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Titel 

DGGF20180207 Voedselverwerkende machines in Kenia 

 

Exporteur 

Gea Food Solutions Weert B.V., Weert 

 

Land 

Kenia 

 

Sector 

Voedselverwerkende machines 

 

Bedrag 

Maximum schadevergoeding: EUR 1.082.152,-- 

 

Periode  

Fabricatieperiode: 0 maand 

Kredietduur: 60 maanden leverancierskrediet 

 

Betrokken partijen 

Debiteur: Kenya Sweets Limited, Nairobi 

 

Ontwikkelingsimpact 

Het scheppen van werkgelegenheid: 

De transactie is onderdeel van een uitbreidingsproject waarbij een nieuwe fabriek zal worden 

gebouwd waarin de lollipopverwerkende machines geplaatst zullen worden. De onderhavige 

transactie zal bijdragen aan een groei van de directe werkgelegenheid, volgens opgave van 

exporteur zal de directe werkgelegenheid ca. 19 FTE’s zijn. Naar verwachting zal het gehele 

uitbreidingsproject, waarbij een nieuwe fabriekshal zal worden gebouwd voor de productie van 

snoep, extra werkgelegenheid voor ca. 23 FTE’s creëren. 

 

Vergroten van de productiekracht: 

De productiekracht wordt versterkt door de levering van de lollipopverwerkende machines. Wij 

hebben hierover de volgende informatie ontvangen van exporteur:  

Het proces van de productie van lolly’s gaat in drie stappen: vormen, koelen en verpakken. De 

machines hebben verschillende capaciteiten, waarbij de laagste het uiteindelijke output volume 

bepaald per minuut, de verpakkingsmachines heeft de laagste capaciteit nl. max. 800 lolly’s per 

minuut; de andere machines hebben een maximale productiecapaciteit van 2.100 lolly’s per 

minuut. De huidge capaciteit van deze productielijn is afgestemd op de wensen van de klant. 

Warme grondstof (suikermassa) wordt aangeleverd aan de vormmachine, welke de vorm van 

de lolly bepaalt en het stokje toevoegt. Deze voorgevormde lolly’s gaan vervolgens in een 

koelmachine om ze te laten verharden. Na deze machine wordt de lolly voorzien van verpakking 

(folie rondom de lolly). De verpakking van de lolly’s in zakken wordt gedaan door bestaande 
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machines. Deze productiecapaciteit kan met een kleine extra investering (plaatsen van een 

extra verpakkingsmachine) gemakkelijk worden vergroot. 

De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie: 

De machines zijn technisch van hoogwaardige kwaliteit en hun ontwerp is conform de hoge 

Europese normen en richtlijnen op het gebied van efficiëntie, hygiëne en veiligheid.  

De exporteur heeft bevestigd een training te zullen faciliteren voor het lokale personeel om er 

voor te zorgen dat de werknemers die de machines zullen bedienen alsmede degenen die de 

machines gaan onderhouden, over voldoende kennis en expertise beschikken om het 

productieproces voort te zetten. Tevens zal de exporteur gedurende de operationele periode, 

naast reserve onderdelen, ook technisch advies blijven geven om de onderneming op 

operationeel gebied te ondersteunen.  

Het werken met de nieuwe machines zal onder operators, technische dienst en 

schoonmaakpersoneel leiden tot een hoger kennisniveau op het gebied van het 

voedselverwerkingsproces.  

Milieutoets 

De transactie betreft voedselverwerkende machines van GEA food solutions op Kenya Sweets in 

Kenia en heeft een waarde van EUR 936.250,--. Daar dit onder de drempelwaarde van 1 mln 

euro voor DGGF transacties blijft en het geen gevoelig gebied of sector betreft is er slechts een 

exporteursbeoordeling uitgevoerd. 

De exporteur heeft MVO centraal staan binnen de organisatie en heeft haar management 

systeem ingericht conform diverse internationale standaarden (onder andere ISO, UN Global 

Compact, ILO, OESO richtlijnen). Op basis van het voorgaande wordt het milieu- en sociale risico 

dat de onderhavige transactie met zich meebrengt beoordeeld als aanvaardbaar. 

 

Korte omschrijving 

De transactie betreft de levering van een lijnopstelling van lollipopverwerkende machines ter 

uitbreiding van de bestaande fabriek van Kenya Sweets te Nairobi / Kenya (hierna ‘KS’). Het gaat 

om een drietal hoofdmachines, namelijk: een vormmachine, cooling machine en een 

verpakkingsmachine. Het project waaraan de machines worden geleverd betreft een nieuwe 

productielijn om met hoge capaciteit lolly’s te kunnen produceren.  
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