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Titel 

DGGF 20160323 Melkpoeder Afghanistan 

 

 

Exporteur 

Alpha Milkpowders Holland B.V. 

 

 

Land 

Afghanistan 

 

 

Sector 

Zuivel 

 

 

Bedrag 

Maximum schadevergoeding: EUR 686.000,- 

 

 

Periode  

Fabricatieperiode: 12 maanden 

Kredietduur: 6 maanden leverancierskrediet 

 
 

Betrokken partijen 

Debiteur: Mido Dairy Production , Kabul/ Afghanistan 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

 

Scheppen van werkgelegenheid  

De leveringen zullen bijdragen aan een groei van de directe en indirecte 

werkgelegenheid. Zonder deze transactie kan de fabriek niet draaien. Door de 

transactie komen er extra FTE bij afnemer. Tevens volgt er een toename van 

indirecte werkgelegeheid door een toename van vraag in de keten. 
 

Versterking van productiekracht 

Zonder melkpoeder kan de fabriek geen zuivelproducten maken. De levering van 

de melkpoeder is cruciaal voor de uitvoering van de fabriek. Door deze levering 

wordt dat mogelijk gemaakt. Door de productie zal er tevens meer handel 

ontstaan met andere lokale bedrijven in de keten. 
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Overdracht van kennis, vaardigheden en technieken 

Er vindt door deze transactie niet direct overdracht van kennis plaats. Wel is het 

zo dat op het moment dat de fabriek operationeel goed draait er vanuit de fabriek 

kennisoverdracht zal plaatsvinden naar nieuwe werknemers en lokale boeren.  

 

Andere positieve effecten 

Naast bovengenoemde criteria kijken we ook naar andere positieve effecten, 

zoals op het gebied van milieu, vrouwelijk en/of jong ondernemerschap, 
onderwijs en gezondheidszorg. Focus van debiteur ligt op het ondersteunen en 

trainen van vrouwen en jongeren. Uiteindelijk wil debiteur toe naar productie 

van verse zuivelproducten. Dit zal ten goede komen aan de gezondheid van de 

bevolking.   
 
 
Milieutoets 

Gezien de beperkte omvang van de transactie en het feit dat de transactie niet 

een levering betreft aan een gevoelige sector of in een gevoelig gebied, 

beoordelen we alleen de exporteur 

 

 

Korte omschrijving 

De transactie betreft de levering van melkpoeder aan een debiteur in Kabul/ 

Afghanistan. Het betreffen hier handelsgoederen, geen kapitaalgoederen. 

Gezien de zeer onrustige situatie in Afghanistan is het middels de commerciële 

markt niet mogelijk om dekking te verkrijgen op het land. Zonder de transactie 

kan de fabriek niet draaien.  

 

 
 

 


