
1. Welke specificaties zou jij toevoegen aan een commercieel factuur buiten de 
technische?
➜ De handelsfactuur speelt een belangrijke rol bij de handelstransacties met het buitenland. 

➜ In bijna alle landen vereist de douanereglementering een handelsfactuur.

De factuur moet bepaalde gegevens bevatten om volgens het handelsrecht als ‘factuur‘ beschouwd te 
worden:

- omschrijving van de goederen naar soort

- de hoeveelheid

- gewicht en kwaliteit

- de prijs

- leverings- en betalingsvoorwaarden

- verkoopvoorwaarden

> Voor de btw-reglementering btw-registratienummer van de verkoper vermelden

> De prijs moet in euro vermeld zijn

> Handelsverrichting in 2 EU LS? > btw-registratienummer van zowel de verkoper als de koper!!

We kunnen bijkomende specificaties toevoegen:

- de aangegane verzekering

- de gehanteerde incoterm

- risicoverdeling: welke risico wordt door wie gedragen

- klantenkrediet, leverancierkrediet

2.Wat is het verband tussen incoterms en prijsclausule?
De handelswetgeving en/of -gebruiken van de verschillende landen gaven niet altijd dezelfde interpretatie 
aan de standaardleveringsvoorwaarden (zoals FOB). 

ICC: wilde een eenduidige betekenis geven aan veelgebruikte leveringsvoorwaarden, dit om de geschillen 
te vermijden. 

> de leveringsvoorwaarden worden internationaal aangeduid met de term: International Commercial Terms 
of INCOTERMS. 

Incoterms: 

- aantonen van de verplichtingen van de koper en verkoper

- geen wettelijke voorschriften: de incoterms zijn alleen maar geldig als er in het verkoopcontract naar 
verwezen wordt
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- de partijen kunnen de Incoterms als uitgangspunt nemen, maar kunnen deze ook aanpassen aan hun 
eigen behoeften.

Drietal aspecten staan centraal

- Kostenverdeling: wie dragt elk deel van de leveringskosten?

- Risicoverdeling: wie draagt het risico op schade aan of verlies van de goederen?

- Taakverdeling

Verband tussen incoterms en prijsclausule
Een belangrijk onderdeel van de prijs van een product zijn de leveringsvoorwaarden.
➜ Met de leveringsvoorwaarden komen de koper en verkoper overeen wie de vervoerkosten, 
verzekeringskosten,... ten laste neemt.

Bij de incoterms staan er drietal aspecten centraal, waaronder kostenverdeling. 
➜ Hierbij wordt overeengekomen wie elk deel van de leveringskosten draagt.

Aangezien de leveringskosten een belangrijk onderdeel vormen van de prijsbepaling en aangezien dit 
geregeld wordt door incoterms, is er een duidelijk verband tussen incoterms en prijsclausule.

3. Hoe verantwoordelijk is de vervoerder van goederen? Beschouw verschillende 
vervoermethoden.
Om als vervoerder niet het risico te lopen om de veroorzaakte schade zelf te moeten betalen, verzekeren de 
meeste vervoerders zich tegen deze aansprakelijkheid. Soms is deze zelfs verplicht bij de wet.

1. Wegvervoer
➜ De Algemene CMR-verzekeringsvoorwaarden dekken de aansprakelijkheid van de vervoerders over de 
weg. 
➜ Hoewel de algemene CMR-verzekeringsvoorwaarden de verantwoordelijkheid van de vervoerders dekt, 
zijn er bepaalde risico’s die niet worden verzekerd, zoals: grove fout van de verzekede. 
➜ De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot 8,33 STR per kg brutogewicht. De 
schadevergoeding bij vertraging kan ten hoogste de prijs van het vervoer zijn. 

2. Zeevervoer
➜ De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot 2 STR per kg brutogewicht of 667 STR per collo. 

3. Spoorwegen
➜ De grote maatschappijen doen meestal een eigen dekking. Door toepassing van het CIM verdrag 
hebben de spoormaatschappijen een aansprakelijkheidsbeperking van 17 STR per kg brutogewicht. 

