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Using Free Trade Agreements as a Strategic Management 
Tool to Improve Competitiveness – globally

There are already more than 500 notified free trade 
agreements (FTAs) around the world to enhance trade among 
the participants and offer potential duty savings to companies 
yielding a competitive advantage. 

However, companies can leverage such savings potentials  
and competitive advantages only by complying with a number 
of complex rules and maintaining detailed documentation. 

This requires to establish a process for the calculation of the 
origin of goods which conforms to the law and auditing require-
ments to avoid possible fines and future unplanned costs.

This is where MIC OCS supports you! It provides the necessary 
tools for the entire process of managing the origin of goods for  
a multitude of FTAs: From automated obtaining of supplier’s dec-
larations using an innovative supplier web portal, to optimized 
calculation of the origin of goods based on multi-level bill of 
materials to the preparation of outbound supplier’s declarations. 

MIC OCS helps to ensure that you enjoy the benefits offered by 
FTAs in order to keep or improve your competitive position. 

You want to know more about MIC OCS? 
Please contact us: 

MIC  
Tel.: +43 732 778496 
sales@mic-cust.com

www.mic-cust.com
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Als iets de afgelopen periode duidelijk is 
geworden, dan is het wel de absolute 
noodzaak als internationaal opererend 
bedrijf bij je bedrijfsvoering de geopoli-
tieke ontwikkelingen mee te nemen bij het 
maken van keuzes. Voor het ene bedrijf 
betekent dit nauwelijks extra werk, voor de 
meeste bedrijven juist veel meer. En dat 
werk is vaak moeilijker dan het op het eer-
ste gezicht lijkt.
Denk maar eens aan de recente worsteling 
van de Duitse regering met het wel of niet 
toestaan van een aandeel van China in de 
haven van Hamburg. De worsteling is in 
Nederland ook bekend. Ons grootste tech-
nologiebedrijf ASML kan erover meepra-
ten. En dan hebben we nog de gedeeltelijke 
overname van technologiebedrijven door 
Chinese partijen en het afbouwen van  
kredietgaranties bij export richting China.
Natuurlijk is het niet alleen China dat bedrij-
ven noopt tot het mogelijk heroverwegen 
van delen van hun strategie. Het thema 
duurzaamheid en klimaat staat in veel geval-
len met stip op nummer één bij het maken 
van moeilijke keuzes. Wat doe je als ener-
gie-intensief bedrijf met de enorme kosten-
stijgingen, schaal je af, stop je deels of ver-
plaats je activiteiten naar andere landen?
Ook onze eigen overheid heeft het niet 
gemakkelijk bij het maken van strategische 
keuzes. Zelfs als de richting overduidelijk 
naar meer duurzame transities wijst, dan 
nog doemen er lastige nieuwe afhankelijk-
heden op. Zoals de nieuwe grondstof-
fenstrategie van de overheid. Het afbou-
wen van fossiele afhankelijkheid kan leiden 
tot het opbouwen van een nieuwe afhanke-
lijkheid van zeldzame grondstoffen van lan-
den waar we ook niet altijd blij van worden.
Wat wel en niet te stimuleren als het gaat 
om sectoren? Zaken als een tekortschie-
tend stroomnet, de te langzame opbouw 

van nieuwe wind op zee en het niet kunnen 
bouwen vanwege stikstofproblematiek 
geven heel veel onzekerheid in een toch al 
erg onzekere wereld. Tegelijkertijd kan 
noch Europa noch Nederland zich veroor-
loven geen keuzes te maken. Dit adagium 
gaat ook op voor bedrijven. Het opnieuw 
en anders inrichten van supply chains 
heeft vaak grote consequenties. Kortom, 
vele dilemma’s die zowel voor het publieke 
als het private domein gelden.
Als evofenedex zien wij deze thematiek bij-
voorbeeld samenkomen in het project 
‘Supply chain van de Toekomst’, dat we 
samen met TNO hebben opgezet. De 
recente publicatie van discussies met erva-
ren toezichthouders en commissarissen in 
het magazine ‘Management Scope’ geven 
deze dilemma’s nog eens extra context. 
Nog niet zo lang geleden kwam tijdens de 
coronapandemie de aloude vergelijking 
naar boven van het sturen in de mist. Of 
met een variant hierop, het nemen van 
beslissingen zonder dat je alle gegevens 
kent. Het is voor veel bedrijven een buiten-
gewoon spannende tijd met een scala aan 
bedrijfseconomische en vaak ook ethische 
dilemma’s. Dan is het in elk geval prettig 
dat wij als vereniging kunnen fungeren als 
kennisplatform en via onze community’s 
bedrijven met elkaar kunnen verbinden. Zo 
kunnen we van elkaar leren en elkaar hel-
pen de juiste koers uit te zetten. Want ook 
bij moeilijke dilemma’s is samen sterker.

Bart Jan Koopman
Directeur evofenedex

“ Voor het ene 
bedrijf betekent 
dit nauwelijks 
extra werk, 
voor de meeste 
bedrijven juist 
veel meer”

Dilemma’s
&Scan luister!

Geschiedenis en  
toekomst van export
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Wat zal 2023 
ons brengen?

Keken wij eind vorig jaar vooral 
naar de gevolgen van corona voor de 

internationale handel, door de Russische 
inval in Oekraïne staan nu de energiecrisis, 

gierende inflatie en veranderende geopolitieke 
verhoudingen centraal. Ook zijn er nog 
veel personeelstekorten. Een wendbare 

opstelling helpt om deze uitdagingen 
het hoofd te bieden.
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Met het Wayfair-arrest heeft het Supreme 
Court of the United States een uitspraak ge-
daan, die een steeds grotere invloed krijgt op 
internationale handelstransacties in en met de 
VS. Waar zitten de addertjes onder het gras?

Turbulente jaren voor  
exportmanagers  
2023 lijkt voor exporteurs een jaar vol kansen, 
maar ook met veel risico’s te worden. Bedrijven 
met een duurzaam productaanbod voor bestaan-
de en nieuwe markten, dat zij geleverd krijgen 
en weer uitleveren in wendbare en transparante 
ketens, zijn de winnaars van morgen.

42

India: kansen dankzij maat-
schappelijke vraagstukken

IMVO kun je niet alleen
Zowel nationaal als Europees zijn er allerlei initia-
tieven om misstanden in handelsketens in kaart 
te brengen en aan te pakken. Het doel: brede 
welvaart dankzij eerlijke handel. Wat zal 2023  
ons op dit vlak brengen?

Waterbeheer, landbouw, klimaat en gezondheids-
zorg zijn in India dé groeimarkten. Denk wel goed 
na waar je wilt beginnen, zorg voor een lokale  
partner en besef dat India een land van relaties is.

14

20
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Hoe verover je  
nieuwe markten?

Toeleveren aan VS kan  
verstrekkende gevolgen  
hebben
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Doet jouw bedrijf zaken met het Verenigd Koninkrijk? En 
heb je door de brexit extra kosten moeten maken voor bij-
voorbeeld scholing, software, voorlichtingscampagnes of 
extra transportmaterieel? De twee Brexit Adjustment 
Reserve (BAR) bedrijfslevenregelingen geven een tege-
moetkoming voor gemaakte én voor nog te maken kosten. 
De regeling bestaat uit twee delen:
1.  BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten. Deze regeling 

staat open voor aanvragen van 1 november 2022 9.00 
uur tot en met 31 maart 2023 17.00 uur;

2.  BAR Tegemoetkoming voor nog te maken kosten. Let op 
de beperktere openstelling van 1 november 2022 
9.00 uur tot en met 13 december 2022 17.00 uur.

