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Titel 

DGGF20170728 Levering machines voor chips in Ethiopië 

 

Investeerder 

Veris Investment B.V.,Amsterdam 

 

Land 

Ethiopië 

 

Sector 

Voedselverwerkende industrie 

 

Bedrag 

Maximum schadevergoeding: EUR 8.408.864,-- 

 

Periode  

Investeringsperiode: 15 jaar 

 

Betrokken partijen 

Partij waarin wordt geïnvesteerd : 

Senselet Food Processing PLC, Addis Ababa/Ethiopië 

 

Ontwikkelingsimpact 

Het scheppen van werkgelegenheid: 

We hebben een opgave van investeerder ontvangen waarin deze aangeeft hoeveel FTE er zullen 

bijkomen door de nieuwe investering. Directe werkgelegenheid zal een totaal van 55 FTE 

opbrengen, waarvan 34 op basisniveau, 13 op medium en 8 op management level. Een groot 

aandeel van de nieuwe FTE zal vrouw zijn (28).    

De investering zal ook doorwerken in de keten van o.a. de 2.500 aanbieders van aardappelen en 

overige leveranciers en distributie (70 FTE). Hierdoor zal ook de directe werkgelegenheid 

stijgen, maar het exacte aantal is lastig aan te geven. In ieder geval zijn de 70 FTE bij overige 

leveranciers en distributie allen nieuw. Naar verwachting is 25% hiervan vrouw. 

 

Vergroten van de productiekracht: 

De productiekracht stijgt per definitie bij een investering, dit wordt aangetoond met een 

positieve financiële prognose in het businessplan. Het betreft een investering in een greenfield 

project, dus alle geproduceerde omzet zal nieuw zijn. Het betreft met name nieuwe omzet en 

geen omzet die nu al door concurrentie behaald wordt en weggenomen wordt. De 

productiekracht zal niet alleen bij de investeerder toenemen maar in de gehele keten een 

positieve invloed hebben.  
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Ethiopië heeft grote gebieden met gunstige agro-ecologische omstandigheden voor de 

aardappelteelt, en veel potentie voor ontwikkeling van de aardappelsector als geheel. De sector 

is momenteel echter niet ontwikkeld, en wordt gekenmerkt door  

(i) lage en volatiele aardappelopbrengsten van gemiddeld <10t per hectare door de 1.3 mln 

aardappelboeren in Ethiopië,  

(ii) hoge verliezen door de afwezigheid van goede distributie en opslag, en  

(iii) afwezigheid van verwerkende industrie, die in meer ontwikkelde markten een belangrijke 

coördinerende rol spelen in de sector. 

 

De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie: 

Er zullen bij Senselet naar verwachting twee Nederlanders werken, het overige personeel zal 

Ethiopisch zijn.  

Overdracht van kennis, vaardigheden, technologie en innovatie vindt plaats naar de volgende 

partijen: 

 

A. Werknemers  

Bij de start van de fabriek krijgen fabrieksmedewerkers training van equipment leveranciers 

voor de bediening van de state-of-the-art equipment. Daarna is er doorlopende training on-the-

job door de senior fabrieksmedewerkers, die (afhankelijk van hun positie) een werkstage  bij 

vergelijkbare fabrieken in andere landen hebben gehad en blijvend worden ondersteund door 

de equipment leveranciers.  

Verder is er voor senior fabrieksmedewerkers begeleiding op het gebied van food safety en 

quality control.  

Werknemers die actief zijn in de marketing/distributie krijgen training on-the-job van de 

Nederlandse marketing en sales manager.  

Werknemers betrokken bij de inkoop van aardappelen en krijgen naast training-on-the-job ook 

training van o.a. de Wageningen University & Research (WUR) voor het begeleiden van 

smallholders en andere boeren in de teelt van pootgoed en aardappelen. Management van 

Senselet heeft goede kennis van de aardappelsector door intensief contact met de WUR, 

leveranciers van aardappel-variëteiten, en het volgen van de Potato Business Course in 

Emmeloord. Deze kennis zal zoveel mogelijk binnen de organisatie worden overgedragen. 

B. Smallholders en andere boeren 

Smallholders en andere boeren zullen worden begeleid in de teelt van pootgoed en aardappelen 

voor de fabriek, o.a. door het organiseren van workshops, directe begeleiding op de boerderij en 

ondersteuning bij het verkrijgen van goede kwaliteit pootgoed (een van de belangrijkste 

vereisten voor een goede teelt).  

 

Milieutoets 

Uit het aanvraagformulier en de aanvullende informatie zoals verstrekt door de aanvrager 

evenals en die verkregen in het publieke domein, wordt geconcludeerd dat per saldo geen 

onaanvaardbare negatieve milieu- en sociale effecten te verwachten zijn. Het betreft een kleine 

aardappelverwerkingseenheid die maar beperkt negatieve effecten heeft. De positieve effecten 
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die met name economisch zijn wegen hier duidelijk sterk tegenop. Op basis hiervan wordt het 

milieu- en sociale risico dat de onderhavige transactie met zich meebrengt beoordeeld als 

aanvaardbaar. 

 

Korte omschrijving 

De investeerder investeert in een nieuwe fabriek ten behoeve van de productie van chips. Doel 

van de investering is het opzetten van een winstgevende  fabriek die aardappels verwerkt tot 

chips. In een later stadium zullen wellicht de aardappels ook tot andere producten verwerkt 

worden. Daarnaast zullen aangeleverde aardappels als verse aardappels op de markt worden 

aangeboden.  

 

     

 

 

 

 


