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Onderdeel DGGF 

Exportkredietverzekering en financiering uitgevoerd door Atradius Dutch State 

Business NV.  

 

 

Titel 

DGGF20160810 Ambulances - Mali 

 

Exporteur 

Dutch Health B.V. 

 

 

Land 

Mali 

 

 

Sector 

Medische dienstverlening 

 

 

Korte omschrijving 

De transactie betreft de levering betreft de levering van 44 medische transport 

driewieler ambulances, inclusief bijbehorende medische en communicatie 

apparatuur, en de handleidingen voor de werkprocedures (goederen) alsmede 

training (diensten). 

 

 

Bedrag 

Maximum schadevergoeding: EUR 230.065,02 

 

 

Periode  

Fabricatieperiode: 3 maanden 

Kredietduur: 5 maanden leverancierskrediet 

 

 

Betrokken partijen 

Debiteur: Groupe Togola, Bamako/ Mali 

 

 

Ontwikkelingsimpact 

Scheppen van werkgelegenheid  

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

werkgelegenheid.  

 

Toename directe werkgelegenheid 

De additionele werkgelegenheid zal beschikbaar komen voor 

ambulancebestuurders en ondersteunend medisch personeel. Per ambulance zal 

de werkgelegenheid binnen de medische dienstverlening met 2 FTE’s toenemen. 
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Bij een bezetting van 50% zal de levering van 44 ambulances  werkgelegenheid 

voor 44 FTE’s creëeren. 

 

Toename indirecte werkgelegenheid 

Door de inzet van de ambulances zal de vraag naar medische complementaire 

producten toenemen. Dit zal bijdragen aan de indirecte werkgelegenheid bij de 

toeleveranciers van medische apparatuur en zogenoemde consumables (verband, 

handschoenen, naalden, mondkapjes etc). 

 

Naast het creëeren van werkgelegenheid zal er een overdracht van kennis, 

vaardigheden en technieken plaatvinden. De exporteur zal trainingen geven aan 

de debiteur inzake het gebruik en onderhoud van de ambulances. 

 

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. Bij onderhavige transactie zijn de bijkomende 

positieve effecten evident. De bevolking zal profiteren van een verbetering in de 

gezondheidszorg. De ambulances worden historisch gezien het meest ingezet 

bij wegongelukken en complicaties tijdens zwangerschappen.  Derhalve helpt 

de transactie bij de verbetering van het welzijn van moeder & kind situaties. 
 

Milieutoets 

Onderhavige transactie is als een E-project gekwalificeerd. De transactie is 

aanvaardbaar bevonden.  

 

 

 

 