Wie komen in aanmerking?
De nieuwe BAR-regelingen richten zich op ondernemers 
die door de brexit extra kosten hebben gemaakt of nog 
gaan maken. Het gaat hierbij niet om omzetverlies, maar 
om kosten zoals opleidingen, voorlichtingscampagnes, 
ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van 
extra transportmaterieel. Ondernemers kunnen aantonen 
dat die kosten nodig waren als gevolg van de brexit. Met de 
online Regelhulp krijgen zij een indicatie of ze voor de rege-
lingen in aanmerking komen en voor welke modules daar-
van. Kijk op  www.rvo.nl/subsidies-financiering/bar 
voor meer informatie.

De transacties worden uitgevoerd vanaf 100.000 tot circa  
5 miljoen euro met gebruik van bevoorschotting van wissels. 
OHV heeft eenzelfde product de laatste jaren met succes in 
de markt gezet. Door de handen ineen te slaan met Invest 
International en Atradius DSB kan de financieringsoplossing 
op grotere schaal worden uitgerold en meer mkb-bedrijven 
bereiken. Voor de eerste fase maakt Invest International  
20 miljoen euro beschikbaar; de start om de mkb-financie-
ringsfaciliteit in de nabije toekomst uit te breiden.

Duurzame oplossingen
“Het is goed en belangrijk dat Invest International met de 

betrokken partijen specifiek voor het mkb met deze export-
faciliteit komt. Bij de reguliere banken is het voor onder-
nemers steeds lastiger geworden dit soort financiering te 
krijgen, terwijl er voor tal van mkb-bedrijven goede kansen 
liggen op buitenlandse markten”, reageert Jacco Vonhof, 
voorzitter van MKB-Nederland.
Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking: “Dit fonds geeft de bedrij-
ven toegang tot exportfinanciering waar zij voorheen bij 
banken werden afgewezen. Dat is goed voor onze econo-
mie en gunstig voor het bereiken van duurzame oplossin-
gen, ook in ontwikkelingslanden.”  

De twee nieuwe compensatieregelingen voor internationale ondernemers vanuit de 
Brexit Adjustment Reserve (BAR) zijn op 1 november 2022 geopend. evofenedex heeft 
lang voor deze compensatieregelingen geijverd en erop aangedrongen deze snel 
open te zetten voor al haar door de brexit gedupeerde leden.

Invest International heeft voor mkb’ers onlangs een nieuwe financieringsfaciliteit 
gelanceerd voor exporttransacties met kleine bedragen. De investeerder doet dit in 
samenwerking met vermogensbeheerder OHV en exportkredietverzekeraar Atradius 
Dutch State Business (DSB). Het nieuwe financieringsinitiatief focust op kleinere 
exporttransacties die vaak buiten de boot vallen bij traditionele financieringsvormen.

nieuwsflits
Wil je elke dag op de hoogte zijn van het nieuws in de wereld van internationaal ondernemen en de daarvoor benodigde  
logistiek en supply chain management? Word dan lid van evofenedex en ontvang dagelijks onze nieuwsflits. 

 www.evofenedex.nl/lidmaatschap

Tegemoetkoming voor ondernemers 
die geraakt zijn door brexit

Nieuwe financieringsfaciliteit 
speciaal voor mkb
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Mijn ouders zijn dit voorjaar verhuisd. Dat 
leverde diverse hete hangijzers op. Een 
daarvan waren de voorraden. De keuken-
kastjes en de vriezer in hun oude huis puil-
den uit. De voorraad etenswaren was 
royaal genoeg om de winter door te komen. 
Mijn ouders hebben de oorlog nog mee-
gemaakt en weten wat het betekent om 
zonder te zitten. Maar gezien de nieuwe, 
kleinere woning met dito keuken zat er 
 weinig anders op dan grondig in de reser-
ves te snoeien en voortaan met regelmaat 
naar de dichtstbijzijnde winkel te stiefelen.
Ook bedrijven hebben de afgelopen jaren 
hun voorraadbeheer moeten aanpassen. 
De tijd van vanzelfsprekende leverings-
zekerheid ligt achter ons, eerst door 
corona en nu - de geschiedenis herhaalt 
zich - door oorlog. De opmerking van de 
voormalige Chinese leider Deng Xiaoping 
“Het maakt niet uit of een kat wit is of 
zwart, als hij maar muizen vangt” gaat niet 
meer op. Politieke verschillen en morele 
overtuigingen hebben wél invloed op wat 
internationaal kan worden verhandeld en 
tussen wie de uitruil plaatsvindt. Zo heeft 
de Russische inval in Oekraïne definitief 
afgerekend met het heersende idee dat 
globalisering volkeren dichter bij elkaar 
brengt.
De geopolitieke verschuivingen hebben 
verstrekkende gevolgen voor internatio-
nale productieketens en het voorraad-
beheer van bedrijven. In eerste instantie 
reageerden bedrijven op de veranderingen 
zoals mijn ouders dat vroeger deden:  
grotere voorraden aanleggen, want hoe 
meer buffers, hoe beter. Deze strategie is 

echter kostbaar. Daarom beginnen bedrij-
ven geleidelijk aan efficiëntere methoden 
te ontwikkelen om hun eigen productie-
proces en de leveranties aan hun klanten 
veilig te stellen.
Om te beginnen proberen bedrijven hun 
afhankelijkheid van individuele leveran-
ciers te verkleinen door met meerdere 
leveranciers contracten af te sluiten, zeker 
voor wat betreft de kritische inputs van 
hun bedrijfsproces. Als er een leverancier 
uitvalt, is er dan nog altijd een andere om 
op terug te vallen. Daarnaast geldt niet 
meer automatisch dat wat van ver komt 
lekker is. De grip op wat van ver komt, is 
immers minder groot. Dat brengt risico’s 
met zich mee. Inputs van dichterbij ver-
schaffen meer zekerheid.
Tot slot leggen bedrijven zich erop toe de 
toekomstige vraag naar hun producten 
goed in te schatten en duidelijk zicht te krij-
gen op de actuele en toekomstige omvang 
van hun voorraad, die van hun eigen leve-
ranciers en de leveranciers daarvan. Wan-
neer het hele netwerk in kaart is gebracht 
en bedrijven de gehele productieketen in 
beeld hebben, kunnen zij scenarioanalyses 
uitvoeren, zodat ze bij eventuele proble-
men alert kunnen reageren. Of nog beter, 
daarop kunnen anticiperen. Betrouwbare 
gegevens verzamelen en deze zorgvuldig 
analyseren is dan ook cruciaal.
Kortom, de schappen van de super in de 
gaten houden, regelmatig in de kastjes kij-
ken, weten wie er ’s avonds mogelijk mee-
eet en of er nog wat is voor het ontbijt. Dat 
is het recept. Mijn ouders weten er tegen-
woordig alles van. 

Vanuit zijn optiek als econoom  

bij het Economisch Bureau van 

ABN AMRO becommentarieert 

Philip Bokeloh ondernemend 

Nederland. 

Philip Bokeloh

Nooit te oud 
om te leren

“ Betrouwbare 
gegevens  
verzamelen  
en deze  
zorgvuldig 
analyseren  
is cruciaal”
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Marc van Rooij, president van 
de Shimano Europe Group, 
debatteerde op 12 oktober tijdens 
het Nationaal Export Event in 
Nieuwegein over wendbaar en 
weerbaar ondernemen met 
dagvoorzitter Rick Boeijen en 
directeur Monique Ansink van 
Jumbo Cargo Products. Een goede 
aanleiding voor een interview.
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Frank de Kruif
Ivo van der Bent

‘Closer to nature, closer to people ’, luidt de slo-
gan van Shimano. Alleen of in gezelschap 
met je fiets of hengel eropuit trekken in de 
natuur, daar wil de Japanse fabrikant de 
producten voor leveren. En laat mensen 
juist dat massaal zijn gaan doen tijdens de 
coronaperiode. President Marc van Rooij 
(59) van de Shimano Europe Group had het 
nog niet eerder meegemaakt. “Corona 
heeft ons een enorme boost gegeven.”
Langzaam gaat Shimano weer ‘back to nor-
mal’, zegt Marc. Afgelopen september was 
er voor het eerst sprake van wat verval in 
onze omzet. “Dat hadden we sinds corona 
niet meer meegemaakt. Vanaf mei 2020 
hebben we alleen maar een enorme toe-
name van de business gezien, maand na 
maand steil omhoog. Nu lijken de cijfers 
zich wat te stabiliseren, en dat zal nog wel 
even doorzetten. De inflatie doet ons geen 
goed, dat gaan mensen voelen in hun por-
temonnee.”

