Online Bijlage praktijk-case Maaslander

Het boek “Exporteren doe je zo” gaat in op alle aspecten die met zowel orderverwerving als orderuitvoering te maken
hebben. Onderstaande case leidt u nog eens, praktisch nu, door alles wat u in dit boek bent tegengekomen.
Exporteren doe je inderdaad zo! Tot een marktkeuze komen door de voelhoorns uit te steken oftewel door middel van
marktonderzoek, er heen gaan en – met gebruikmaking van alle bestaande middelen en bronnen zoals Kamers van Koophandel en Ambassades, maar ook banken en vergelijkbare instanties – piketpaaltjes uitzetten oftewel: marktbenadering.
Informeren, vragen stellen, kijken, praten, noteren, rapporteren en tenslotte offreren. Onderhandelen, tot een akkoord
komen, de eerste order ontvangen en uitvoeren. Bijsturen en bijstellen. Het ‘after-sales’ onderdeel tot in de finesses
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afwerken en uitzien naar de vervolgorder.
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1. Introductie: Maaslander kaas – KeepKantjes
De korst van een stuk kaas afsnijden om er handzame plakjes af te kunnen halen, wordt tóch vaak als een gevaarlijke
bezigheid beschouwd. Dat vond men bij Westland ook. Daar werd het idee KeepKantjes gelanceerd. Echt veilig! De
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kaaskorst zit los en kan er dus zonder mes en dus kleerscheuren worden afgehaald. Zo begon het allemaal:

2. De SWOT-analyse
Strength

- een sterk innovatief bedrijf

		

- product portofolie met hoge kwaliteit

Weakness

- export ervaring

Opportunity

- grote vraag naar gebruikersgemak

		

- aandacht voor terugdringen van voedselverspilling

Threats

- krimp agrarische en zuivelsector

(bovenstaand is niet op onderzoek gebaseerd en dient uitsluitend als voorbeeld)
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Voor een bedrijf als Westland met het product Maaslander-Keepkantjes zou dat kunnen betekenen:
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3. De offerte
Aan de hand van een aanvraag uit Port-Said werd een offerte gestuurd.
Uiteraard met als USP de KeepKantjes, de “perforated rinds”.

Messrs Cheese Imports
………………..
PortSaid
Egypt
Dear Sirs,
Subject: your inquiry for cheese with perforated rinds number ……….

dated …….

We thank you for the above inquiry and have pleasure in offering you as follows:

CHEESE 48 + with perforated rinds
Label:Maaslander 		
Packing:

in cardboard boxes of 24 cheeses of 425 grammes pallets – 24 pallets per FCL

Price:

a) on FCA Huizen – INCOTERMS 2010

	EUR. 2,77 per cheese
b) on CIP Port Said – INCOTERMS 2010
basis:
	EUR. 2,84 per cheese
Weight:

gross 11,00 kg per box

	Net 5,1 kg per box
Terms of payment:

By irrevocable Letter of Credit opened

through……… and confirmed by …………
payable at the counters of the credit advising bank against first presentation of the documents.
Transport:	Sea-going container vessel in FCL’s

Looking forward to your reaction with much interest, we are,
Westland Cheese Specialities

www.exporterendoejezo.nl

This offer is valid till ...........
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4. De exportprijscalculatie
De calculatiegegevens
Westland Specialities, exporteur van Hollandse kaas met KeepKantjes, ontvangt een aanvraag van de firma Cheese
Imports uit Port Said voor de levering van 2 FCL’s Kaas KeepKantjes overeenkomstig de offerte op FCA Huizen en CIP
Port Said Incoterms 2010 basis. De gegevens die nodig zijn om en prijscalculatie te kunnen maken zijn:
Het netto gewicht per kaas 48+

425 gram

Gewicht per 24 kaasjes in carton

10.200 gram		

Bruto gewicht per carton

11.000 gram

Per pallet 10 lagen van 10 cartons =

100 cartons per pallet

Bruto gewicht per pallet

1.125 kg

Het aantal pallets per 40ft container:

24

Per FCL 24 pallets á 1000 kg =

27.000 kg

De kostprijs van de kaas	EUR. 1,50 per kaas
Kosten beladen container:	EUR. 50,00 per pallet
Vracht huis-huis	EUR. 2.500,00 per container
Transportverzekering:

1% over de CIP Port Said waarde

Extra verpakking	EUR. 0,05 per kaas
Gewenste marge:	EUR. 1,00 per kaas
Ondersteuning:	EUR. 0,10 per kaas
Onvoorzien:	EUR. 0,10 per kaas

