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Eerste hulp bij logistiek
Bij internationale handel is het transport van A naar B van essentieel belang. Het vereist dan ook 

aardig wat voorbereiding in de vorm van goede afspraken, juiste documentatie, veilige verpakking 

en verzekeringen. In dit whitepaper leggen we je uit wat er allemaal komt kijken bij het logistieke 

aspect van internationale handel. 

Inleiding

Bij internationaal transport denk je vast al snel aan grote ‘hubs’ 
als de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol. En terecht, 
want daar is het 24 uur per dag, 7 dagen in de week een komen 
en gaan van goederen die uit het buitenland komen of er juist 
naartoe gaan. Maar denk ook eens verder dan Rotterdam en 
Amsterdam: regio’s als Noord-Brabant en Limburg zijn flink in 
opmars. De grond is daar goedkoper, dus opslag kost je minder 
geld. Bovendien zijn daar net zo goed vliegvelden, spoorlijnen, 
rivieren en kanalen om goederen te vervoeren. 

Wist je trouwens dat het daadwerkelijke transport maar een 
klein aspect van het totale logistieke proces is? Want wat moet je 
bijvoorbeeld allemaal regelen voordat jouw product per vliegtuig 
naar het buitenland vertrekt? En hoe zorg je ervoor dat het er 
onbeschadigd terecht komt? En als je importeert, welke afspraken 
maak je dan met je leverancier? Laten we beginnen met uitleggen 
wat logistiek precies inhoudt. 

 

In deze whitepaper:

•	 Inleiding

•	 Wat	is	logistiek?

•	 Manieren	van	vervoer

•	 Producten	vervoeren	naar	&	uit	

 het buitenland

•	 Gevaarlijke	goederen	vervoeren

•	 Incoterms	2010

•	 Goed	om	te	regelen

•	 Tips	van	ondernemers

•	 Handige	links

Internationaal transport is de 
laatste jaren flink toegenomen, 
waardoor de logistieke sector 
weer een beetje uit het dal klimt. 
Net als iedere andere sector 
hebben zij last gehad van de 
economische crisis. 
(Bron: Conjunctuurbericht TLN)

www.mkbservicedesk.nl/logistiek
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Wat is logistiek?

Logistiek is, zoals gezegd, meer dan alleen het transport van de 
ene naar de andere plek. Het is een verzamelterm voor alles wat 
komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren 
van een stroom aan goederen vanaf de eerste tot de laatste fase.   

        © Argusi

Om je logistieke processen in goede banen te leiden, kijk je dus 
naar het moment waarop de grondstoffen worden ingekocht tot 
het moment waarop het eindproduct naar de consument gaat. 
Dit hele traject wordt ook wel de ‘logistieke ketting’ of in het 
Engels ‘supply chain’ genoemd. De belangrijkste schakels in de 
ketting zijn:

Aanvoer
De producten, grondstoffen of onderdelen die nodig zijn voor 
de productie, moeten vanuit de leverancier worden aangevoerd. 
Heb je nog geen leverancier? Ga dan bij verschillende instanties, 
zoals de EVD, ambassade of brancheorganisatie, na of zij je 
aan contacten kunnen helpen. Je kunt bij die instanties ook 
checken of de leverancier die je in gedachten hebt, goed is. Maak 
vervolgens goede afspraken met je leverancier over prijzen en 
andere leveringsvoorwaarden.

n  Weten hoe je aan een betrouwbare leverancier komt als 
je gaat importeren? Lees dan het artikel Hoe vind ik een 
geschikte leverancier? 

http://www.mkbservicedesk.nl/5471/hoe-vind-geschikte-leverancier.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/5471/hoe-vind-geschikte-leverancier.htm
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Interne goederenstroom
Als de grondstoffen of producten bij jou worden aangeleverd, 
kan het productieproces beginnen. Binnen het productieproces 
is er ook sprake van een goederenstroom die beheerd moet 
worden. Vorkheftrucks kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het 
interne transport van en naar de laad- en losplaatsen. Zorg op 
die manier dat je structuur brengt en houdt in je voorraad.

