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Programma:

- Intro 

- Wijzigingen 2020

- Overzicht Incoterms: logistieke, financiële en fiscale gevolgen, toelichting wijzigingen 

- Vragen en cases

- Afsluiting | Uitreiken certificaten van deelname

- Lunch

Tussendoor ook nog een pauze maar ik stel voor een hele korte
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Even voorstellen

Ivo Veraart

o Praktische ervaring:

o Consultancy adviesbureau douane- & produktschapszaken

o 10 jaar Heineken Export Group, o.a. customs, customer service en legal dept.

o International Maritime College Muscat

o 10 jaar zelfstandig trainer / consultant

o Ontwikkelaar / Gastdocent : STC, Rotterdam Hogeschool Rotterdam 

Auteur |  Uitgever 
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Verder aanwezig:

• Exporteurs

• Importeurs

• Verzekeraars / assurantiemakelaars

• Advocaten

• Scheepsagenten

• Vervoerders

• Onderwijs

• Logistieke dienstverlening: expediteurs / 3PL

Incoterms® 2020: De belangrijkste wijzigingen

Veraart ©

Persbericht ICC:

De Incoterms® 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik, ze bevatten 

meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden 

van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms® regel weergeven. 

De inleiding bij de Incoterms® 2020 geeft ook een meer gedetailleerde uitleg 

over hoe de meeste geschikte Incoterms® regel voor een specifieke transactie te 

kiezen en de relatie van een Incoterms® regel met andere overeenkomsten. 
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Incoterms® 2020: De belangrijkste wijzigingen

Veraart ©

De voornaamste wijzigingen betreffen:

• De Incoterms® 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of 

lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms® regel.

• De Incoterms® 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost

Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels.

• De Incoterms® 2020 heeft de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van de 

goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and

Delivered Duty Paid (DDP).

• De drie-letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU.

• De Incoterms® 2020 hebben veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen 

omtrent vervoer en de kosten.

Dank voor uw aandacht

Dank voor uw aandacht
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Waar gaan Incoterms over? 

Incoterms / leveringsvoorwaarden horen antwoord te geven op de volgende vraag:

Kom je het halen…?

Of moet ik het komen brengen…

Veraart ©

Veraart ©

• Typisch Nederlandse leveringsvoorwaarden:

– Af Fabriek

• (Ab Werk)

– Franco

• (Frei Haus)
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Wat zijn Incoterms?

Veraart ©

Internationaal begrijpelijke, acceptabele en gestandaardiseerde 

leveringsvoorwaarden

In de INCOTERMS staat geregeld:

–Wie regelt & betaalt het vervoer, en tot welke plaats
(altijd vermelden achter de Incoterm!)

–Wie het risico draagt voor het vervoer (en dekt u dat 

dan af door een verzekering?)

–Wie de in- en uitvoerformaliteiten moet verzorgen

Veraart ©
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Incoterms, feiten…

• Ontwikkeld door ICC

• Huidige versie: Incoterms 2020

– 11 incoterms (4 groepen)

• Moet altijd gecombineerd worden met een zo specifiek mogelijk omschreven plaats 

(bij voorkeur inclusief adres en huisnummer, zie p. 3 ICC)

• Mag je de oude nog gebruiken…?

– Ja.

• Ze regelen meestal niet de “juridische” eigendomsoverdracht

• Ze regelen WEL de economische eigendomsoverdracht (vanwege overgang risico), 

• Bepalen dus het punt waar de omzet erkend mag worden door verkoper), en waar 

de goederen op de balans van de koper als “voorraad” verschijnen

Veraart ©

4 Groepen Incoterms

• E-groep : EXW

• F-groep : FAS, FCA (A/B), FOB

• C-groep : CPT, CIP, CFR, CIF

• D-groep : DAP, DPU, DDP

Vraag aan de exporteurs en importeurs: 

Is er binnen uw bedrijf een policy…?

Waar is die op gebaseerd..?

Veraart ©



11-12-2019

8

Schematisch:

Verkoper
Koper

koop/verkoop overeenkomst

Including:
-leveringscondities-(INCOTERMS)

-betalingscondities–

Zowel verkoper
als koper kan

de 
verlader/afzender

Worden,
afhankelijk

Van de 
“INCOTERM”

Transport company Transport company (carrier) Transport company

De verlader is diegene met de transportbehoefte

Transport 
agreement

Verscheper laat zich soms 
vertegenwoordigen door:

De expediteur

Cargadoor 

Expeditie 
overeenkomst

Vertegenwoordigd door:
(air)
port

(air)
port

Veraart ©

Cargadoor 

1st Group (E-Group):  EXW (Ex- Works)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Either the seller or 
the buyer can 

become the “shipper”.
This depends on the 

agreed 
deliverycondition 
or “INCOTERM”

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:
(air)
port

(air)
port

Seller: responsible for packaging of 
the cargo

Buyer has to arrange all the transport 
including the loading 

Veraart ©
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EX Works (EXW)

• Leveren op de stoep = binnenlandse levering, Dus 9% of 21% BTW verschuldigd

• Toepassen 0-tarief kan alleen als je uitvoer kunt aantonen, bijvoorbeeld (bij voorkeur) door 

middel van een aangifte ten uitvoer

• Maar aangifte doen is bij EXW nu net een verplichting voor de koper!

