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Avantium benoemt Boudewijn van 
Schaïk tot Chief Financial Officer 

 
 
AMSTERDAM,  30 september 2022, 07:00 uur – Avantium N.V., een toonaangevend 

technologiebedrijf in duurzame chemie, kondigt de benoeming aan van Boudewijn van 

Schaïk als Chief Financial Officer (CFO), met ingang van 1 januari 2023. Boudewijn van 

Schaïk volgt Bart Welten op, die Avantium in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om 

om persoonlijke redenen terug te treden als CFO. Bart Welten blijft gedurende de rest van 

het jaar bij de onderneming in zijn rol als CFO en zet zich in voor een goede overdracht. 

 

De Raad van Commissarissen stelt voor om Boudewijn van Schaïk te benoemen als CFO 

van de Management Board van Avantium in een Buitengewone Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (BAVA), te houden op 30 november 2022. 

 

 

Boudewijn is een ervaren finance professional, met bewezen ervaring met de kapitaalmarkten, 

projectfinanciering, treasury en M&A. Momenteel is hij Corporate Finance Director van SBM Offshore 

vanuit Amsterdam. Voordat hij in 2013 bij SBM Offshore in dienst trad, werkte Boudewijn voor NIBC 

Bank in Nederland en Singapore. Ook bekleedde hij senior finance posities bij ABN AMRO, Main 

Corporate Finance en Alexander Forbes Financial Services (Zuid-Afrika). Boudewijn heeft Business 

Science (Accounting en Corporate Finance) gestudeerd aan de Universiteit van Kaapstad (Zuid-

Afrika). 

 

"Ik ben verheugd Boudewijn te verwelkomen in onze Management Board," zegt Avantium CEO Tom 

van Aken. "Naast zijn brede internationale financiële en zakelijke ervaring, brengt hij uitgebreide 

expertise met strategische financiering en projectfinancierings mee - een waardevolle en relevante 

achtergrond in de context van Avantium's businessplan. Boudewijn zal een uitstekende aanvulling 

zijn op het Avantium team." 

Edwin Moses, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Avantium, licht toe: "Namens de Raad 

van Commissarissen, het Management Team en de gehele Avantium organisatie bedank ik Bart voor 

zijn toewijding, expertise en bijdragen aan Avantium gedurende de afgelopen drie jaar. Hij heeft 

gezorgd voor het veiligstellen van de financiering die nodig is voor het uitvoeren van Avantium's 

commercialisatiestrategie, waardoor de onderneming een investeringsbeslissing kon nemen over de 

bouw van de FDCA Flagship Plant. Ik wens Bart het allerbeste in het volgende hoofdstuk van zijn 

leven."  

De vergaderstukken voor de BAVA van 30 november 2022 zullen op korte termijn op de website van 

Avantium worden gepubliceerd. 

 

Over Avantium 

Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper op het gebied van 

duurzame chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare 

grondstoffen als alternatief voor fossiele chemicaliën en kunststoffen. Het bedrijf heeft momenteel 

drie technologieën in de pilot- en demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de YXY® 
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plant-to-plastics-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in FDCA 

(furaandicarbonzuur), de belangrijkste bouwsteen voor de duurzame kunststof PEF 

(polyethyleenfuraanoaat). Avantium heeft de YXY® Technologie met succes gedemonstreerd in haar 

proeffabriek in Geleen, Nederland, en is in 2022 begonnen met de bouw van 's werelds eerste 

commerciële fabriek, met een geplande grootschalige productie van PEF in 2024. De tweede 

technologie is Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardig MEG (mono-

ethyleenglycol): plantMEG™. Avantium is bezig met het opschalen van haar Ray Technology™ en 

de demonstratiefabriek in Delfzijl, Nederland is in november 2019 geopend. De derde technologie 

heet de Dawn Technology™ die non-food biomassa omzet in industriële suikers en lignine om zo de 

chemische en materialen industrie te laten overstappen op niet-fossiele grondstoffen. In 2018 

opende Avantium de Dawn Technology™ pilot bioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. Naast de 

ontwikkeling en commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook 

geavanceerde katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische 

industrie. Avantium werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om 

revolutionaire hernieuwbare chemie oplossingen te creëren van uitvinding tot commerciële schaal.  

De aandelen van Avantium zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (symbool: 

AVTX). Avantium is opgenomen in de Euronext Amsterdam SmallCap Index (AScX). Het 

hoofdkantoor en laboratoria zijn gevestigd in Amsterdam. De onderneming opereert proeffabrieken 

in Geleen en Delfzijl.  

Dit persbericht van Avantium N.V. bevat informatie die kwalificeert of gekwalificeerd kan zijn als 

voorwetenschap voor de toepassing van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014 

(MAR). 

 

Disclaimer vertaling  

Dit Nederlandse persbericht bevat een vertaling van het volledige, Engelse persbericht. Bij 

verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.  

 

Voor meer informatie: 

Caroline van Reedt Dortland, Directeur Communications, Avantium 
+31-20-5860110 / +31-613400179,  
mediarelations@avantium.com 
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