Meer dan de helft
Europa is een belangrijke markt voor 
Shimano en levert meer dan de helft van de 

wereldwijde omzet van het Japanse con-
cern. “Vergeleken met andere verkoop-
kantoren in de wereld zijn wij een belang-
rijke speler. Dit komt door de historische 
ontwikkeling van het fietsgebruik in Europa. 
Daar loopt een land als Nederland van 
oudsher voorop. Hier staan bijna twee fiet-
sen per persoon in de schuur, maar er zijn 
ook landen die bij wijze van spreken nog 
moeten leren fietsen. Bovendien zijn er 
markten waar het hengelaandeel groter is 
dan het fietsaandeel”, vertelt Marc verder.
Niettemin behaalt Shimano het grootste 
deel van haar omzet in Europa uit de fiets-
onderdelen. Daarvoor zijn grofweg twee 
kanalen belangrijk: de retail en de fietsfabri-
kanten. De winkels worden voornamelijk 
bediend door de landenorganisaties. In de 
levering aan de producenten speelt het 
Europese hoofdkantoor in Eindhoven een 
grotere rol. “Wij ondersteunen de export 
vanuit Japan bij het leveren van de fabrikan-
ten. De salesafdeling in Japan is beperkt, 
daar doen ze meer aan monitoring van 
marktontwikkelingen. De verkoop vindt 
voornamelijk hier plaats.”

Geen wielerliefhebber die de naam Shimano niet kent. Op welke racefiets of  

mountainbike zijn geen onderdelen van dit Japanse merk gemonteerd? Minder bekend  

is dat Shimano ook een grote naam is in de hengelsport. Zowel fietsers als vissers  

worden in Europa bediend vanuit een hoofdkantoor in Nederland.

Shimano Europe Group in Eindhoven

Rooskleurige  
toekomst voor fiets in 

fossielvrije wereld
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De laatste jaren is de verkoop aan fietspro-
ducenten belangrijker geworden. “Europa 
kent een groot aantal van deze fabrikanten, 
ook omdat er reshoring heeft plaatsgevon-
den vanuit Azië”, legt Marc uit. Roemenië en 
Bulgarije, Turkije en Portugal zijn drie belang-
rijke Europese hubs in de Europese rijwiel-
productie. Een vierde hub is Nederland. Zo 
maakt Accell - bekend van merken als  
Batavus, Sparta en Koga-Miyata - fietsen in 
Heerenveen en Apeldoorn. Volgens het jaar-
verslag was Accell in 2020 goed voor 856.000 
fietsen. Concurrent Pon - 710.000 fietsen in 
2021 - zet in Dieren zijn Gazelles in elkaar en 
beschikt na de overname van Cycling Sports 
Group over een gloednieuwe faciliteit in 
Almelo voor het merk Cannondale.

In hoge mate afhankelijk
Corona heeft de verkoop van fietsen welis-
waar omhooggestuwd, maar de pandemie 
heeft ook geleid tot verstoringen in de sup-
ply chain. Marc: “Toen de coronacrisis uit-
brak, brachten alle fietsfabrikanten hun 
orders terug tot een minimum. Maar toen 
overheden overal in Europa een paar weken 
later hun burgers adviseerden om buiten te 
gaan bewegen, wilden ze opeens drie keer 
zoveel hebben als ze oorspronkelijk besteld 
hadden. En ook nog eens snel.”
De enorme vraag bracht Shimano in de pro-
blemen. Daarbij is het volgens Marc een 

voor de computermarkt. Zonder micro-
processor geen laptop. Geen derailleur, dan 
ook geen racefiets. Te meer omdat we een 
groot marktaandeel hebben. Daar mogen 
we officieel niet over praten, maar in de 
Europese Unie word je aangemerkt als een 
dominante marktspeler als je aandeel meer 
dan dertig procent is. Dat hebben wij in 
bijna alle segmenten.”

Enorm netwerk van bedrijven
De gespannen supply chain is mede aanlei-
ding geweest om het logistiek over een 
andere boeg te gooien. Shimano nam dit 
voorjaar het besluit om die uit te besteden. 
Vanaf september 2023 gaat Kühne+Nagel 
de Europese distributie verzorgen, vanuit 
zijn distributiecentrum in Tessenderlo in 
Belgisch Limburg. Tot nu toe had Shimano 
de logistiek in eigen beheer, met vier regio-
nale distributiecentrums. “Kühne+Nagel 
blijkt het als specialist beter, goedkoper en 
sneller te kunnen”, aldus Marc. “De keuze 
was niet moeilijk.”
Het zal opnieuw een grote verandering zijn 
voor Shimano nadat het vijf jaar geleden het 
Europese hoofdkantoor verhuisde van 
Nunspeet naar Eindhoven. De vestiging op 
de High Tech Campus heeft de onder-
neming veel goeds gebracht, zegt Marc. “In 
Nunspeet is niet veel andere industrie waar 
wij ons aan konden optrekken. Nu zitten we 

nadeel dat bijna alle productie in eigen 
beheer is. “Even wat meer uitbesteden is 
geen optie. Door alle fabrieken op de grens 
van hun capaciteit te laten draaien, is er 
vorig jaar toch vijftig procent meer geprodu-
ceerd dan voor de crisis. En nog is dat niet 
voldoende om aan de vraag te voldoen.”
Dit levert teleurgestelde klanten op. Marc 
begrijpt dat. Voor de rijwielhandel is het 
vervelend als ze geen onderdelen kunnen 
verkopen, voor de fietsproducenten hangt 
er nog meer vanaf. “Stel dat er 35 onder-

delen op een fiets zitten, en vijftien zijn van 
Shimano. Als wij een van die vijftien onder-
delen niet kunnen leveren, dan staat die 
hele fiets stil; die kan dus niet afgeleverd 
worden. Dat gaat rechtstreeks ten koste 
van de cashflowpositie van die producent.”
Oftewel: de fietsfabrikanten zijn in hoge 
mate afhankelijk van Shimano. “Het is mis-
schien een gewaagde vergelijking, maar in 
feite zijn wij voor de fabrikanten wat Intel is 

“ Europa kent een  
groot aantal fiets
fabrikanten, ook door 
reshoring vanuit Azië”
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in een omgeving met een enorm netwerk 
van bedrijven die veel voor elkaar kunnen 
betekenen. Bijvoorbeeld automotive bedrij-
ven met heel veel kennis, die misschien nog 
niet is toegepast op fietsen, maar waar voor 
ons wel mogelijkheden liggen. Ook de 
arbeidsmarkt is hier gunstiger. Het innova-
tieve klimaat op Brainport Eindhoven trekt 
mensen naar deze regio, die ook voor ons 
interessant kunnen zijn.”

