/18/19/3 S

Datum uitspraak: 4 juni 2019

Curator: Mr. S. van Gessel

R-C: Mr. N.A. Baarsma

Activiteiten onderneming: Vervaardiging van machines voor de productie

van voedingsmiddelen, met name zetmeel-

industrie; Vervaardiging van metalen constructie-

werken en onderdelen daarvan 

Omzetgegevens: Netto omzet 2018 € 4.093.464

Omzet 2019 tot juni 2019 € 179.372  

Personeel gemiddeld aantal: 1 (in 2019)

Saldo einde verslagperiode: € 55.180,32 

Verslagperiode: 14-8-2019 tot en met 4 november 2019

Bestede uren in verslag periode: 36:42

Bestede uren totaal: 127:30

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie 

Nivoba Chemicals BV is opgericht bij akte gedateerd 23 februari 1960. NI Holding BV is enig 

aandeelhouder en bestuurder van Nivoba Chemicals BV.  Bestuurders van NI Holding zijn de 

vennootschap naar Belgisch recht Den Hartog Management Bvba (met als bestuurder de heer R.A. den 

Hartog), welke vennootschap zelfstandig bevoegd is, en Kappe Intermediair B.V. (met als bestuurder 

de heer J. Kappe), welke vennootschap gezamenlijk met Den Hartog Management Bvba bevoegd is. 

Per 1 januari 2017 heeft Bouman Produktie B.V. de productieactiviteiten van Nivoba Chemicals B.V. 

overgenomen. Het betrof met name de productie van machines ten behoeve van de zetmeelindustrie. 
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Per 1 januari 2018 heeft Nivoba haar overige zetmeelactiviteiten verkocht aan NivobaHovex B.V., thans 

genaamd SiccaDania B.V.  De uitvoering van vrijwel alle onderhanden werk is in het kader van die 

overeenkomst overgedragen aan NivobaHovex.  

Nivoba Chemicals B.V. heeft thans in Nederland geen handelsactiviteiten meer. Wel is sprake van 

afbouwverplichtingen voor een tapiocazetmeelfabriek in Indonesië, ten behoeve van Pt. Sei Balai 

Green Energy, van welke vennootschap NI Holding B.V. indirect (via haar deelneming in BB Green 

Energy B.V.) mede-aandeelhoudster is. Deze activiteiten zijn weliswaar overgenomen door 

NivobaHovex B.V. (thans genaamd SiccaDania) echter juridisch is Nivoba Chemicals B.V. 

opdrachtnemer gebleven jegens Pt. Sei Balai Green Energy. 

1.2 Winst en verlies 

In 2017 bedroeg het resultaat na belastingen € 509.483 negatief. Over 2018 bedroeg het resultaat na 

belastingen € 2.462.976 negatief. In de periode tot juni 2019 bedroeg het verlies volgens de thans 

bekende gegevens € 355.072. 

1.3 Balanstotaal 

Het balanstotaal in 2017 bedroeg € 5.740.665. Mede in verband met het afstoten van 

bedrijfsactiviteiten in 2018 bedroeg het balanstotaal ultimo 2018 nog slechts € 548.016. 

1.4 Lopende procedures 

Volgens opgave van de directie is geen sprake van lopende procedures. 

2e verslag: 

Nivoba Chemicals heeft bezwaar aangetekend tegen een beslissing van RVOd.d. 6-5-2019 tot 

terugvordering van een subsidie voor een MIT R&D samenwerkingssubsidie. Dit bezwaar is 

ongegrond verklaard. RVO maakt aanspraak op restitutie van een aan Nivoba uitgekeerd voorschot 

ten bedrage van € 79.168. RVO heeft deze vordering nog niet ingediend bij de bewindvoerder. 

RVO heeft daarnaast aan de beoogde samenwerkingspartner voor dit project, Adverio, een 

voorschot uitgekeerd van € 73.413. RVO maakt jegens Adverio aanspraak op terugbetaling van dit 

voorschot. Adverio meent deze restitutieverplichting te kunnen verhalen op Nivoba. Deze 

verhaalsvordering wordt door Nivoba betwist. 
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1.5 Verzekeringen 

Er is thans enkel nog sprake van een WA Bedrijfspolis. 