4. Binnenvaart
➜ Er is geen beperking van de aansprakelijkheid en de goederen worden bij beschadiging 100 % vergoed. 

5. Luchtvaart
➜ Verdrag van Warschau: beperking van de aansprakelijkheid van 17 STR per kg brutogewicht. 

6. Gecombineerd vervoer met FIATA B/L
➜ beperking van de aansprakelijkheid van 2 STR per kg brutogewicht. 
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4. Een document gegeven, zeggen wat dat is.
X Documentair krediet, letter of credit, L/C
= een verbintenis tot betaling die een bank (kredietopenende bank) aangaat op verzoek van een 
opdrachtgever (koper), ten voordele van een begunstigde (verkoper), om;

- ofwel een bepaald bedrag te betalen tegen voorlegging van conforme documenten;

- ofwel een wisselbrief, door de begunstigde getrokken, te accepteren tegen overdracht van de conforme 
documenten

Het krediet dat de bank in het documentair krediet toestaat, is een waarborg die de bank geeft door het 
plaatsen van haar handtekening. Ze verleent dus geld uit, ze verleent daarentegen haar kredietwaardigheid; 
haar naam. De bank hoopt dat de koper op de vervaldag zal betalen. De bank moet enkel en alleen de 
verkoper betalen bij niet-betaling door de koper.

De betalende bank krijgt dan met de ingehouden documenten het beschikkingsrecht over de goederen. De 
documenten moeten de verkoper in staat stellen te bewijzen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen. 

De documentair krediet heeft een autonome staat: het documentair krediet is een verrichting op zich. Als 
het verkoopcontract verandert, brengt dit niet noodzakelijk een verandering mee aan het doc. kred. 

De betrokken partijen baseren zich bij de behandeling van het doc. kred. op de vereiste documenten en dus 
niet op de onderliggende goederen. De bank moet betalen als de documenten OK zijn, ook al zijn de 
goederen beschadigd.

De importeur is de opdrachtgever, de exporteur is de begunstigde.

➜ Een onherroepelijk geconfirmeerd doc. kred. biedt de exporteur de grootste zekerheid.

Onherroepelijk doc. kred. (irrevocable doc. cred.)
De kredietopenende bank gaat een vaste evrbintenis aan. Ze zal deze verbintenis hoe dan ook moeten 
nakomen. Dit krediet kan gewijzigd worden met de instemming van alle betrokken partijen.

Geconfirmeerd doc. kred. (confirmed doc. cred.)
De bank neemt de verbintenis tot betalen.

Documentair incasso, documentair remise
= een techniek waarbij de exporteur (verkoper) na het sluiten van een internationale handelsovereenkomst 
aan zijn bank een of meerdere handelsdocumenten overmaakt met de opdracht deze documenten slechts 
aan de importeur (koper) te overhandigen tegen betaling of tegen acceptatie van een wissel.

Welke handelsdocumenten? Vb. factuur, verzekeringsdocumenten, vervoersdocumenten, vergunningen,...

D/P = documenten in ruil voor betaling
D/A = documenten in ruil voor acceptatie van een wissel

Het direct incasso/direct collection: de exporteur maakt de documenten rechtstreeks over aan de bank 
van de importeur ➜ tijdsvoordeel!

Exporteur = opdrachtgever, de betrokkene is de koper-importeur

! Opmerking: de bank neemt geen verplichting op zich voor het nakomen van de betaling. 
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5. Enkele begrippen

Trader
= Trader of Export-Importfirma’s
= Handelsondernemingen die zich specialiseren in het exporteren en importeren van goederen voor derden.
= Zij verkopen in eigen naam en voor eigen rekening.
> Voor de producent van de goederen gaat het als het ware om een binnenlandse verkoop.

ICC: International Chamber of Commerce (IKK: Internationale Kamer van Koophandel)
= een overkoepelend orgaan van exporteurs, bedrijfsfederaties en Kamers van Koophandel.
Doel: internationale procedures van de handel vereenvoudigen en harmoniseren.
> IKK wordt door vele internationale instellingen (vb. WTO) erkend als gesprekspartner
> De economische agentschappen van de VN hebben de IKK het hoogste adviserend statuut gegeven
> IKK heeft daardoor het recht om aan vergaderingen deel te nemen en adviezen te formuleren in moeilijke 
dossiers zoals bv. de bescherming van knowhow.