Voorraadbeheer
Het beheer van het magazijn en de voorraad is ook een 
onderdeel van logistiek. Hoe houd je de kosten zo laag 
mogelijk en houd je de voorraad tegelijkertijd groot genoeg 
om levering aan de consument te kunnen garanderen? Welke 
producten moeten sowieso in huis zijn en welke producten 
hebben minder prioriteit?

n Meer over voorraadbeheer lees je in het artikel 
 Wat is voorraadbeheer?

Distributie 
Distributie is de laatste stap in de logistieke keten. Het beslaat 
het pad dat je eindproduct van magazijn tot consument 
aflegt. Hieronder valt ook het verzamelen van de orders en 
het klaarmaken van de verzending voor een bepaalde klant. 
Vaak gaat dit via distributiecentra (dc’s) en winkels. Webshops 
leveren meestal direct vanuit het distributiecentrum. Als je 
exporteert, kun je ook denken aan een verkoopkantoor in 
het buitenland of een handelsagent. Handelsagenten vind je 
bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel of het Ministerie 
van Economische Zaken. 

n  Weten wat het verschil is tussen een distributeur en 
handelsagent bij export? Lees het artikel Handelsagent of 
distributeur bij export 

Transport	als	allesverbindende	factor
Transport verbindt alle bovengenoemde stappen met elkaar. 
Goederen moeten bij de aanvoer, productie, opslag en 
distributie verplaatst worden van de ene locatie naar de 
andere. De wijze waarop je transporteert - of waarop je het 
uitbesteedt - is een belangrijke keuze binnen je logistiek. Zo 
kan een logistieke dienstverlener je een heleboel werk uit 
handen nemen, zeker als je internationaal transport moet 
regelen. 

Verderop in dit whitepaper staan we uitgebreid stil bij logistiek 
en wet- en regelgeving, de twee andere aspecten die in je 
importplan thuishoren.

Ruud Goesten van A Brand 
New Day: “Zet van scratch 
af aan alle logistieke stap-
pen op een rij. Hoe lopen 
de goederenstromen? Waar 
kruisen ze elkaar? Waar stopt 
een stroom als je niet betaalt? 
Toets dit stroomdiagram bij 
experts en partners en vraag 
je af: ga ik dit zelf doen of ga 
ik het uitbesteden?”

tip 
Informatiebeheer 
Om alle logistieke processen 
goed te kunnen beheren is 
het van groot belang om de 
informatiestromen goed te 
verwerken. Waar, wanneer 
en hoe moeten de goede-
ren geleverd worden? Leg 
een helder, gestructureerd 
systeem aan. Je logistiek 
staat of valt met een goede 
organisatie ervan. 

http://www.mkbservicedesk.nl/573/wat-voorraadbeheer.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/580/handelsagent-distributeur-bij-export.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/580/handelsagent-distributeur-bij-export.htm
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Manieren van vervoer

Je product van A naar B krijgen heeft nog aardig wat 
voeten in de aarde. Ten eerste moet je je bedenken met 
welk vervoersmiddel je het transport gaat doen. Ook heb je 
verschillende transportdocumenten en verzekeringen nodig en 
krijg je te maken met de douane. 

n  Op de website van de Kamer van Koophandel vind je een 
handig overzicht van alle documenten die je nodig hebt 
bij internationale handel. 

Document versturen
Voor welk transporttype en transportmiddel je kiest, is 
afhankelijk van wat je precies vervoert. Want naast goederen, 
kun je bijvoorbeeld ook documenten versturen. Gaat het 
om een belangrijk document, zoals een  contract dat snel 
ondertekend moet worden, dan kun je kiezen voor een 
aangetekende zending per koerier. 

Welk	transportmiddel?
Verstuur je een (grote) partij goederen, dan is transport per 
koerier natuurlijk veel te kostbaar. In zulke gevallen kies je voor 
pakketpost of bulkvervoer (bijvoorbeeld in containers). 