Hoge verwachtingen van e-bike
Hoewel de stijging van de omzet nu even 
pas op de plaats lijkt te maken, ziet Marc 
voldoende perspectief voor verdere groei. 
Shimano zal daarvoor wel meer greep moe-
ten krijgen op de marktsegmenten waarop 
het nu nog een bescheiden rol speelt: die 
van de elektrische fiets en de bakfiets. Marc 
heeft hoge verwachtingen van de e-bike en 
de e-cargo. “Het fenomeen elektrische fiets 
is voor onze industrie een mooi middel om 
mensen die nog nooit op een fiets hebben 
gezeten, aan het fietsen te krijgen. Om naar 
het werk te gaan, of voor recreatie. De stij-
gende benzineprijzen kunnen hier ook wel 
eens een rol gaan spelen. Mensen laten 
eerder hun auto staan. En dan komen ze 
ook nog eens in beweging.”
Vooral de elektrische bakfiets vraagt wel 
een aanpassing aan de onderdelen. De  
courante aandrijfsystemen en remmen en  

dergelijke van Shimano zijn veilig te gebrui-
ken tot een gewicht van honderd kilo. Bak-
fietsen zijn veel zwaarder, met een paar kin-
deren of een stapel pakketten wegen die al 
gauw een paar honderd kilo. “We zijn daar al 
druk mee bezig. De eerste prototypes rij-
den al rond en worden getest bij klanten. Zo 

proberen we op die nieuwe markt in te spe-
len. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat 
wij een product hebben dat aansluit bij de 
behoefte van de consument.”
Lukt het Shimano om hierin stappen te zet-
ten, dan is Marc uitermate positief over de 
ontwikkeling van het bedrijf op de lange ter-
mijn. Dat hangt samen met het streven naar 
fossielvrij vervoer. Veel steden, waar ook ter 
wereld, voeren daar al beleid op. “Auto’s wor-
den steeds minder toegelaten tot de binnen-
stad. Maar voor mensen die daar moeten 
zijn, zal er wel een alternatief moeten komen. 
Natuurlijk is er het openbaar vervoer, maar 
als je je auto aan de rand van de stad moet 
parkeren en op een transferium een  

kwartier moet wachten op een bus… Als je 
niet al te ver weg woont, kun je in die tijd ook 
een snelle elektrische fiets pakken.”
Ook maken nieuwe generaties gebruik van 
nieuwe vervoermiddelen: er zijn inmiddels 
elektrische steps en skeelers. Toch zullen 
die vormen niet zo’n hoge vlucht nemen, 
verwacht Marc. “De fiets kennen heel veel 
mensen al. Dat is geen grote overstap. Ste-
den spelen ook al in op de infrastructuur 
die nodig is voor toenemend fietsverkeer. 
Met aparte fietsbanen en betere stallings-
mogelijkheden. Als we daar goed op kun-
nen inspelen, gaat dat de fietsindustrie in 
de nabije toekomst nog een enorme boost 
geven.” 

“ Als wij een van die vijf
tien onderdelen niet 
kunnen leveren, dan 
staat die hele fiets stil”

Over het bedrijf
•    Gevestigd  in: Eindhoven, 14 

verkoopkantoren in Europa
•  Actief met: fietsonderdelen en 

-accessoires, hengelsportartikelen 
en services

•  Aantal medewerkers: wereldwijd: 
13.198, Europa: 862 (eind 2021)

• Omzet 2021: 546.516 miljard yen
   www.shimano.com 
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Turbulente jaren 
voor exportmanagers

Het is nog maar een jaar geleden dat exportmanagers door corona vrijwel niet konden 

reizen. Vergaderingen met buitenlandse afnemers moesten digitaal. Post-corona ontstond 

een enorme (inhaal)vraag door ruim bestedende consumenten en bedrijven. Ja, er waren 

forse supply chain problemen, maar de wereldeconomie herstelde zich spectaculair.  

Nu, een jaar later, ziet de wereld er heel anders uit. Mede door de Russische inval in  

Oekraïne hebben we te maken met een fors afkoelende economie, vraaguitval, hoge  

inflatie, stijgende prijzen en een ongekende energiecrisis.

2023: een jaar vol kansen, maar ook met veel risico’s

Traditioneel is internationale handel een 
aanjager van welvaart. Dankzij een nog 
nooit vertoond globaliseringsproces kon-
den bedrijven in de productie-, logistieke en 
handelsketens jarenlang profiteren van de 
vele mogelijkheden die internationaal 
ondernemen biedt. Onder invloed van geo-
politieke ontwikkelingen, klimaat(doelstellin-
gen), de coronapandemie en schaarste aan 
onder meer grondstoffen, vervoermiddelen 
en personeel staat het globaliseringsproces 
momenteel echter volop onder druk. Door-
dat er meer disrupties zijn en deze in hevig-
heid zijn toegenomen, is er druk ontstaan 
op de internationale waardeketens, en daar-
mee op de bijdrage die het Nederlandse 
bedrijfsleven kan leveren aan de welvaart in 
ons land en daarbuiten.
Ook de concurrentiepositie van de Euro-
pese Unie (EU) als handelsblok staat onder 
druk. De maakindustrie vertrekt uit Europa 

en kwesties rondom (trade) compliance 
nemen toe. Denk bijvoorbeeld aan sanctie-
wetgeving en de toenemende wensen op 
het gebied van Internationaal Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). 
Voeg daar de torenhoge inflatie en nakende 
recessie aan toe, en er ontstaat een giftige 
cocktail, waar de leden van ondernemers-
vereniging evofenedex dit en volgend jaar 
volop mee te maken hebben of krijgen.

Digitaliseren onmisbaar
Hoe kun jij je als exporteur wapenen tegen 
deze marktomstandigheden? Dat verschilt 
uiteraard per branche maar in het alge-
meen zijn bedrijven op zoek naar meer 
grip op de omstandigheden waarin zij ope-
reren. Zo kan meer kennis van je klant, van 
de waardepropositie, zorgen voor meer 
voorspelbaarheid en wendbaarheid in de 
keten. De huidige ketens zijn in de basis 

Bedrijven konden jarenlang profiteren van 
de vele mogelijkheden die internationaal 

ondernemen biedt. Onder invloed van 
geopolitieke ontwikkelingen, klimaat(doel-

stellingen), de coronapandemie en 
schaarste aan grondstoffen, vervoermidde-

len en personeel staat het globaliserings-
proces momenteel echter volop onder druk.

onvoldoende wendbaar en transparant 
om de benodigde verandering succesvol 
door te kunnen maken. evofenedex maakt 
zich daarom in 2023 en daarna via het pro-

gramma ‘Supply Chain van de Toekomst’, 
samen met TNO als kennispartner sterk 
voor het realiseren van een wendbare en 
transparante ketenbasis bij haar leden.
Deze transparantie is ook een antwoord 
op de uitdagingen van nieuwe wet- en 
regelgeving op het vlak van IMVO, die in de 
loop van 2023 vanuit Brussel zal worden 
uitgevaardigd. evofenedex juicht dit toe, 

“ Een sterk Europa is 
voor het Nederlandse 
bedrijfsleven cruciaal”

Rob Zomer is manager Internationaal 
Ondernemen bij evofenedex.
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mits het eerlijk en uitvoerbaar is. (Duur-
zame) internationale handel levert immers 
een bijdrage aan het realiseren van een 
aantal van de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties en draagt 
daarmee bij aan brede welvaart in de 
wereld. Wel wijzen wij op de noodzaak van 
proportionaliteit en uitvoerbaarheid van 
de wet- en regelgeving. Handel moet 

immers wel mogelijk blijven, anders schie-
ten de voorstellen hun doel voorbij.
Digitaliseren is bij dit alles onmisbaar. Door 
middel van digitale transformatie krijg je 
sneller inzicht in de diverse import- en/of 
exportprocessen en de daarvoor nood-
zakelijke supply chains. Wat gaat goed, 

waar kan het beter? Veranderingen in vraag 
en aanbod worden eerder zichtbaar, waar-
door je beter en eerder kunt anticiperen 
op nieuwe uitdagingen. Voor import- en 
exportbedrijven die nog moeten starten 
met hun digitale transformatie, is de 
‘Checklist digitaliseren import- en export-
processen’ beschikbaar. Deze biedt een 
compleet overzicht van de stappen die je 
moet nemen om de operatie succesvol te 
voltooien. De checklist is te downloaden 
op  www.evofenedex.nl/checklist-digi-
taliseren-import-en-exportprocessen.