Activiteiten:
- INCOTERMS
- eenvormige regeling van het Documentair Krediet
- incasso van het handelspapier
- Arbitrage- en Verzoeningsreglement
> Arbitrage- en Verzoeningskamer is een niet-officiële rechtbank om beslechten van geschillen tussen 
handelaars van verschillende nationaliteiten
> Voorkomen van geschillen door het opstellen van standaardcontracten

Pro-formafactuur
= een factuur ‘voor de vorm‘ die niet betaald moet worden. 
> bevat doorgans dezelfde gegevens als handelsfactuur (behalve korting bv)
> wordt opgemaakt wanneer de douanevoorschriften het voorleggen van een factuur vereisen en er geen 
handelsfactuur voorhanden is omdat de goederen nog niet betaald moeten worden bv.

6. Levering is te laat voor goederen met waarde van 400.000 Euro, er wordt een 
percentage aangerekend voor elke dag te laat. Hoeveel bedraagt de 
schadevergoeding?
Bij het wegvervoer, waarbij er gebruik wordt gemaak van de Algemene CMR-verzekeringsvoorwaarden kan 
de schadevergoeding bij vertraging ten hoogste de prijs van het vervoer zijn. De schadevergoeding is dus 
ten hoogste 400.000 euro indien men te maken heeft met wegvervoer.

Bij andere vervoermiddelen kan de schadevergoeding hoger zijn dan 400.000 euro, de schadevergoeding 
wordt dan als volgt berekend:

Indien 10 dagen te laat: 10 * 3% * 400 000 = ... 

7. Welk soort connossement gebruikt men van transport van België naar Chicago?
Welk soort connossement men gebruikt bij het vervoer van België naar Chicago hangt af van een aantal 
factoren. Men kan kiezen voor verschillende vervoersmiddelen.

Indien de goederen vervoerbaar zijn met de vliegtuig, of indien ze juist vervoert moeten worden omdat de 
goederen bv. snel bederfbaar zijn, dan kan men opteren voor een Luchtvrachtbrief/Airway Bill.
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Airway bill
= vormt het vervoerscontract tussen de verlader en de vervoerder. 
= de verlader is ertoe verplicht de nodige info te verstrekken aan de vervoerder of zijn agent, om hem toe te 
laten de luchtvrachtbrief juist in te vullen en dit in overeenstemming met de bestaande reglementering en 
conventies. 

Kenmerken
= bewijs voor het afsluiten van een vervoerscontract
= bewijs van ontvangst van goederen
= de vrachtbrief
= geldt als bewijs voor verzekering
= is op naam en dus niet verhandelbaar

Maar als de goederen niet vervoerbaar zijn met de vliegtuig, omdat ze bv. een te grote omvang hebben, dan  
zal men kiezen voor een zeevaartconnossement/bill of lading of FIATA B/L. (FIATA B/L kan ook gebruikt 
worden bij één vervoerswijze)

Bill of lading
= Een document ondertekend door de kapitein,
= waarin hij verklaart de in het document beschreven goederen aan boord te hebben genomen en
= waarin hij verbindt zich deze goederen te vervoeren naar een overeengekomen haven van bestemming, 
om ze daar af te leveren tefen afgifte van het connossement en tegen betaling van de vrachtprijs. 
= verhandelbaar: bezit van de goederen kan overgedragen worden 

Het connossement vertegenwoordigt de goederen, de rechtmatige houder ervan wordt gezien als de 
wettelijke bezitter van de goederen. 

Het connossement is tegelijkertijd
- een ontvangstbewijs
- een vervoersovereenkomst
- een afleveringstitel of titel van bezit van de vervoerde goederen.

FIATA B/L
Het gecombineerd transport werd steeds meer en meer gebruikt: er ontstond de noodzaak om een 
aangepaste vervoersdocument te creëren: FIATA Multimodal Transport Bill of Lading. 
> Kan zowel gebruikt worden bij multimodaaltransport als bij het gebruik van een vervoerswijze. 

= een transportdocument uitgesteld door een expediteur, die optreedt als contractuele vervoerder (de 
expediteur draagt dus de verantwoordelijkheid van een vervoerder, ook al is hij niet de werkelijke 
vervoerder)> op naam, aan order of aan toonder

Wat afgesproken is tussen de verlader en de vervoerder, kan ook betrekking hebben op de keuze van een 
connossement. Stel dat de verlader wil dat de goederen tot aan zijn bedrijf (niet haven of luchthaven) 
vervoerd worden, dan zal men een FIATA B/L of een B/L voor gecombineerd transport kiezen. 