• Indien niet aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond dat de goederen 

werkelijk zijn uitgevoerd, dient er btw in rekening te worden gebracht.

• Verder bij EXW, logistieke risico’s:

– Opslagrisico’s

– Risico’s bij laden

– Risico’s op gebied van safety en security (compliancy) e.v.a.

EXW gebruiken is een signaal afgeven dat u niet goed snapt waar u mee bezig bent.
Ivo Veraart ©

FCA (a) ZIE POSTER (Free Carrier)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:
(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 

into the agreed transport modality

Buyer has to take care of rest 
of the transport 

Veraart ©



11-12-2019

10

FCA (b) ZIE POSTER (Free carrier)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 
into the agreed transport modality 
+ transport to the freight terminal
Buyer has to arrange the loading 
Into the main transport modality
+ rest of the transport

loading

Veraart ©

FAS (Free Along Side Ship)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 
into the agreed transport modality 
+ transport to the terminal
Buyer has to arrange the loading 
Into  the ship + rest of the 
transport

loading

Veraart ©
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FOB (Free On Board)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 
into the agreed transport modality 
+ transport to the terminal 
+ loading into the ship
Buyer has to arrange rest of the 
transport

loading

Veraart ©

CFR (Cost & Freight) 

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 
+ transport to the terminal 
+ loading into the ship + sea transport
BUT DOESN’T TAKE THE RISK
Buyer takes risk for sea transport, 
takes care of discharge 
+ rest of transport

loading

Veraart ©
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CIF (Cost, Insurance  & Freight)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 
+ transport to the terminal 
+ loading into the ship + sea transport
DOESN’T TAKE THE RISK
BUYS INSURANCE FOR THE BUYER
Buyer takes risk for sea transport, 
takes care of discharge 
+ rest of transport

loading

Veraart ©

CPT (Carriage Paid To)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 
+ transport to the terminal 
+ loading + main transport
DOESN’T TAKE THE RISK
Buyer takes risk for transport, 
takes care of discharge 
+ rest of transport

loading

Veraart ©
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SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of the  loading 
+ transport to the terminal 
+ loading + main transport
DOESN’T TAKE THE RISK
BUYS INSURANCE FOR THE BUYER
Buyer takes risk for transport, 
takes care of discharge 
+ rest of transport

loading

Veraart ©

CIP (Carriage & Insurance  Paid To): Wijziging 2020: verzekering voortaan obv
Institute cargo clauses A (ipv C)

Wijzigingen 2020:

1. “ De Incoterms® 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost
Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels.“ 

o Bij CIP voortaan; minimale dekking onder de Institute Cargo Clauses A. 
o Bij CIF: minimale dekking onder Insitute Cargo Clauses C. 

o Dus opschalen in de dekking bij CIP! Dit zou kunnen leiden tot verhoging van de premie…

o Echter: meeste verzekeraars verzekeren bij CIP al onder “clauses A”.
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DAP (Delivered at Place)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of all the transport to 
a certain place which can be:
A ship, border, final destination 
Buyer accepts cargo and takes care of
Customs Clearance

loading

Veraart ©

4. “De Incoterms® 2020 houden rekening met de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het 
vervoer van de goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded
(DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).”

o Kon dat vroeger dan niet…? 

o Het is m.i. niet relevant, het gaat er bij deze condities om wat de staat van de goederen is op 
het moment van aflevering. Niet wie de eigenaar is van het vervoermiddel.

Wijzigingen 2020 :
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DPU (Delivered at Place Unloaded), zelfde als DAP maar dan 

gelost vanaf het aankomende vervoermiddel

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of all the transport to 
a certain place which can be:
A ship, border, final destination 
Buyer accepts cargo and takes care of
Customs Clearance

loading

Veraart ©

Praktijkvoorbeeld “DPU <<named port of destination>>”

Delivered unloaded in port (THC POD for seller)

Veraart ©
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DDP (Delivered Duties Paid)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of all the transport 
+ customs clearance in country of 
destination
Buyer accepts cargo

loading

Veraart ©

DDP (Delivered Duties Paid)

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
port

Seller takes care of all the transport 
+ customs clearance in country of 
destination
Buyer accepts cargo

loading

Veraart ©
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Delivered Duties Paid (DDP):

Wat vinden we daarvan?

• Verkoper waarschijnlijk niet in staat om in te klaren in land van bestemming, hij 
is lokaal niet bekend, kan bijv. producten niet registeren, daardoor niet 
gerechtigd om in te voeren, of zich te laten vertegenwoordigen. 