Er zijn een aantal opties om je product te vervoeren. Zo kun je 
kiezen uit weg-, rail-, lucht- en zeevervoer. Elk type heeft zo 
zijn voor- en nadelen.

n  Wegvervoer Vervoer over de weg is redelijk snel (als 
er tenminste geen files of wegwerkzaamheden zijn) 
en kan van deur tot deur. Dat scheelt weer de nodige 
overladingskosten. Bovendien is wegvervoer geschikt voor 
veel producten. Daar staat tegenover dat in sommige 
landen bepaalde regels gelden voor wegvervoer. Zo 
mogen vrachtwagens in Duitsland niet op zondag rijden 
en gelden in Zwitserland regels omtrent een maximum 
gewicht voor vrachtwagens. Ook zijn de afstanden die je 
over de weg kan afleggen beperkt.

n  Railvervoer Vervoer per trein is vooral geschikt voor 
zware en gevaarlijke goederen. Ook massagoederen als 
zout of kolen zijn geschikt voor vervoer per trein. Nadeel is 
dat de goederen wel van en naar de trein moeten worden 
gebracht per vrachtauto. Dat kost tijd en geld. Railvervoer 
is daarom pas rendabel als het om grote afstanden gaat.

http://www.kvk.nl/ondernemen/internationale-handel/documenten/
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n  Luchtvervoer Transport via de lucht is heel snel en 
geschikt voor flinke afstanden. Het maakt je levertijden 
kort en verzekeringspremies zijn vaak lager. Dure, 
bederfelijke of seizoensgebonden producten zijn het 
meest geschikt om als vliegtuigvracht te dienen. Een 
fijne bijkomstigheid: Je kunt sneller factureren omdat je 
spullen eerder de plaats van bestemming bereiken. Voor 
de snelheid betaal je natuurlijk wel. Luchtvervoer is het 
duurste transporttype omdat het altijd in combinatie 
met wegvervoer moet gebeuren. Ook is de ruimte in het 
vliegtuig beperkt. 

n  Zeetransport Tenslotte is er nog vervoer via het water. 
Een goedkope optie en geschikt voor bijna elk product. 
De containers op het vrachtschip kunnen makkelijk 
overgeladen worden op vrachtwagens of treinen. 
Bovendien is het duurzaam (kijk voor meer tips over 
duurzaam transport op de site van MVO Nederland). 
Wel duurt het lang voordat je goederen op de plaats van 
bestemming zijn. 

Welke documenten? 
Voor elk type vervoer heb je 
een ander document nodig.
•	 Wegvervoer:	CMR	
•	 Railvervoer:	CIM
•	 Luchtvervoer:	Airway	Bill
•	 	Zeevervoer:	Connosse-

ment (bill of lading B/L)

http://www.mvonederland.nl/content/bedrijfstak-beschrijving/transport
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Producten vervoeren naar & uit het buitenland 

Als je een zending naar het buitenland opstuurt, wil je natuurlijk 
dat het zo snel mogelijk en onbeschadigd bij de ontvanger 
aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de 
transporteur, maar ook bij jou. Zorg daarom voor een goede 
verpakking en de juiste documentatie.

Verpakkingseisen
Om het maar meteen lastig te maken: de verpakkingseisen 
verschillen per land. Zo mag je in sommige landen geen hooi 
of stro gebruiken als opvulmiddel. Wil je precies weten welke 
regels voor jouw land gelden? Kijk dan even op de site van  
NL EVD, daar vind je de producteisen per land.
Ook op de website van TNT Express vind je meer informatie 
over verpakkingseisen en -materialen.

Juiste formaat
Los van de regels per land, zijn er wel een paar 
standaardvereisten aan de verpakking. Zo moet hij bijvoorbeeld 
goed passen. Zorg ervoor dat de verpakking niet te klein is, 
want dan kan hij barsten. Maar te groot is ook niet goed, 
omdat de inhoud dan kan gaan schuiven. Sluit hem in elk geval 
goed af met tape, zodat niemand onderweg met de inhoud kan 
rommelen. Het best gebruik je tape met je eigen bedrijfsnaam 
erop, zo valt het nog beter op als er geknoeid is met de 
verpakking. 