We hebben dan te maken met gecombineerd transport, de goederen moeten van bijvoorbeeld de 
opslagplaats van de exporteur naar het fabriek van de importeur. 

Men zal dan bijvoorbeeld de goederen eerst naar de (lucht)haven vervoeren met een vrachtwagen, vanuit de 
(lucht)haven wordt er dan verder vervoerd met de vliegtuif of per schip. Van daaruit, weer met een 
vrachtwagen naar het fabriek van de importeur. 
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B/L FOR COMBINED TRANSPORT
= een document waarbij de vervoerder zich tegenover de verlader verbindt het gehele vervoer van de plaats 
van de inontvangstname van de goederen tot de plaats van aflevering, uit te voeren of te doen uitvoeren, 
waarbij minstens 2 verschillende vervoermodi betrokken zijn. > kan verhandelbaar zijn

Definititie FIATA B/L: zie hierboven

Men kan tenslotte ook een CMR-vrachtbrief gebruiken. 

CMR 
= Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route
De CMR-wetgeving= opgesteld met het doel het internationaal goederenverkeer over de weg te regelen
= ondertekend door 30-tal landen, waaronder de LS van EU en EVA. 
= van toepassing wanneer de plaats van verzending en plaats van aflevering van de goederen in twee 
verschillende landen gelegen zijn, waarvan minstens 1 land het CMR-verdrag ondertekend heeft

Door de CMR-verdrag werd een uniforme vrachtbrief voor het wegvervoer gemaakt = CMR-vrachtbrief
> Wanneer bij gecombineerd vervoer, het wegvoertuig zelf over een gedeelte van het traject op een ander 
vervoermiddel vervoer wordt, zonder dat de goederen zelf worden overgeladen, dan blijft de CMR-
conventie van toepassing. 

Zoals hierboven vermeld, kan men bij de transport van België naar Chicago een CMR-vrachtbrief gebruiken:

- omdat België CMR-wetgeving ondertekend heeft

- als en slecht als de vrachtwagen bijvoorbeeld zelf over een groot gedeelte van het traject per schip vervoer 
wordt, zonder dat de goederen zelf worden overgeladen.

8. Je krijgt 30 dagen betalingsuitstel, maar als je direct betaalt krijg je 3% korting. 
Betaal je of wacht je?

Stel dat de onderneming cash geld heeft. Men moet de opportuniteitskosten bekijken om direct te betalen. 
De onderneming kan het geld beleggen of verlenen, de te ontvangen intrest opbrengsten moet men dan 
vergelijken met het geld die men bespaart door direct te betalen. Indien de baten om direct te betalen hoger 
zijn dan de baten om geld te beleggen/verlenen, dan zal men direct betalen en genieten van de korting.

Als een onderneming haar kaskrediet moet aanspreken, dan kan het nog interessant zijn om leveranciers 
contant te betalen? 
➜ hangt af van tarief kaskrediet en het aantal dagen dat de kredietnemer een debetsaldo zal hebben. 
➜ Indien de besparing door de toegestane korting min de kosten voor kaskrediet lager nog voordelig zijn 
dan het bedrag dat men moet betalen zonder korting, dan zal men uiteraard direct betalen. 

Indien men op andere financieringsvormen moet beroep doen, dan passen we telkens dezelfde principe 
toe.

9. Wat is politiek risico?
- overmacht: natuurramp, oorlog, revolutie- beslissingen van de OH in het land van de koper, zoals het plots  
intrekken van de invoervergunning. 
Overmacht: de koper kan onmogelijk zijn deel van de contract nakomen, hoewel aan hem geen enkele fout 
kan aangewreven worden. Het is steeds een niet voorspelbare gebeurtenis waaraan men niet kan 
ontkomen.
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Schade = niet-betaling factuur
Bescherming door zich goed te informeren over de situatie van het land, eventueel verzekering aangaan,..

Transferrisico
De koper kan en wil betalen, maar kan omwille van de overheidsreglementering of een tekort aan deviezen 
in zijn land, de nodige deviezen niet aankopen om de invoer te betalen. 