1.6 Huur 

Er is geen sprake van huurverplichtingen. De vennootschap houdt sinds de beëindiging van haar 

Nederlandse activiteiten kantoor in Zevenbergen op de locatie van een van de vennootschappen van 

de algemeen directeur, hiervoor is geen huur verschuldigd. 

1.7 Oorzaak surseance 

De vennootschap heeft te kampen met liquiditeitsproblemen waardoor zij niet in staat is om tijdig aan 

haar lopende verplichtingen te voldoen. Met name de afbouw van de zetmeelfabriek in Indonesië 

heeft forse vertraging opgelopen waardoor leveranciers reeds betaald moeten worden alvorens 

vorderingen jegens opdrachtgevers opeisbaar worden.  

2 Personeel 

Thans staat nog slechts eén medewerker op de loonlijst. Hij is arbeidsongeschikt en ontvangt een 

uitkering. Er is geen sprake meer van loonbetalingsverplichtingen. 

Tot 1 januari 2017 waren 53 personen in loondienst werkzaam bij Nivoba Chemicals B.V. Een groot 

deel daarvan is mee overgegaan naar Bouman Produkties B.V.  De resterende medewerkers zijn 

gedurende het jaar 2018 gedetacheerd geweest bij NivobaHovex B.V. die de activiteiten van Nivoba 

Chemicals B.V. heeft overgenomen. Die werknemers zijn per 1-1-2019 overgegaan naar NivobaHovex 

B.V. (thans genaamd SiccaDania) 

3 Toestand van de boedel 

3.1 Bezittingen 

Onroerende zaken 

Nivoba Chemicals B.V. heeft geen onroerend goed in eigendom 
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Bedrijfsmiddelen en voorraden 

De vennootschap heeft sinds de verkoop van haar activiteiten aan Bouman Produkties respectievelijk 

SiccaDania geen bedrijfsmiddelen of voorraden meer in eigendom. 

Onderhanden werk 

Behoudens het project Pt. Sei Balai in Indonesië (waarvan de uitvoering is overgedragen aan 

SiccaDania) heeft Nivoba Chemicals geen onderhanden werk. Wel heeft de vennootschap recent 

offertes uitgebracht voor de bouw van Calciumchloride fabrieken in Polen en Pakistan. Of daaruit 

opdracht zal volgen, is nog niet bekend. 

2e verslag: 

Aan Nivoba Chemicals BV is geen opdracht verleend. 

Liquide middelen 

Het banksaldo van de vennootschap bedraagt € 55.180,32. 

2e verslag: 

Het banksaldo van de vennootschap bedraagt € 55.249,26. 

Debiteuren 

De vennootschap heeft circa € 790.000 te vorderen van debiteuren. Echter een substantieel deel van 

deze vorderingen wordt inhoudelijk betwist, zodat vermoedelijk minder dan de helft eenvoudig 

geïncasseerd zal kunnen worden zonder gerechtelijke incassoprocedures.  

2e verslag: 

Geen van de debiteuren heeft intussen betaald. De directie van Nivoba heeft geen incasso-

werkzaamheden geïnitieerd. 

Andere activa 

De vennootschap heeft voor zover bekend geen andere relevante activa.  

3.2 Schulden 

Volgens de administratie van de vennootschap, welke voor zover de bewindvoerder heeft kunnen 

nagaan, voldoende is bijgewerkt, bedraagt de schuldenlast met betrekking tot handelscrediteuren 

thans € 764.397. Daarvan is bij de bewindvoerder ter verificatie aangemeld € 541.607,18. 

Daarnaast is een tweetal betwiste vorderingen, totaal ad  € 1.019.855,23 ingediend ter verificatie. 



Gegevens onderneming: Nivoba Chemicals B.V. 
Prins Hendrikstraat 4 

4761 AH Zevenbergen 

KvK-nummer 02315242 

Surseance nummer: C/18/19/3 S 

PAG. 5 

De (preferente) vordering van de belastingdienst bedraagt € 79.148. Overigens heeft de surseance van 

betaling geen werking voor preferente crediteuren. 