Volop kansen
Los van al deze randvoorwaardelijke zaken, 
zal het exportvak komend jaar (meer dan 
ooit wellicht) in het teken staan van conti-
nuïteit en het vinden van nieuwe markten 
om te kunnen blijven groeien. Samen met 
onze partner kredietverzekeraar Atradius 
blijven wij het wereldlandschap in kaart 
brengen via de tweemaandelijkse ‘Monitor 
Handel en Logistiek’ en het jaarlijkse  
rapport ‘Trends in Export’. Dit verschijnt in 
het voorjaar van 2023 voor de 25e keer en 

wordt zoals gebruikelijk gelanceerd op het 
jaarlijkse evenement. De economische 
vooruitblik van Atradius voorspelt dat 
vooral in Zuidoost-Azië (exclusief China) 
groeikansen liggen (  https://atradius.nl/
rapport/economic-research-econo-
mic-outlook-july-2022.html). ‘Doen waar 
Nederland goed in is’, de jongste beleids-
nota van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelings samenwerking, zet 
in op meer doen in minder prioriteitslanden 
(  www.rijksoverheid.nl/documenten/
publicaties/2022/06/24/nota-buiten-
landse-handel-ontwikkelingssamenwer-
king-2022).
Volop kansen dus. Steeds vaker zullen die 
ook buiten de EU liggen, wat het zaken-
doen complexer maakt. In de nieuwe wer-
kelijkheid zijn internationale verhoudingen 
vaak meer gedreven door nationalisme. 
Hierdoor zie je, open en verdekt, protectio-
nistische maatregelen van overheden, toe-
name van strategische industriepolitiek en 
ondermijning van de internationale, op 
samenwerking gerichte instituties. Deze 
ontwikkelingen hebben een negatief effect 
op onze handel, ons welzijn en de nood-
zakelijke maatschappelijke stabiliteit. Om 
dit tegen te gaan, is een sterk Europa voor 
het Nederlandse bedrijfsleven cruciaal. 
Enerzijds als belangrijkste afzetgebied 
voor onze producten en diensten, ander-
zijds als machtsblok in de verhouding met 
andere delen van de wereld.

Handelsverdragen
In het kader van het hierboven genoemde 
strijdt evofenedex voor het sluiten van 
handelsverdragen. Zo is in de zomer van 
2022 CETA geratificeerd. Dit handels-
verdrag tussen de EU en Canada staat 
symbool voor moderne handelsverdragen 
nieuwe stijl, waarin naast afspraken over 
handel ook afspraken over duurzame ont-
wikkeling centraal staan. Juist in deze tijd 
van energie- en grondstoffencrisis en toe-
nemende geopolitieke invloed op de han-
del, zijn handelsverdragen tussen de EU en 
derde landen van groot belang. Nederland 

“ In de nieuwe  
werkelijkheid zijn  
internationale  
verhoudingen vaak 
meer gedreven door 
nationalisme”
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SUBSIDIES 
VOOR HANDEL 
EN LOGISTIEK

Bedrijven die internationaal handelen hebben recht op 
subsidies of kunnen gratis interessante opleidingen volgen. 
Ook de Europese Unie (EU) hee�  soms interessante 
regelingen. Veel ondernemers zijn hier echter niet van op 
de hoogte. Het gevolg hiervan is dat ze geld of andere 
voordelen laten liggen.

Een aantal interessante 
regelingen op een rij:
Support International Business-regeling (SIB)
Voor mkb-bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse 
afzetgebieden en exporteurs die een nieuwe activiteit willen gaan 
uitvoeren op een bestaande markt.
www.evofenedex.nl/kennis/support-international-
business-regeling-sib 

BAR (Brexit Adjustment Reserve) Bedrijfslevenregeling – open 
vanaf 1 november 2022
Via de BAR Bedrijfslevenregeling stelt de EU geld beschikbaar om na de 
brexit succesvol zaken te blijven doen in het Verenigd Koninkrijk.
www.rvo.nl/subsidies-financiering/bar 

BAR EU-Handelsprogramma
Het EU-Handelsprogramma gee�  subsidie bij het ontwikkelen van andere 
afzetmarkten na de brexit. 
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/bar/eu-handelsprogramma

Dutch Good Growth Fund (DGGF)
Voor het rondkrijgen van de financiering bij het zakendoen in een 
opkomende markt of  ontwikkelingsland. 
www.rvo.nl/subsidies-financiering/dutch-good-growth-fund-dggf 

Kijk voor alle subsidieregelingen op:
www.evofenedex.nl/subsidies-voor-handel-en-logistiek 

Ondernemer: 
laat geen geld liggen
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Exportplan in 7 praktische stappen
Voor wie zijn exportactiviteiten (ver-
der) wil professionaliseren en gaat 
voor structurele exportgroei, biedt 
evofenedex de whitepaper ‘Exportplan 
in 7 praktische stappen’. Hiermee 
maak je op basis van een goed door-
dachte strategie een gedegen export- 
(beleids)plan dat je zelf gaat uitvoeren. 
De whitepaper is gratis te downloaden 
via  www.evofenedex.nl/export-
plan-in-7-praktische-stappen. Voor 
leden van de ondernemersvereniging 
is het eerste oriënterende advies-
gesprek gratis.

is gebaat bij een kritieke massa van landen 
die met elkaar een voorspelbare en eerlijke 
handel in stand houden. Denk aan verdra-
gen met Nieuw-Zeeland, Australië, India en 
het Mercosur-verdrag. Los daarvan moni-
toren we scherp de uitvoerbaarheid van 
handel met het Verenigd Koninkrijk, die na 
de brexit behoorlijk anders is geworden.
De EU en de lidstaten werken verder nog 
aan een grondstoffenstrategie en industrie-
beleid, wat moet leiden tot meer strategi-

sche autonomie, meer leveringszekerheid 
en (voedsel)veiligheid. Dit moet het interna-
tionaliserende bedrijfsleven comfort geven 
om innoverend, differentiërend en diversifi-
cerend ook deze crisis weer te boven te 
komen. Ondernemers zijn vindingrijk en wil-
len doen waar ze goed in zijn. Nederland wil 
graag koploper zijn in verduurzaming en cir-
culariteit. De voorbeelden hiervan wil  
evofenedex met haar publiek-private part-
ners ook komend jaar weer laten zien op 

“ Kansen zullen  
steeds vaker buiten  
de EU liggen, wat  
het zakendoen  
complexer maakt”

diverse evenementen, zoals het Nationaal 
Export Event en via het Oranje Handelsmis-
siefonds. Dit laatste opent voor de winnaars 
deuren in het buitenland. De voorinschrij-
ving voor het jubileumjaar 2023 is reeds 
geopend (zie pagina 41).