De juiste documenten
Vrachtbrieven, overdrachtsdocumenten en eventuele douanepa-
pieren moeten altijd bij de zending worden meegeleverd. Print 
ze uit, plak ze op de zending en geef ze mee aan de chauffeur. 
Stuur je een zending naar een land buiten de EU? Stuur dan 
ook een commerciële factuur mee. Deze moet in zesvoud wor-
den geprint op origineel briefpapier van het bedrijf of worden 
voorzien van een firmastempel. Eén gaat op de zending en de 
andere vijf moeten bij de vrachtbrief gevoegd worden. 

Bij internationale handel regelen de Incoterms 2010 de 
rechten en plichten van de verkoper en koper. Meer over deze 
aflevercondities lees je verderop in dit whitepaper. 

Frans Cruijssen  
van Argusi:  “Goede afstem-
ming in de keten kan je 
helpen om te besparen op 
kostenposten. Denk aan voor-
raadkosten, dervingskosten, 
transportkosten, kosten voor 
het ompakken van producten, 
opslagkosten etc.”

tip Adresgegevens
Zorg dat je adresgegevens 
ook op de verpakking zelf 
staan. Mocht de vrachtbrief 
losraken, dan is deze mak-
kelijk te herenigen met het 
pakket. 

tip Afspraken
Exportorganisatie Fenedex: 
“Maak duidelijke afspraken 
met je afnemer/leveran-
cier over het transport. Zo 
voorkom je dat je achteraf 
geconfronteerd wordt met 
kosten die niet in de of-
ferte zijn meegenomen. 
Stem bijvoorbeeld af wie de 
vervoerder inschakelt: Jij of je 
afnemer/leverancier. En wie 
betaalt de transportkosten, 
wie is verantwoordelijk voor 
de uitklaring en exportdocu-
menten en wie verzorgt de 
inklaring?”

http://www.agentschapnl.nl/nl/onderwerpen/onderwerpenlijst/Landen
http://www.tnt.com/express/nl_nl/site/home/customer_service/versturen/zending_verpakken.html
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Track	and	trace
Precies weten waar jouw pakketje op welk moment is? Dat 
kan met track and trace. Veel logistieke dienstverleners bieden 
deze service. Zij scannen immers in elk depot en elke hub jouw 
pakketje en moeten ook voor hun eigen administratie precies 
weten waar jouw zending op welk tijdstip is. Handig voor de 
ontvanger, maar óók handig voor jou: zo weet je precies of 
jouw pakket goed is aangekomen.

Douane
Als je goederen in het buitenland bestelt of in het buitenland 
laat maken en naar Nederland vervoert, spreek je van import. 
Importeer je goederen uit een ander land binnen de EU, dan 
krijg je eigenlijk nauwelijks te maken met de douane. Im-
porteer je vanuit landen buiten de EU, dan is dat een ander 
verhaal.  

Voordat de goederen de EU in mogen, moeten ze in het vrije 
verkeer worden gebracht. Daarvoor moet je aangifte doen en 
invoerrechten betalen bij de douane. Pas daarna krijgen de 
goederen dezelfde status als goederen die binnen de EU zijn 
geproduceerd, geoogst of gewonnen. De zogenaamde ‘niet-
communautaire’ goederen zijn dan ‘communautaire goederen’ 
geworden. Nu ben je vrij om ze te koop aan te bieden, te 
vervoeren of op te slaan.

Expediteur
Een expediteur is iets anders dan een transporteur. De laatste 
is puur verantwoordelijk voor het vervoer van de goederen. 
Expediteurs zijn echt bemiddelaars. Ze zorgen ervoor dat jouw 
goederen op de snelste en meest efficiënte manier worden ver-
voerd. Een expediteur onderhandelt over de prijs, stelt contrac-
ten op, verzorgt de vrachtbrief, het manifest en de afrekening. 
Ook staat hij borg voor vrachtpenningen en invoerrechten, 
verzekert de goederen, geeft advies, organiseert het vervoer 
van deur tot deur en kan voor opslag zorgen. 
 