De rekening-courantschuld aan NI Holding bedraagt ruim € 890.000. 

Nivoba Chemicals B.V. heeft zich voorts garant gesteld voor € 4 miljoen terzake van de lening die NI 

Holding BV heeft afgesloten met de Nederlandse Staat (Dutch Growth Fund). Dat betreft financiering  

voor de bouw van de zetmeelfabriek in Indonesië. 

2e verslag: 

Bij de bewindvoerder is voor €1.915.392,09 aan concurrente vorderingen aangemeld, waarvan € 

1.261.241,85 een vordering van de holding betreft. Daarnaast hebben een tweetal crediteuren hun 

vorderingen ten bedrage van totaal € 39.543,22 aan de bewindvoerder kenbaar gemaakt, zulks met 

de uitdrukkelijke mededeling dat zij deze niet wensen in te dienen in de surseance van betaling. 

Van drie crediteuren worden de vorderingen betwist.  

3.3 Zekerheid voor voldoening van tijdens surseance lopende verplichtingen 

De activiteiten van de vennootschap zijn feitelijk gestaakt. Volgens de directie zijn er geen lopende 

verplichtingen van Nivoba Chemicals B.V., noch verplichtingen waaruit gedurende de surseance 

nieuwe of extra financiële verplichtingen kunnen voortvloeien, aangezien NI Holding B.V. zal 

zorgdragen voor de voltooiing van de fabriek en de daarmee gemoeide betalingen voor haar rekening 

zal nemen. Op verzoek van de bewindvoerder heeft NI Holding B.V. zich schriftelijk garant gesteld voor 

de voldoening van lopende verplichtingen.  

In aanvulling daarop heeft de bewindvoerder, na kennisname van de recente jaarrekeningen van NI 

Holding, een persoonlijke borgstelling verlangd van de heren Kappe en Den Hartog teneinde meer 

zekerheid te verkrijgen dat de vennootschap gedurende surseance aan haar verplichtingen kan 

voldoen. Deze is nog niet afgegeven. Aan de heren is een laatste termijn gesteld om de gevraagde 

borgstelling af te geven.  

2e verslag: 

Aangezien de vennootschap inderdaad geen verdere activiteiten meer ontplooit die tot een 

relevante betalingsverplichtingen kunnen leiden, heeft de bewindvoerder niet langer aangedrongen 

op persoonlijke borgstelling. 
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4 Bank/zekerheden 

Er is geen sprake van bancaire financiering. Wel heeft de vennootschap zich zoals gezegd garant 

gesteld voor een lening van de holding (zie par. 3.1). 

5 Eigendomsvoorbehoud 

Enkele crediteuren hebben aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud terzake van geleverde 

machines en onderdelen. In vrijwel alle gevallen gaat het om goederen die reeds zijn verwerkt 

ingebouwd, waardoor eventuele eigendomsrechten van leveranciers verloren zijn gegaan. In één 

geval, waarbij een pomp onder eigendomsvoorbehoud is geleverd welke in de fabriek in Indonesië is 

gemonteerd, is onduidelijk of al dan niet sprake is van eigendomsverlies door natrekking. De 

bewindvoerder heeft de directie geadviseerd om medewerking te geven aan afgifte van de pomp 

indien deze zonder beschadiging van betekenis uit de fabrieksinstallatie verwijderd kan worden.  

2e verslag: 

De directie van Nivoba heeft niet voldaan aan de herhaalde en dringende verzoeken tot afgifte van 

de pomp, alhoewel uit de verstrekte foto’s kan worden afgeleid dat de pomp zonder beschadiging 

van betekenis uit de fabrieksinstellingen die verwijderd kan worden. De betreffende crediteur 

handhaaft zijn vordering tot afgifte en overweegt de bestuurders privé aansprakelijk te stellen. 

6 Retentierechten en reclamerechten 

Retentierecht en reclamerecht zijn niet ingeroepen. 