De calculatie
FCA							CIP
Huizen							Port Said
EUR.
1,50

kostprijs incl. overhead						

1,50		

0,05

extra verpakking						

0,05

0,02

beladen						

0,02

1,00

marge						

1,00

0,10

ondersteuning						

0,10

0,10

onvoorzien						

0,10

vracht huis-huis						

0,043

transportverzekering						

0,028

totaal

2,841
2,84

Afgerond
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2,77			
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5. De orderbevestiging
De offerte werd gevolgd door een eerste order. Westland bevestigt de order als volgt:

Messrs Cheese Imports
………………..
PortSaid
Egypt
Dear Sirs,
Order-confirmation
We thank you for your order and have the pleasure to confirm it as follows:

CHEESE 48 + with perforated rinds
Label:

Maaslander 		

Packing:

in cardboard boxes of 24 cheeses of 425 grammes on shrink wrapped pallets –
24 pallets per FCL

Delivery:	CIP Port Said – INCOTERMS 2010			
Price :	EUR. 2,84 per cheese
Weight:

gross 11,00 kg per box

	Net 5,1 kg per box
Terms of payment:

By irrevocable Letter of Credit to be opened

through………and confirmed by…………payable at
the counters of the credit advising bank against first presentation of the documents.
Transport:	Sea-going container vessel in FCL.

Westland Cheese Specialities
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Our shipping-advice will follow soon. You can count on a prompt and smoothless execution of your order.
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6. De levering
Het is intussen tijd om de order te gaan uitvoeren.
De order wordt onder de leveringsconditie CIP overeengekomen plaats van bestemming uitgevoerd. De verkoper moet
leveren volgens contract en dus aan de volgende verplichtingen voldoen:
1. een vrachtcontract sluiten vanaf zijn eigen terrein tot de overeengekomen plaats van bestemming
2. een transportverzekeringscontract sluiten over hetzelfde traject
3. de goederen laden
4. de uitvoerformaliteiten vervullen
5. een EUR. 1 certificaat opmaken en – na aftekening voor uitvoer – aan de set te overleggen documenten toevoegen
6. de koper een verzendadvies (shipping-advice) sturen (een emailbericht volstaat)
De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen geladen zijn in de door hemzelf
gestelde container op zijn eigen terrein. Dat is dus eigenlijk het moment waarop de verkoper het transportrisico overdraagt aan de koper. De verkoper stuurt de rederij een verschepingsinstructie met als belangrijkste elementen:
• wat de vrachtbetaling betreft: FREIGHT PREPAID
• wat het aantal originele connossementen betreft: three/3
• wat het aantal kopie connossementen betreft: 6
• wat het soort connossement betreft: een Multomodaal connossement (Multimodal Bill of Lading) aan order –
meestal kunnen blanco connossementen zowel klassiek als multimodaal worden gebruikt.
	Op het connossement staat dan bovenaan: FOR PORT-PORT SHIPMENT OR COMBINED TRANSPORT.
	Als het een port-port verscheping betreft worden er links boven 2 vakken (2 en 3) ingevuld, als het multimodaal
wordt gebruikt 4 vakken (1,2,3 en 4).

1. Place of receipt

2. Port of loading

.............................................................................

.............................................................................

3. Port of destination
.............................................................................

4. Place of destination
.............................................................................

De koper moet aan de volgende verplichtingen voldoen:
1. het transportrisico dragen ondanks het vaststaande feit dat de verkoper heeft verzekerd
2. de goederen inklaren aan de hand van het ontvangen verzendadvies en de via de bank ontvangen documenten
3. de goederen in ontvangst nemen
4. aan de betalingsvoorwaarde voldoen volgens contract.

een schadeclaim bij de koper.
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Bij mogelijke schade ligt het initiatief tot het (laten) vaststellen van de omvang van deze schade en het indienen van
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7. De landbouwrestitutie
Wat betreft de uitvoer hebben we te maken met een speciaal product. Kaas is een landbouwproduct en daarop wordt
bij uitvoer naar derde landen een landbouwrestitutie verleend. Bij uitvoer wordt daarom een document ED T5 (al dan
niet elektronisch) aan het uitvoerdocument toegevoegd.
Dit wordt voor uitvoer afgetekend door de douane en aan het Productschap Zuivel in Den Haag gestuurd. Dit Productschap betaalt aan de hand daarvan de gevraagde landbouwrestitutie uit. Overigens is het woord landbouwrestitutie
enigszins misplaatst. Het is eigenlijk een landbouwsubsidie.