Administratie
Een ander werkje dat de expediteur je uit handen kan nemen, 
is de administratie. Zo kan een expediteur vergunningen voor 
je aanvragen en douaneformaliteiten voor je verzorgen. Omdat 
hij bekend is met de douaneregelingen, kan hij alle procedures 
veel sneller afhandelen dan wanneer je het zelf zou doen.  

n  Weten wat je allemaal moet regelen als je goederen van 
buiten de EU importeert? Lees het artikel Importeren van 
goederen buiten de EU

Dirk Muller van Marktrade:  
“In het begin deden mijn 
zakenpartner en ik alles zelf 
op logistiek gebied, maar 
na een tijdje hebben we het 
uitbesteed aan een logistieke 
dienstverlener. Het voordeel 
daarvan is dat alle logistieke 
kosten bij ons variabel zijn en 
we in geval van snelle groei 
geen investeringen hoeven te 
doen op dat niveau.” 

http://www.mkbservicedesk.nl/1813/importeren-vanuit-landen-buiten.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/1813/importeren-vanuit-landen-buiten.htm
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Groupage
Een expediteur kan ook groupagediensten aanbieden. Ze 
groeperen dan kleinere zendingen van meerdere ondernemers 
tot een grotere lading. Dat scheelt in de kosten. Via Fenex, 
de brancheorganisatie van expediteurs en logistieke 
dienstverleners, kun je een expediteur vinden. Natuurlijk is een 
expediteur ook handig als je exporteert. 

Zelf transport regelen
Je kunt er ook voor kiezen om zelf alle taken van de expediteur 
op je te nemen. Je kiest dan zelf de juiste vervoerder, vergelijkt 
zelf tarieven voor het transport, zorgt zelf voor alle nodige 
vervoersdocumenten en contracten en handelt alles zelf met 
de douane af. 

tip 
Transportmanage-
mentsysteem (TMS)
Als	je	regelmatig	goederen	
verstuurt en hierbij geen 
gebruik maakt van een 
logistieke dienstverlener, is 
het handig om alle routi-
newerkzaamheden vast te 
leggen in een systeem: het 
Transportmangementsys-
teem.	Alle	relaties,	offertes,	
order- en tariefafspraken leg 
je eenmalig in dit systeem 
vast. Zo voorkom je fouten 
en kun je veel efficiënter wer-
ken. Iedereen werkt immers 
met gegevens uit dezelfde 
database. 
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Gevaarlijke goederen vervoeren

Elke dag worden honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen 
vervoerd in Nederland. Om dit zo veilig mogelijk te doen, 
gelden speciale transportregels. Wil je gevaarlijke stoffen 
vervoeren? Dan krijg ook jij te maken met deze regels. 

De wetten en regels die in Nederland gelden voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen, zijn voornamelijk gebaseerd op 
internationale afspraken van de Verenigde Naties. De VN heeft 
op mondiaal niveau vastgesteld wat gevaarlijke stoffen zijn en 
hoe ze verpakt, vervoerd en opgeslagen moeten worden. Wel 
zo veilig, want als elk land zijn eigen regels heeft, wordt het 
een onoverzichtelijke en dus onveilige situatie. Elke twee jaar 
wordt de regelgeving aangepast op basis van nieuwe kennis en 
incidenten. 

Wat	zijn	gevaarlijke	stoffen?
Stoffen die al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of 
ernstige hinder kunnen veroorzaken voor mens, dier en 
milieu worden aangeduid als ‘gevaarlijke stoffen’. Denk 
dan aan ontvlambare, giftige of ontplofbare stoffen. Als 
gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen, kun je 
ze herkennen aan hun UN-nummer. Deze nummers zijn overal 
ter wereld hetzelfde en worden gebruikt bij vervoer over land, 
water en lucht. Hoe gevaarlijk de stof is, wordt aangegeven 
door middel van klasse 1 tot en met 9: 

n  Klasse 1:  Ontplofbare stoffen en voorwerpen
n  Klasse 2:  Gassen 
n  Klasse 3:  Brandbare vloeistoffen 
n  Klasse 4.1:  Bijtende vaste stoffen, zelfontledende stoffen 