Financiering voor mkb
Voor internationaal zakendoen is vaak 
financiering nodig. De meeste onder-
nemers kunnen hiervoor goed terecht bij 
hun banken of beschikken over eigen ver-
mogen. Maar banken zijn vaak terughou-
dend als het gaat om het financieren en ver-
zekeren van projecten in risicovolle 
markten. Via het in 2022 gestarte Invest 
International en Atradius Dutch State  
Business worden Nederlandse onder-
nemers die in het buitenland willen investe-
ren, ondersteund met financiering en ver-
zekeringen. Het mkb wordt binnen Invest 
International onder andere bediend via het 
Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het 
Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). Zo 
worden Nederlandse bedrijven geholpen 
internationale orders te winnen, uit te leve-
ren en betaald te krijgen. Het doel is dat 
geen enkele gezonde, duurzame en kans-
rijke businesscase van een Nederlands 
bedrijf op een buitenlandse markt mislukt 
door gebrek aan financiering of verzekering.

Al met al lijkt 2023 voor exporteurs een tur-
bulent jaar te worden. Een jaar vol kansen, 
maar ook met veel risico’s. Bedrijven zullen 
zeer kort op de bal moeten blijven spelen, 
en goed feeling moeten houden met de 
macro-omgeving, hun klanten en leveran-
ciers. Bedrijven met een duurzaam produc-
taanbod voor bestaande en nieuwe mark-
ten, dat zij geleverd krijgen en weer 
uitleveren in wendbare en transparante 
ketens, zijn de winnaars van morgen. 
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Wiemela Mangroo is product developer 

Internationaal Ondernemen bij evofenedex 

en communitymanager van de netwerken 

voor binnendienstprofessionals.

nodige vaardigheden voor bedrijven die 
ook in de toekomst willen meespelen.

Evenementen en bijeenkomsten
Net als voorgaande jaren organiseren we 
in 2023 de Dag van de Binnendienst. In het 
voorjaar staat deze in het teken van het 
professionaliseren van de afdeling import 
en export. Daarnaast houden we elk kwar-
taal een webinar over export- en handels-
belemmeringen, het effect van het nieuwe 
Douaneaangiften Management Systeem 
op de binnendienst en het juist en opti-
maal gebruiken van de ICC Incoterms® 
2020-regels. Ook organiseren we diverse 
netwerkbijeenkomsten op ons hoofd-
kantoor in Zoetermeer en bij leden. 

Voor de binnendienst was de grootste uitdaging van afgelopen jaar te overleven. De omhooggeschoten  

containerprijzen maakten het organiseren van transport erg moeilijk en door de onzekere levertijden was 

het onmogelijk iets aan je klant te beloven. Daarnaast waren er door alle politieke en economische perikelen 

meer en strengere eisen op het vlak van trade compliance en digitale beveiliging.

Gelukkig konden wij onze leden bij alle uit-
dagingen wegwijs maken door hen van de 
nodige informatie te voorzien via onze 
kennis nieuwsbrieven en bijeenkomsten, en 
dankzij regelmatig contact met de leden-
adviseurs. Om onze rol als kennisknoop-
punt en belangenbehartiger optimaal te 
kunnen blijven vervullen, zal evofenedex de 
binnendienst ook in 2023 zo goed mogelijk 
op de hoogte blijven houden van alle veran-
deringen, de juiste informatie verstrekken 
en medewerkers helpen zich voortdurend 
te blijven ontwikkelen. Want alleen met de 
juiste kennis en vaardig heden kun je - zelf 
of met je team - het gewenste resultaat 
bereiken bij het afhandelen van import- en 
exporttransacties.

Binnendienst  
moet zich blijven  
professionaliseren

Ambities 2023
Ook in 2023 heeft evofenedex de ambitie 
bedrijven in staat te stellen hun wendbaar-
heid te vergroten door te leren met én van 
elkaar, door ervaringen uit te wisselen en 
relaties met elkaar op te bouwen. Wat mag 
je voor de binnendienst volgend jaar van 
ons als kennispartner verwachten?
1.  Ondersteuning bij het professionalise-

ren van de afdelingen voor import en 
export. Om te kunnen importeren en/of 
exporteren moet een bedrijf rekening 
houden met en kennis hebben van  
wet- en regelgeving, handelsakkoorden, 
import- en exportdocumenten, douane-
afhandeling en btw. Deze kennis moet 
ook correct worden toegepast;

2.  Wij faciliteren begeleiding en advies bij 
het verder standaardiseren en digitalise-
ren van de import- en exportprocessen;

3.  Hulp bij het ontwikkelen van persoon-
lijke vaardigheden, oftewel soft skills. Om 
wendbaar te blijven is door digitalisering 
de focus verschoven naar de menselijke 
aspecten voor de uitvoering van het 
werk. Lees: alles wat niet geautomati-
seerd kan worden. Zoals klantgericht-
heid, collega’s voor je ideeën winnen en 
out of the box denken. Dit zijn brood-

De wereld verandert snel en professionele behoeften veranderen mee

Speciaal voor binnendienstmede-
werkers heeft evofenedex twee com-
munity’s: het Netwerk Optimalisatie 
Import- en Export  processen en de 
Jong Binnen dienst Professionals.  

 www.evofenedex.nl/communities
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“ Wordt  
Nederland  
nog steeds 
verkouden 
als Duitsland 
niest?”

De Nederlandse en Duitse economieën 
zijn sterk verweven. Duitsland is voor 
Nederland de belangrijkste exportbestem-
ming voor zowel goederen als diensten. 
Hoewel het coronavirus de internationale 
handel van en met Duitsland in 2020 hard 
heeft geraakt, stegen de exportcijfers in 
2021 weer. In november van dat jaar zag 
het land zelfs de hoogste exportpiek tot nu 
toe: 125,9 miljard euro.
Door recente ontwikkelingen is deze trend 
echter sterk aan het keren: vier Duitse eco-
nomische instituten voorspellen dat Duits-
land in 2023 in een economische recessie 
terechtkomt. Zij ramen de economische 
krimp volgend jaar op 0,4 procent, wat in 
het geval van een ernstig gastekort zelfs op 
7,8 procent uit zou kunnen.
Deze prognose is in Nederland met zorg ont-
vangen. De aloude bekende uitspraak “Als 
Duitsland niest, is Nederland verkouden”, 
wordt al jaren gebruikt om de verwevenheid 
van beide economieën te benadrukken. 
Maar is het wel zo eenzijdig, bieden deze 
economische ontwikkelingen wellicht niet 
ook kansen voor Nederlandse bedrijven?
Binnen GO4EXPORT, het handelsbevorde-
ringsprogramma in Oost-Nederland waar-
van Oost NL programmamanager is, wer-
ken we met twee liasonofficers die de 
Duitse markt in de sectoren Hightechsys-
temen en -materialen (HTSM) en Agrofood 
van binnenuit kennen. Jochem Wolthuis, 
liasionofficer Agrofood, ziet in zijn omge-
ving een duidelijke trend: “Waar er in Duits-
land pre-corona een groeiende behoefte 
was aan biologische producten, is deze 
trend grotendeels gekeerd. Steeds meer 
consumenten hebben geen budget meer 
voor duurdere, biologische producten. 