8. De betaling
Er is uiteraard gekozen voor betalingszekerheid: een LC (Letter of Credit) dus.

Het LC
De verkoper ontvangt het overeengekomen LC.
De ontvangst en de controle van het accreditief
Na ontvangst van het accreditief zal dit, inclusief de mogelijke bijlagen – van onder tot boven, van links naar rechts,
aan beide zijkanten, desnoods aan de achterzijde - moeten worden doorgelicht en gecontroleerd op mogelijke verschillen in de eerder tussen de verkoper en de koper gemaakte afspraken en de haalbaarheid.
Dat wil zeggen dat er gekeken moet worden naar aspecten zoals:
• is het een geldig accreditief?
• en zo ja, tot wanneer is het geldig?
• en waar wordt het accreditief uitbetaald?
• is het een accreditief met een confirmatieverzoek (“silent confirmation”)?
• is het een onherroepelijk accreditief (als er niets wordt vermeld hierover ìs het onherroepelijk).
• is de uiterlijke verschepingsdatum haalbaar?
•	Is het te overleggen connossement juist verwoord? Het móet een Multimodaal connossement
(Multimodal Bill of Lading) zijn.
• worden er speciale eisen gesteld aan de wijze van verzekeren en het verzekerde bedrag?
•	Staat er een EUR. 1 certificaat bij de te overleggen documenten?
• moet u ook een controlecertificaat overleggen?
• zit er voldoende tijd tussen de uiterlijke verschepingsdatum en de uiterlijke datum van inlevering van documenten?
• komen de goederenomschrijving en de (eenheids)prijs van de goederen op het accreditief overeen met die van de
orderbevestiging?
• komt de te gebruiken valutasoort overeen met de afspraken?
• is de leveringsconditie (CIP Port-Said Incoterms 2010) juist weergegeven?
• worden er geen documenten gevraagd die vraagtekens oproepen en wellicht geen betrekking hebben op de
transactie?
waarop niet was gerekend – haalbaar zijn?
• wordt de begunstigde niet plotseling – en veelal bijna onzichtbaar voor de oppervlakkige lezer – geconfronteerd
met allerlei extra kosten die niet overeengekomen waren zoals b.v. dure en/of tijdrovende certificering van
documenten op een consulaat of ambassade?
• is het accreditief uitgemaakt overeenkomstig UCP 600 en staat dat er dan ook in?
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• worden er geen onnodig overdreven eisen gesteld die niet of zeer moeilijk – bijvoorbeeld tegen hoge kosten
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In vele gevallen zullen er verschillen en niet in te willigen eisen in accreditieven voorkomen. De begunstigde zal er
verstandig aan doen om zich in zo’n geval eerst schriftelijk tot de aanvrager te wenden met het verzoek deze verschillen op te lossen en de eisen aan te passen. Pas als aan dat verzoek is voldaan kan de order worden uitgevoerd. Het
aanbrengen van wijzigingen van de zijde van de aanvrager kan nogal wat tijd vergen.
Misschien vindt men het wel wat overdreven allemaal of niet belangrijk genoeg. Daarom vraagt ook de vervaldatum
van het accreditief alle aandacht. Het zou wel heel erg ongelukkig zijn als, op het moment dat de wijzingen eindelijk zijn
aangebracht en de uitvoering van de order ter hand kan worden genomen, de geldigheidsduur in het gedrang komt.
En als het al te lang duurt of de aanvrager zwijgt in alle talen? Och, misschien was hij helemaal niet van plan om die
wijzigingen daadwerkelijk aan te brengen. Dat valt misschien tegen, maar als er dan toch opzet in het spel was, is het
beter om er op deze wijze – dus vòòr uitvoering van de order - achter te komen dan pas achteraf – als het te laat is
en de goederen onderweg zijn.
Nadat de order is uitgevoerd dient de documenten set overeenkomstig de eisen van het accreditief (binnen de geldigheidsduur en binnen de termijn tussen de verschepingsdatum en de uiterlijke datum van aanbieding) aan de bank te
worden aangeboden. Het spreekt vanzelf dat de begunstigde zich er graag van te voren van overtuigt dat alle vereiste
documenten in de finale set zitten en dat deze documenten zijn opgemaakt en ingevuld overeenkomstig datgene wat
het accreditief hieromtrent voorschrijft.
Eigenlijk zou elke exporteur/verkoper op dat moment de beschikking moeten kunnen hebben over een ervaren documentencontroleur zoals ook de banken die hebben. In ieder geval is een nauwgezette controle van de documenten, de
invulling en de tijdige aanbieding daarvan van essentieel belang.
WANT:
• misschien is de vervaldatum wel erg dichtbij
• misschien worden de documenten wel net even te laat aan de bank overhandigd (indien het overhandigen op
een feestdag zou moeten plaatsvinden – Kerst bijvoorbeeld, maar ook Koninginnedag – staat UCP 600 de
‘eerstvolgende werkdag’ toe).
• misschien worden de documenten wel overhandigd aan de juiste bank maar niet in de juiste plaats
• misschien is het connossement wel vuil
• misschien is de set originele connossementen wel onvolledig
• misschien denkt de verkoper dat de bemerking op het connossement dit connossement niet vuil maakt terwijl
dat wèl het geval blijkt te zijn
• misschien is het geen ‘on-board’ connossement maar een ‘received-for-shipment’ connossement
• misschien staat het connossement op naam terwijl het een order-connossement had moeten zijn
• misschien staat er wel FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION op het connossement terwijl het FREIGHT PREPAID
moet zijn
• misschien is er verscheept vanaf Antwerpen terwijl het Rotterdam had moeten zijn
• misschien komt het gewicht van de goederen op het connossement niet overeen met datgene wat op de factuur
of op de pak/wichtlijst staat
• misschien had er een transportverzekeringscertificaat overlegd moeten worden waaruit duidelijk blijkt dat de
• misschien staat het nummer van het accreditief toch niet op alle documenten
Deze rij kan nog veel langer zijn. Het komt helaas regelmatig voor dat de begunstigde van een accreditief documenten
aanbiedt die niet voldoen aan de eisen van het accreditief.
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verzekerde waarde 150% in plaats van 110% (hetgeen je nu eenmaal gewend was) van de factuurwaarde is
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In zo’n geval kan de kredietadviserende bank slechts als volgt handelen:
• de niet-overeenstemmende documenten, met toestemming van de begunstigde, doorsturen naar de kredietopenende bank met het verzoek – alsnog en desondanks – om goedkeuring.
• indien de begunstigde daartoe toestemming verleent – alvorens de documenten op te sturen – per fax of
e-mail contact opnemen met de kredietopenende bank met het verzoek tot uitbetaling van het kredietbedrag
te mogen overgaan ondanks de afwijkingen - en uiteraard worden deze tegelijkertijd naar voren gebracht die zijn geconstateerd.
• onder voorbehoud uitbetalen hetgeen inhoudt dat de betaling ongedaan wordt gemaakt indien de door de
kredietadviserende bank geconstateerde en aan de begunstigde kenbaar gemaakte afwijkingen niet door de
kredietopenende bank worden geaccepteerd.