en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve 
toerstand 

n  Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen 
n  Klasse 4.3:  Stoffen die in contact met water brandbare 

gassen ontwikkelen 
n  Klasse 5.1: Oxiderende stoffen 
n  Klasse 5.2: Organische peroxiden 
n  Klasse 6.1: Giftige stoffen 
n  Klasse 6.2: Infectueuze stoffen 
n  Klasse 7:  Radioactieve stoffen     
n  Klasse 8:  Bijtende stoffen 
n  Klasse 9:  Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Vervoerder TNT Express is bevoegd om gevaarlijke voorwerpen 
te transporteren. Op hun website vind je een overzicht van 
verschillende gevarengoederen en de procedure.

Voorbeelden van gevaarlijke 
goederen  
•	 Vuurwerk
•	 Lithium	batterijen
•	 Spuitbussen
•	 Gasflesjes	
•	 Gebruikte	inktcardridges
•	 Verf

http://www.tnt.com/express/nl_nl/site/home/customer_service/gevaarlijke_goederen.html


10

Vervoersregels
Op basis van het UN-nummer en de gevarenklasse kan de 
vervoerder zien aan welke regels het transport moet voldoen. 
Iedere schakel in het vervoer en iedere persoon die bij dit 
vervoer betrokken is, krijgt met die regels te maken. Zo 
weten ze precies aan welk eisen het transportmiddel moet 
voldoen, hoe de stoffen verpakt moeten worden, welke 
herkenningstekens op de verpakking en vervoersmiddel 
moeten worden aangebracht en welke opleiding het personeel 
moet hebben. 

REACH
Als je chemische stoffen importeert, fabriceert, distribueert of 
gebruikt, krijg je te maken met de REACH-wetgeving. REACH 
staat voor Registratie Evaluatie en Autorisatie van CHemische 
stoffen. Je bent verplicht de risico’s van deze stoffen inzichtelijk 
te maken en te beperken. 

n  Op de website van AgentschapNL vind je meer informatie 
over REACH, speciaal voor het mkb. 

Logistiek dienstverlener 
Het transport kun je zelf verzorgen of aan een logistiek 
dienstverlener overlaten. Om het zelf te mogen doen, moet je 
wel gecertificeerd zijn. Als je gevaarlijke goederen wilt laten 
transporteren, let dan op dat de logistiek dienstverlener over 
de juiste licenties beschikt. 

Op de website van de Inspec-
tie Verkeer en Waterstaat 
vind je meer informatie over 
het vervoer over rail, binnen-
vaart, zeevaart, luchtvaart 
en wegtransport. Ook lees 
je per transporttype welke 
vrijstellingen er zijn. Want 
als gevaarlijke stoffen in een 
beperkte hoeveelheid worden 
vervoerd, kan het zijn dat het 
vervoer vrijgesteld is van de 
regelgeving.  

http://stoffen-info.nl/onderwerpen/reach/virtuele-map/informatie-mkb/
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Incoterms 2010

Op 1 januari 2011 zijn de Incoterms 2010 in werking getreden. 
Het aantal aflevercondities is ten opzichte van de vorige versie 
uit 2000 van 13 teruggebracht naar elf. Deze Incoterms regelen 
internationaal de rechten en plichten van de verkoper en koper. 
Vier zijn er specifiek bedoeld voor de zeevaart. De overige zeven 
gelden voor weg-, spoor- en luchtvervoer. 

Waarom	krijg	ik	te	maken	met	Incoterms?
Wanneer je internationaal handelt, is het belangrijk om 
duidelijke afspraken te maken met je klant of leverancier. Een 
hulpmiddel bij het maken van afspraken met buitenlandse 
leveranciers, zijn Incoterms. Daarmee worden standaardregels 
gehanteerd op de volgende gebieden:
n  Wat zijn de verplichtingen van de verkoper en van de 

koper? 
n  Wie zorgt er voor de verzekeringen, de vergunningen, de 

machtigingen en andere formaliteiten? 
n Wie verzorgt het transport en tot waar? 
n  Wanneer gaan de risico’s en de kosten van de levering over 

van de verkoper naar de koper (critical point)?    