Bovendien gaan ze weer vaker naar de dis-
counters, die juist tijdens corona duidelijk 
marktaandeel verloren hadden. Aan 
Nederlandse zijde wordt de belichte teelt 
van met name tomaten in de wintermaan-
den stilgelegd door de hoge energieprij-
zen. De kans is reëel dat Duitse super-
markten naar alternatieven gaan zoeken, 
bijvoorbeeld in Marokko en Turkije.”
Tegelijkertijd ziet Jochem een trend die in 
het verlengde daarvan ligt, maar wel kan-
sen biedt voor Nederlandse producenten: 
“In Duitsland groeit door corona en de  
huidige energiecrisis de behoefte aan 
lokaal in Europa geteelde producten.  
Dat biedt op de langere termijn kansen 
voor afzet in Duitsland van Nederlandse 
seizoen producten aus dem Nachbarland.”
Hans Brouwers, liasionofficer HTSM, voegt 
daaraan toe: “De Duitse markt blijft ook in 
economisch mindere tijden een aantrekke-
lijke en grote afzetmarkt. Dicht bij huis, min 
of meer um die Ecke. Nederland wordt 
meer dan ooit als een belangrijke handels- 
en innovatiepartner gezien. Wij worden 
gewaardeerd als loyaal en betrouwbaar, 
met een goede reputatie waar het gaat om 
innovatieve en creatieve oplossingen.”
Specifieker binnen zijn vakgebied ziet Hans 
kansen op het gebied van digitalisering van 
de Duitse industrie en gezondheidsmarkt, 
energietransitie en (e)-mobiliteit. “Allemaal 
gebieden waar Nederland sterk in is. 
Zakendoen met Duitsland een strategische 
stap die een lange horizon heeft, en ook in 
mindere tijden doorgaat en kansen biedt.”
Dus ja, een Duitse recessie zal ook Neder-
land raken, maar wie slim anticipeert kan in 
de internationale handel nog steeds zijn 
kansen benutten. 
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Gesundheit! 

Judith van de Bovenkamp 
is programmamanager van 
GO4EXPORT, een uitvoe-
rings    programma van de pro-
vincies Gelderland en Over-
ijssel in samenwerking met 
publieke en private partijen, 
waaronder evofenedex. 
Oost NL is leadpartner.  
GO4EXPORT ondersteunt 
ondernemers bij het zetten 
van de juiste stappen in het 
buitenland.
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Al in 2011 heeft de Nederlandse regering de 
OESO-richtlijnen onderschreven, die aan-
bevelingen zijn voor bedrijven om verant-
woord te ondernemen. De richtlijnen bie-
den bedrijven handvatten voor de omgang 
met kwesties als ketenverantwoordelijk-
heid, mensenrechten, kinder arbeid, milieu 
en corruptie. In Nederland en Europa 
bestaat al wetgeving voor Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (IMVO) om het schenden van men-
senrechten te bestrijden. Een groot deel  
van onze goederen en grondstoffen komt  
echter uit landen waar geen IMVO- 
regelgeving is, of waar de overheid de regels 
simpelweg niet handhaaft. Daarom wordt 
gekeken naar de mogelijkheden internatio-
naal ondernemende bedrijven medever-
antwoordelijk te maken voor de arbeids-
omstandigheden in productieketens.

Initiatiefwet
In Nederland is eind 2019 de ‘Wet zorg-
plicht kinderarbeid’ tot stand gekomen. 
Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan 

Aarzelingen in het mkb, maar de tijd dringt 

Zowel nationaal als Europees zijn er allerlei 
initiatieven die kunnen bijdragen aan brede 

welvaart en eerlijke handel. Deze initiatieven 
zijn er specifiek op gericht de risico’s op 

misstanden in handelsketens in kaart te 
brengen en aan te pakken. Wat zal 2023 ons 

op dit vlak brengen?

Om met het bedrijfsleven een bijdrage te leveren aan brede welvaart en eerlijke handel, 

ziet evofenedex een rol weggelegd voor haarzelf en haar leden. 2022 stond in het teken 

van het kweken van bewustzijn en het beïnvloeden van te maken beleid; zowel Europees 

als nationaal. In 2023 zullen bedrijven daadwerkelijk stappen moeten zetten om te  

voldoen aan de nieuwe wetgeving.

IMVO kun je  
niet alleen

Europese wetgeving; dat traject duurt ech-
ter lang. In december 2021 kondigde de 
toenmalige minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
aan dat hij aan de slag zou gaan met natio-
nale IMVO-wetgeving. In november 2022 
hebben Kamerleden van ChristenUnie, 
D66, GroenLinks, PvdA, SP en Volt de  
initiatiefwet ‘Verantwoord en duurzaam 
internationaal ondernemen’ ingediend om 
sneller resultaat te kunnen boeken. Natio-
naal lopen er nu dus twee wetgevings-
trajecten. De minister heeft toegezegd 
samen met de genoemde initiatiefnemers 
in gesprek te gaan om tot een wet te komen.

Gelijk speelveld
Vanuit evofenedex zetten we in op Euro-
pese wetgeving die echt impact moet 
maken, maar die tegelijkertijd behapbaar is 
voor ondernemers. Daarbij kijken wij 
vooral naar het mkb. Diverse landen om 
ons heen hebben al nationale wetgeving, 
zoals Duitsland (‘Lieferkettengezetz’) en 
Frankrijk (‘Loi Sur le Devoir de Vigilance des 

“ Nationaal  
lopen er  
nu dus twee 
wetgevings
trajecten”

Willemijn Gwanmesia is projectmanager 
IMVO en Compliance bij evofenedex.
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nieuw Europees beleid. Daarbij is ook 
gekeken naar de verschillende rollen die 
bedrijven hebben in hun waardeketen. 
Naast de noodzaak door wetgeving, zien 
we ook dat een toenemend aantal mede-
werkers en bedrijven intrinsiek gemoti-
veerd zijn zelf een bijdrage te leveren aan 
misstanden in hun handelsketen.

Aan de slag
Om invulling te geven aan de implementatie 
van IMVO-normen zijn allerlei hulpmidde-
len, certificeringen en bronnen beschik-
baar. Deze zijn deels geïnitieerd vanuit de 
sectoren, maar er zijn ook hulpmiddelen en 
certificeringen die sectoroverstijgend kun-
nen worden ingezet. Daarnaast zijn er 
diverse regelingen waarvan bedrijven 
gebruik kunnen maken. Zo heeft de over-
heid eind 2022 een nieuwe sectorale subsi-
dieregeling gepubliceerd, die bedrijven 
financieringsmogelijkheden biedt om inter-
nationale waardeketens te verduurzamen.
In 2022 heeft evofenedex diverse kennis-
sessies gegeven en IMVO-artikelen geschre-
ven die terug te lezen zijn in het kennis-
dossier op onze website. Ook hebben we 
met leden een bijdrage geleverd aan het 
IMVO-steunpunt van de overheid. Sinds 

Multinationales’). Europees beleid kan 
voorkomen dat bedrijven die in meerdere 
landen zakendoen, te maken krijgen met 
verschillende IMVO-vereisten. Daarnaast 
kan Europees beleid oneerlijke concurren-
tie vanuit landen met lagere IMVO-normen 
voorkomen.

Europees beleid
In 2022 heeft de Europese Commissie haar 
voorstel voor de ‘Corporate Sustainability 
Due Diligence Directive’ gelanceerd. Deze 
voorgestelde richtlijn vormt een aanvulling 
op diverse EU-initiatieven, zoals het ‘Fit for 
55’-pakket, forced labour, de Europese 
‘Green Deal’ en de ‘Corporate Sustainabi-
lity Reporting Directive’. Handel en duur-
zame ontwikkeling staan ook centraal in de 
nieuwe handelsverdragen van de Euro-
pese Unie (EU) met derde landen. Bijvoor-
beeld CETA, het handelsverdrag tussen de 
EU en Canada, dat in 2022 is geratificeerd.

Impact op leden
Met haar IMVO-denktank en een uitge-
breid onderzoek van een afstudeerder 
heeft evofenedex in kaart gebracht welke 
overwegingen en stappen er nu al te 
maken zijn, en wat de impact zal zijn van Wil je meepraten en meedenken over 

IMVO? Sluit je dan aan bij de 
IMVO-denktank van evofenedex. 
Meer informatie vind je op 

 www.evofenedex.nl/communities

Internationaal Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen (IMVO), vroeg 
of laat krijgt ieder bedrijf ermee te 
maken. Met name in het mkb komen 
echter nog te weinig bedrijven in 
actie, wat boetes en heffingen kan 
opleveren. Vandaar het IMVO-webi-
nar op donderdag 16 februari, waar 
op een praktische manier wordt  
uitgelegd waar de risico’s liggen. Deel-
name kost maar een uurtje en is  
gratis. Kijk voor meer informatie op  

 www.evofenedex.nl/evenementen

najaar 2022 heeft de overheid een 
onestopshop, waar (mkb-)bedrijven terecht-
kunnen met vragen over de regelgeving en 
de naleving daarvan.