Intern- en extern voorbehoud tegenover de begunstigde
Intern voorbehoud
Er is sprake van een intern voorbehoud als de geconstateerde afwijkingen van een dusdanige aard zijn dat deze naar de
mening van de kredietadviserende bank – die voor de begunstigde optreedt - de geregelde gang van zaken niet beïnvloeden en de betrokken aanvrager daarvan geen enkele hinder of schade – op welke wijze dan ook – zal ondervinden. Een
intern voorbehoud blijft “binnenshuis” dus wordt alleen tegenover de begunstigde gemaakt. De kredietopenende bank
en – als gevolg daarvan – de aanvrager van het krediet worden niet op de hoogte gesteld. Dit wil eigenlijk zeggen dat
de kredietopenende bank daar dan zelf maar achter moet komen. Mocht de controle door deze laatste bank tot gevolg
hebben dat – onverhoopt – de documenten alsnog worden geweigerd, dan zal de kredietopenende bank vooralsnog niet
tot betaling overgaan en kan de kredietadviserende bank – omdat er onder voorbehoud werd uitbetaald – deze betaling
achteraf ongedaan maken.
Extern voorbehoud
Er is sprake van extern voorbehoud zodra de geconstateerde afwijkingen van wezenlijke invloed zouden kunnen zijn op
het verloop van de transactie en de aanvrager/koper schade zouden kunnen berokkenen. We hebben het dan over grote
duidelijke verschillen tussen de opzet van het accreditief enerzijds en de prestatie van de begunstigde anderzijds. De
geconstateerde afwijkingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan zowel de begunstigde als de kredietopenende bank.
Het is dus aan de kredietopenende bank dan wel de aanvrager om te bepalen of deze afwijkingen worden geaccepteerd
en de betaling alsnog definitief kan en mag plaatsvinden.
 opgelet : In de praktijk zien we nog wel eens een o.i. misplaatste nonchalance als het gaat om deze voorbehouden.