7 Het aan te bieden akkoord 

De aandeelhouder heeft belang bij correcte afwikkeling van de verplichtingen van Nivoba Chemicals 

B.V. en is daarom bereid om gelden ter beschikking te stellen voor de financiering van een crediteuren-

akkoord. De bewindvoerder is in overleg met de advocaat van de aandeelhouder over de hoogte van 

het aan te bieden percentage. In september of uiterlijk oktober 2019 zal NI Holding een akkoord 

aanbieden. Gezien de inhoud van de gesprekken met de aandeelhouder over het te formuleren 

akkoord en de eigen belangen van NI Holding bij het treffen van een crediteurenakkoord voor Nivoba 

Chemicals, heeft de bewindvoerder thans nog voldoende vertrouwen dat daadwerkelijk een akkoord 
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kan worden bereikt zodat Nivoba Chemicals B.V. na verloop van tijd haar schuldeisers aldus zal kunnen 

bevredigen.  

2e verslag: 

Tot op heden hebben de aandeelhouders (in de persoon van de heren Den Hartog en Kappe) en hun 

advocaat volstaan met weinig concrete toezeggingen omtrent een mogelijk aan te bieden akkoord. 

De aandeelhouders hebben nog steeds geen kapitaal bijeen weten te brengen ten behoeve van een 

akkoord. Ook de komende maanden is dergelijk kapitaal niet te verwachten. De advocaat van de 

aandeelhouders heeft namens zijn cliënten aan de bewindvoerder gemeld dat hij inschat dat op zijn 

vroegst begin januari, wellicht nog later, € 500.000 ter beschikking zal komen voor een akkoord. 

Deze inschatting is niet nader geconcretiseerd en niet onderbouwd; het is onduidelijk waar het 

wachten op is. 

Daarnaast is sprake van een drietal grote crediteuren wiens vorderingen wordt betwist. Hun 

vorderingen hebben aanmerkelijke invloed op de haalbaarheid van een akkoord. Ondanks 

toezeggingen daartoe hebben aandeelhouders de afgelopen maanden niet benut om de 

mogelijkheden voor een schikking met deze crediteuren te verkennen. Dit ondanks dat tijdens de 

zitting op 3 september (nogmaals) duidelijk is gemaakt dat de surseance vlot dient te worden 

afgewikkeld en uiterlijk in oktober een ontwerpakkoord zou moeten worden ingediend.  

Gezien het feit dat  

- het boedelactief na aftrek van kosten vrijwel nihil is,  

- de surseance reeds sinds 4 juni jl. loopt zonder dat de voornemens van de aandeelhouders 

hebben geleid tot een ontwerpakkoord,  

- terwijl in de tussenliggende periode niet of nauwelijks actie is ondernomen om het 

benodigde kapitaal bijeen te brengen  

- en met betwiste crediteuren geen schikkingsonderhandelingen zijn gevoerd,  

is de bewindvoerder tot de conclusie gekomen dat het vooruitzicht dat Nivoba Chemicals BV na 

verloop van tijd haar schuldeisers zal kunnen bevredigen, blijkt niet te bestaan. 

Gezien de wettelijke verplichting van de bewindvoerder als bedoeld in artikel 242 lid 2 Fw heeft zij 

daarom verzocht de surseance in te trekken. 
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8 Overig 

Stemming over verlenen definitieve surseance van betaling 

De bewindvoerder heeft alle crediteuren opgeroepen om te verschijnen in de raadkamer van de 

rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen aan het Guyotplein 1 aldaar, op dinsdag 3 september 

2019 te 11:00 uur, teneinde te worden gehoord op het verzoek tot het verlenen van surseance van 

betaling.  

Verwachte afwikkeling surseance 

Naar verwachting zal in eind september/begin oktober een ontwerpakkoord worden ingediend en ter 

inzage worden gelegd. De crediteuren ontvangen daarover te zijner tijd nader bericht. 

2e verslag: 

Naar verwachting zal binnenkort een hoorzitting worden ingepland teneinde de schuldenaar en de 

bewindvoerder te horen op het verzoek tot intrekking van de surseance. Indien de surseance wordt 

ingetrokken, zal vermoedelijk gelijktijdig de faillietverklaring van Nivoba Chemicals BV worden 

uitgesproken.

S. van Gessel, 

Bewindvoerder 


