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Titel
DGGF86659720180802 Voedselverwerkende machines in Kenia
Exporteur
Gea Food Solutions Weert B.V., Weert
Land
Kenia
Sector
Voedselverwerkende machines
Bedrag
Maximum schadevergoeding: EUR 440.668,-Periode
Fabricatieperiode: 4 maanden
Kredietduur: 60 maanden leverancierskrediet
Betrokken partijen
Debiteur: Mzuri Sweets Limited, Mombasa, Kenia
Ontwikkelingsimpact
Het scheppen van werkgelegenheid:
De onderhavige transactie zal volgens opgave van de exporteur direct
leiden tot 9 extra arbeidsplaatsen, waarvan de helft voor vrouwen. De
indirecte werkgelegenheid zal naar verwachting toenemen met 5
arbeidsplaatsen.
Vergroten van de productiekracht:
De exporteur zal de productiekracht van de afnemer met ca. 5%
toenemen als gevolg van de investering in de lolly-pop machine. De
verwachting is ook dat er extra handel ontstaat met toeleveranciers
en verbetering van verkoopkanalen.
De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie:
Debiteur heeft zelf veel kennis en vaardigheden om te produceren. De
machine die wordt geleverd is zeer innovatief, voldoet aan de hoogste
standaarden van efficiëntie en hygiëne. Exporteur zal lokaal de
werknemers trainen om de machine te gebruiken en te onderhouden.

Milieutoets
Deze DGGF aanvraag van Exporteur betreft de levering lollypop
machines . Dit betreft geen gevoelige sector en de transactiewaarde
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is beneden de drempelwaarde van € 1 miljoen. Daarom is er alleen 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 Nederlandse exporteur GEA Food solutions (hierna Exporteur) zal
voor een totaal bedrag van € 470.6700 lollipop verwerkende- en
verpakkende machines verkopen aan de Keniaanse onderneming Mzuri
Sweets.
Exporteur levert niet alleen de goederen, maar levert ook diensten in
de vorm van installatie (lokaal) en het geven van training aan
Debiteur. De koopprijs is gezien de financiële positie van Debiteur
beperkt. Debiteur is opgericht in 1998 en heeft een jarenlange
ervaring in de verkoop van zoetwaren.
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