‘Ach, het komt wel goed, valt wel mee, één zo’n woordje verkeerd is toch niet zo’n punt.’ Ooit, aan het begin van het
export traject, is er besloten om met een Letter of Credit te gaan werken omdat er betalingszekerheid moest zijn. In dat
traject is niets veranderd, maar nu is dus die zekerheid plotseling niet meer zo belangrijk? Confirmatie door een bank kan
erg dat er hoge kosten worden gemaakt voor iets wat niet bestaat?
 tip : Stuur ruim van te voren een set concept documenten naar de bank met het verzoek om voorcontrole. Banken be-

rekenen hiervoor doorgaans een klein bedrag aan kosten. Een voorcontrole voorkomt een hoop kosten, irritatie en stress
rond de afwikkeling aan het eind van het traject.
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soms een prijzige zaak zijn. Door het voorbehoud vervalt de betalingsverplichting van de confirmerende bank. Is het niet
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9. De schadeclaim
Bij aankomst van de container met kaas KeepKantjes wordt er een enorme schade vastgesteld.
De koper gaat als volgt te werk:
1.		Hij neemt enkele foto’s van hetgeen hij aantreft als hij de container opendoet en maakt een bemerking op de
		desbetreffende vrachtbrief ten aanzien van de schade.
2.		Voorts stelt hij daarna de vervoerder binnen de daartoe geldende termijn schriftelijk aansprakelijk.
		De vervoerder wijst de aansprakelijkheid schriftelijk af. De vervoerder stelt dat de schade ontstaan is door een
		omstandigheid die hij niet heeft kunnen voorzien en dus niet heeft kunnen vermijden.
3.		Hij neemt – overeenkomstig de instructies op het verzekeringscertificaat – contact op met de dichtstbijzijnde
		schadedeskundige (expert). Hij mailt tevens de genomen foto’s door.
4.	Nadat de schadedeskundige het schaderapport heeft opgemaakt en dit ter hand heeft gesteld van de koper, stuurt
		de laatste de claim naar de transportverzekeringsmaatschappij en/of de assurantiemakelaar van de verkoper.
5. 		Nadat aldaar is vastgesteld dat de schade is ontstaan door daadwerkelijk gedekt transportrisico, wordt het schade		bedrag uitbetaald aan degene die – onder de toegepaste Incoterm CIP het transportrisico heeft gedragen en dus
		schade geleden heeft, zijnde de koper.
Het schadedossier bestaat uit:
• Brief van de zijde van de koper met aansprakelijkheidstelling vervoerder
• Brief van de zijde van de vervoerder met afwijzing aansprakelijkheid
•	Expertiserapport
• (kopie) vrachtbrief
• Handelsfactuur
•	Eventuele ondersteunende rapporten en/of verklaringen (bijvoorbeeld een losrapport of een verklaring van de zijde
van de cargadoor)
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•	Origineel verzekeringscertificaat
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10. De nacalculatie
De voorcalculatie is uitgewerkt op pagina 4. Maar stel nu dat de werkelijkheid er zo uitziet:
a)	Er gaan geen 24 maar slechts 22 pallets in de container
b)	De kosten van belading zijn EUR. 80,00 per pallet
c)	De vracht huis-huis komt inclusief kosten neer op EUR. 2.800 per container
De nacalculatie laat dan het volgende beeld zien:
Het totale aantal cartons gaat terug naar 22 x 100 = 2.200 tegenover 2.400

FCA							CIP
Huizen							Port Said
EUR.
1,50

kostprijs incl. overhead						

1,50		

0,05

extra verpakking						

0,05

0,03

beladen						

0,03

1,00

marge						

1,00

0,10

ondersteuning						

0,10

0,10

onvoorzien						

0,10

2,78			
vracht huis-huis						

0,053

transportverzekering						

0,028

totaal

2,861
2,86

Afgerond

De meerkosten van de transactie per container, toch meer dan 1.000 euro, vallen binnen de post onvoorzien, dus geen
actie.
Zouden deze meerkosten echter de beroemde pan uitrijzen – al of niet door een gebrekkige communicatie, een grove
misrekening of de wens van de klant om dan maar 2 containers te gebruiken (voor eigen kosten natuurlijk) – dan zal
moeten worden overwogen om de prijs aan te passen. Hoe klein ook, om het verschil van 2% margeverlies ergens te

Conclusie: in het vroegste stadium, voor de offerte wordt voorbereid, alle data nog eens goed controleren en met de
verschillende afdelingen afstemmen.
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compenseren zal geen eenvoudige opgave zijn.
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