• Verder: het gaat niet alleen om “Duties” volgens definitie woordenboek: ICC 
definitie: 

• “waar van toepassing, zowel de kosten voor de douaneformaliteiten bij nodig 
voor de uitvoer en invoer als alle rechten , BELASTINGEN EN ANDERE 
HEFFINGEN, die bij uitvoer en invoer van de goederen betaalbaar zijn- “

• Dus ook:
• BTW, Accijns, verwijderingsbijdrage, verpakkingsbelasting, suikertax?

• Toch doen? Dan “only if entity”! En dan nog hooguit DDP afspreken in 
het lokale contract tussen entiteit in derde land en eindklant.

Ivo Veraart ©

5 “belangrijke” wijzigingen 2020 nog even op een rij:

1. “ De Incoterms® 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost
Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels.“ 

- Behandeld.

2. “De Incoterms® 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt (vooral bij banken) voor on-
board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms® regel.”
o Niet automatisch van toepassing, partijen moeten dit apart afspreken.
o Verkoper is afhankelijk van de koper en de afspraken die hij maakt met de vervoerder voor het 

verkrijgen van de on-board b/l.

Uitleg ICC:
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Relatie E/F-Incoterms & Betalingsvoorwaarde L/C:

Transport company

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
portloading

Veraart ©

Bank Bank

BL

$ “Zou u mij die B/L 
kunnen toesturen?”
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5 “belangrijke” wijzigingen 2020 op een rij:

2. “De Incoterms® 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt (vooral bij banken) voor on-
board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms® regel.”

o Mogelijke oplossing; verkoper schakelt voor rekening en risico van de koper een vervoerder in (zie 
ICC Incoterms A4 / B4 vervoer)

o Of…: 
o Waarom niet een een andere Incoterm afspreken

Relatie C- (en D) Incoterms & Betalingsvoorwaarde L/C:

Transport company

SELLER BUYER

Trade agreement

Including:
-Delivery conditions -
-Payment conditions –

Transport company (carrier) Transport company

The Shipper is the one who has to contract
the transport companies

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Transport 
agreement

Shipper can be represented by the:
Forwarder

(Shipping) Agencies

Forwarding 
agreement

Represented by:(air)
port

(air)
portloading

Veraart ©

Bank Bank

BL

$

$

$
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3. “De drie-letter afkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in Delivery at Place
Unloaded DPU”

o DPU is nu breder inzetbaar dan de huidige DAT.  Het kan gaan om iedere plaats van 
bestemming,niet alleen een terminal. Voorwaarde aan gebruik van deze Incoterms-conditie 
is dat het een plaats betreft waar de goederen gelost kunnen worden.

o Behandeld.

4. “De Incoterms® 2020 houden rekening met de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het 
vervoer van de goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded
(DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).”

o Kon dat vroeger dan niet…? Het is m.i. niet relevant, het gaat er bij deze condities om wat de 
staat van de goederen is op het moment van aflevering. Niet wie de eigenaar is van het 
vervoermiddel. 

o Behandeld.

5 “belangrijke” wijzigingen 2020 op een rij:

5. De Incoterms® 2020 hebben veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen 
omtrent vervoer en de kosten.

o Koper en verkoper hadden al een wederzijdse informatieplicht, om invoer en uitvoer 
mogelijk te maken. Denk aan info aanleveren voor het aanvragen van een uitvoervergunning 
etc.

5 “belangrijke” wijzigingen 2020 op een rij:
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Vragen / cases?

Samenvatting

– Over het algemeen doet men maar wat

– Wijzigingen 2020: impact niet al te groot 

– Keuze van Incoterm zou van nogal wat zaken af moeten hangen: betalingscondities, controle over de logistieke  
operatie, en de relatie met de klant zijn er enkele 

– Standaard terms definiëren waarbij onderneming zo min mogelijk (transport) risico loopt lijkt slim maar is dat 
vaak niet.

– Transportrisico’s zijn te verminderen én te verzekeren; 

– Hierdoor kunnen financiële én commerciële risico’s worden voorkomen

– Bij C- en D terms moet je meer doen, maar ze geven ook een stuk meer controle over je logistieke, financiële en 
fiscale operatie

– Waak voor terms met gebroken risico’s 

Ivo Veraart 
T | 0651 825203

info@avontade.nl

mailto:info@avontade.nl
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Doelen gehaald?

– Inzicht in werking Incoterms 2020 en logistieke, financiële, fiscale consequenties

– Inzicht in wijzigingen 2020 ten opzichte van versie 2010 

Ivo Veraart 

T | 0651 825203
W | www.avontade.nl

info@avontade.nl

Tot slot:

Volgende bijeenkomst: 

-- 29 januari Breda --

Incompany training? 

-- informeer bij Dena Dijkstra--

DANK VOOR UW AANDACHT !

Ivo Veraart 

T | 0651 825203
W | www.avontade.nl

info@avontade.nl

mailto:info@avontade.nl
mailto:info@avontade.nl