Consolidatierisico
Bij overheidsdebiteuren kunnen politiek risico en betalingsrisico als 1 geheel beschouwd worden. De reden 
waarom overheidsdebiteuren niet betalen, is meestal terug te brengen tot onvermogen van betalen.  
Consolidatie: een land is niet in staat schulden te betalen en herschikt de betalinen over een lange termijn.
Moratorium: staking van betaling - het land zit zo diep in de economische problemen dat het aan het 
buitenland vraagt om de schulden kwijt te schelden. 

10. Wat zijn de dekkingstechnieken tegen wisselkoersrisico?
= de waarde van de vreemde munten kan in de tijd fluctueren tegenover de waarde van de euro

Voor de exporteur is het wisselkoersrisico dat de contractmunt die hij later zal ontvangen in waarde zal 
dalen.
Voor de importeur is het wisselkoersrisico dat de contractmunt die hij later zal ontvangen in waarde zal 
stijgen.

INTERNE BESCHERMINGSTECHNIEKEN

1. Contract in euro afsluiten voor euro landen (of in eigen munt voor andere landen)

2. Contract in een andere stabiele munt

3. Wisselclausule opnemen in het contract
De te betalen prijs wordt aangepast bij een bepaalde daling (export) of stijging (import) van de koers van 
de contractmunt tegenover de eigen munt. 

4. Interne compensatie
Exportcontracten en importcontracten opmaken in eenzelfde munt. De vreemde munt ontvangen bij 
export wordt dan gebruikt om de import te betalen. VW: omvang export = omvang import

5. Leading en lagging
Met deze techniek probeert de handelar de inning van de vorderingen en de betaling van de schulden in 
vreemde munten te versnellen of te vertragen om zo beter in te spelen op de evolutie van de 
wisselkoersen.

Nadelen: ze moeten onderhandeld worden met de tegenpartij + kunnen concurrentiepositie beïnvloeden.

EXTERNE BESCHERMINGSTECHNIEKEN

6. Contante dekking
De exporteur of de importeur probeert het wisselkoersrisico te compenseren door een omgekeerd positie 
te nemen tegenover de bank. 

7. Wisseltermijncontract of valutatermijncontract (Foreign Exchange Forward)Voor de exporteur= een 
verbintenis afgesloten met de bank, waarbij de exporteur de vreemde munt die hij pas op termijn van zijn 
buitenlandse klant zal ontvangen, onmiddellijk verkoopt aan de bank tegen de huidige wisselkoers 
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(termijnkoers) maar met afrekening en levering van de vreemmde munt op het einde van de 
overeengekomen termijn, ongeacht de koers van die vreemde munt op dat moment.Voor de importeur= 
een overeenkomst met de bank om de vreemde munt die hij op een later tijdstip nodig heeft om zijn 
leverancier te betalen, nu al aan te kopen tegen een huidige koers, maar met afrekeing op de vervaldag 
van het wisseltermijncontract. 

8. Wisseltermijncontract met optie op de vervaldag= zelfde als wisseltermijncontract, maar zonder vaste 
vervaldag. De vervaldag kan gekozen worden in een periode van 2 weken. Als de koper te laat betaalt of 
wanneer de goederen laat aankomen, dan kan men de vervaldag dus verlengen.

9. Valuta-optie= het recht om vreemde deviezen aan te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen 
een vooraf bepaalde koers. 

11. Welke voorwaarden kan je nog toevoegen aan een verkoopovereenkomst?
De afspraken tussen koper en verkoper kunnen schriftelijk vastgesteld worden in de verkoopovereenkomst 
of aankoopovereenkomst. 

- aard en kwaliteit van de goederen

- hoeveelheid

- prijs

- verpakking

- conditite van de goederen

- plaats van levering

- tijdstip van levering

- betaling

- financiering

- geschillen

Barco

- taxes and duties: belastingen en heffingen

- cancellation: annulatie

- currency fluctuations: wisselkoersfluctueringen

- force majeure: overmacht

- warranty: garantie, bv bankgaranties

- claims: klachten

- limitation of liability: beperking van de aansprakelijkheid

- third part rights: rechten van derden

- secrecy: geheimhouding, intellectual property rights: intellectuele eigendomsrechten
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- export

- assignment: toewijzing

- governing law and jurisdiction: wetten en reglementeringen
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