Je hoeft geen invoerrechten te betalen als je product uit een 
ander EU-land komt, je product gemaakt wordt in een land 
waar de EU een handelsakkoord mee heeft en je daar een 
oorsprongsformulier voor hebt (zoals EUR-1, EUR-MED of Form 
A) of als je een grondstof of halffabrikaat invoert waaraan een 
tekort bestaat in de EU.

n  Weten welke Incoterms er zijn en wat ze betekenen? 
Lees het in het artikel Wat zijn de Incoterms 2010 bij 
internationale leveringen?

Gerard Kool van Senz 
Umbrellas: “Wij maken veel 
gebruik van de Incoterm Free 
on Board (FoB). Dat betekent 
dat de goederen van eigen-
dom wisselen als ze de reling 
van de boot passeren. Dat is 
belangrijk wanneer er schade 
is, want zo kun je vastleggen 
wie welke kosten draagt en 
wie de verzekering betaalt.” 

http://www.mkbservicedesk.nl/179/wat-zijn-incoterms-2010-bij-internationale.htm
http://www.mkbservicedesk.nl/179/wat-zijn-incoterms-2010-bij-internationale.htm
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Goed om te regelen

Transportverzekering
Tijdens het transport kan er van alles gebeuren, en omdat je 
bestelling door vele handen gaat is het lastig te achterhalen wie er 
verantwoordelijk is voor eventuele schade. Daarom is het verstandig 
een transportverzekering af te sluiten. Dit kun je doen voor het hele 
traject (van deur tot deur), maar ook voor het deel van het traject 
waarvoor jij verantwoordelijk bent. Deze verantwoordelijkheid leg 
je vast door middel van een incoterm. Hierin staat wie in welke fase 
van het traject risico op schade, diefstal of verlies moet dragen en 
wanneer het product overgaat van verkoper op koper. 

AEO-status
Als je deelneemt aan het internationale handelsverkeer, kun je bij 
de douane de status van Authorised Operator aanvragen. Met zo’n 
certificaat bewijs je dat je een betrouwbare partij bent. Je goederen 
komen binnen de EU dan makkelijker door de douane, worden 
minder vaak gecontroleerd, krijgen voorrang bij controles of worden 
(als je daarom vraagt) op een andere locatie gecontoleerd dan op het 
terrein van het douanekantoor. Veel vervoerders, zoals TNT Express, 
beschikken over zo’n AEO-status, waardoor zij makkelijk de grens 
over kunnen. 

Je AEO-status is geldig in de hele Europese Unie. Je kunt de 
AEO-status gratis aanvragen bij de douane, maar je moet wel 
aan een aantal eisen voldoen. Zo moet je een financieel gezond 
bedrijf hebben, in het verleden altijd hebben voldaan aan 
douaneverplichtingen en aan passende veiligheidsnormen voldoet.

n  Op de website van de douane lees je meer over het aanvragen 
van een AEO-status. 

 
Als de douane je een AEO-certificaat toekent, krijg je een logo 
wat je mag gebruiken op je briefpapier en website. Zo weten je 
zakenpartners dat ze met een betrouwbaar bedrijf te maken hebben.

EORI-nummer
Als je internationaal handelt, ben je verplicht een EORI-
nummer aan te vragen bij de douane en dit te gebruiken bij 
alle douanehandelingen. Je bent met dit nummer in de hele EU 
identificeerbaar.

Dirk Jasper van Barnyard Far 
East: “Een keer zijn we een 
container kwijt geweest, die 
later	in	de	haven	van	Antwer-
pen bleek te staan. Het is dus 
wel zaak om flexibel te zijn, 
want je zending kan wel eens 
een weekje blijven staan. Nog 
een goede tip: Omschrijf goed 
wat er in de container zit, dan 
minimaliseer je de foutkans.”

http://www.douane.nl/zakelijk/aeo/aeo-06.html#P90_9549