Vooruitblik
2023 zal in het teken staan van bewust-
wording en concrete stappen om daad-
werkelijk IMVO-normen te implementeren 
in de bedrijfsvoering. Dit doen we dan 
weer met best practices van leden die deze 
stappen al gezet hebben, maar ook door 
het aanbieden van kennisproducten en 
voorlichting op verschillende niveaus en 
functies. De trade compliance specialist 
geven we inzicht in aankomende wet-
geving, aan de inkoper bieden wij hulpmid-
delen om zijn inzicht in de handelsketen te 
vergroten. De exportmanager inspireren 
we met verhalen over best practices. IMVO 
is niet iets wat je alleen kunt doen. Maar 
samen - als collega’s, als bedrijfsleven, als 
mensen - kunnen we het wel verschil 
maken. En allemaal ons steentje, hoe klein 
ook, bijdragen aan een betere wereld. 
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Internationale handel  
vertraagt, toeleveringsketens 
zoeken balans
De wereldhandel vertraagt flink door een haperende consumentenvraag te midden 

van de energie- en inflatiecrisis. Hoewel de congestie in de toeleveringsketens  

afneemt en de containertarieven zijn gekelderd, blijven toeleveringsketens  

kwetsbaar en zijn de tekorten nog niet voorbij.

Na een relatief sterk eerste halfjaar flinke tegenwind voor wereldhandel

De wereldwijde handel in goederen heeft 
tot de zomer van 2022 goed standgehou-
den in een onzekere omgeving. Uit cijfers 
van het Centraal Planbureau blijkt dat de 
volumegroei tot en met augustus nog  
4,4 procent hoger uitkwam dan een jaar 
eerder. Met het verschuiven van bestedin-
gen terug naar diensten (zoals reizen) en de 
zorgen over de hoge inflatie en stijgende 
kosten van levensonderhoud, is dat afgelo-
pen zomer veranderd en neemt de vaart 
snel af. Voor 2023 verwachten wij dat de 
groei van de wereldhandel zal vertragen tot 
één procent. Dit blijft achter bij de ver-
wachte wereldwijde bbp-groei (zie grafiek 1).

Gemengd beeld
Door de haperende consumentenvraag en 
de teruglopende orderintake van de indus-
trie, zijn de drijvende krachten achter de 
wereldhandel verzwakt. Het verslechterde 
economische vooruitzicht als gevolg van de 
inflatiecrisis helpt daarbij niet. De Europese 
energieprijzen blijven voorlopig waarschijn-
lijk relatief hoog, wat nadelig is voor het 
kostenconcurrentievermogen van (indus-

triële) bedrijven en de koopbereidheid van 
huishoudens.
Terwijl de handel met Europa naar ver-
wachting een vlak jaar tegemoet gaat, hou-
den de Verenigde Staten beter stand en is 
de verwachting dat de intra-Aziatische han-
del volgend jaar het meest aan de groei zal 
bijdragen. Net als per regio zijn er ook tus-
sen goederenstromen grote verschillen. Zo 
leidt de energiecrisis per saldo tot meer 
transport van energiedragers (zoals lng en 
kolen). De vraag naar olie en olieproducten 
blijft na de coronapandemie herstellen en 
dit zal ondanks de economische vertraging 
naar verwachting in 2023 doorzetten.
Aan de containerzijde (consumptiegoede-
ren) zagen we in 2022 in de grote Europese 
havens de impact van de Russische sanc-
ties en verwachten we een jaar van stagna-
tie, met een wereldwijde groei die ruim 
onder het langjarige gemiddelde ligt. Voor 
droge bulkgoederen ziet het er beter uit, 
onder meer omdat de verwachte industri-
ele vraag vanuit China een beter jaar tege-
moet gaan dan in het relatief zwakke 2022.

Voor 2023 verwacht ING dat de groei van de 
wereldhandel zal vertragen tot één procent. 

Vanwege specifieke tekorten en 
kwetsbaarheid zal het komende jaar niet vrij 

zijn van zorgen.

“ Vaste  
contracten 
kunnen de 
impact  
vertragen, 
maar in  
2023 wordt 
transport  
aanzienlijk 
goedkoper”
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Wereldwijde BBP Wereldhandel

Tegengesteld bullwhipeffect
Hoewel de handelsvooruitzichten matig 
zijn, zien wij ook lichtpuntjes voor impor-
teurs en exporteurs. Zo laten de verstopte 
toeleveringsketens eindelijk verbetering 
zien. Tekenend is dat de indrukwekkende 
achterstand met wachtende schepen na 
een ongekende golf van containers in de 
Amerikaanse bottleneckhaven Port of Long 
Beach, in september 2022 nagenoeg was 
weggewerkt. Het terugschroeven van de 
(online) consumentenbestedingen zorgt 
daarbij voor een tegengesteld bullwhip-
effect met zelfversterkende afbouw van 
opgestapelde voorraden in de keten en tij-
delijk een sterkere terugloop van container-
overslag in de havens.

Transport aanzienlijk goedkoper
Een andere positieve ontwikkeling voor ver-
laders is dat de afnemende vraag ook de 
spottarieven op belangrijkste handelsrou-
tes vanuit Azië heeft doen dalen. Hierdoor 
komt geleidelijk een einde aan de periode 
van ongekend hoge tarieven in de contai-
nervaart (zie grafiek 2). Vaste contracten 
kunnen de impact vertragen, maar in 2023 
wordt transport aanzienlijk goedkoper.

Maatregelen blijven nodig
Toeleveringsketens zullen volgend jaar blij-
ven zoeken naar balans in een volatiele 
wereld. Ondanks het terugdringen van ach-
terstanden, is er nog een lange weg te gaan 
voor normalisatie. Kleinere havens hebben 

nog steeds vertragingen en de gemiddelde 
doorlooptijden schommelden in oktober 
2022 wereldwijd tussen de 80 en 90 dagen 
(af fabriek tot vertrek bestemmingshaven). 
Nog altijd rond het dubbele van voorheen. 
Daarnaast was de voorspelbaarheid van de 
containerschepen die op tijd arriveren, met 
45,5 procent in september nog altijd laag. 
De vraag is ook of oude tijden helemaal 
terugkomen. Maatregelen voor meer weer-
baarheid, zoals buffers, meerdere leveran-
ciers en verder vooruitplannen blijven dan 
ook belangrijk.

Bron van onzekerheid
Ondanks de logistieke verbeteringen heb-
ben productiebedrijven nog steeds te 
maken met tekorten aan specifieke materi-
alen en componenten. De aanvoer van 
chips is afgenomen, maar er blijven mis-
matches en er dreigen nieuwe tekorten 
van bijvoorbeeld batterijmetalen. De 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne en 
andere geopolitieke spanningen zijn een 
bron van onzekerheid en zorgen voor 
nieuwe fricties in meerdere markten. 
Sancties hebben al tot handelsinefficiën-
ties geleid, zoals langere routes, en het ver-
bod van de Europese Unie op Russische 
olie en geraffineerde producten gaat ook 
voor verschuivingen zorgen.
In Europa dwong de energiecrisis ener-
gie-intensieve bedrijven in de chemie, glas 
en aluminium hun productie te heroverwe-
gen. Deze combinatie verklaart waarom 
autofabrikant Volkswagen last heeft van 
aanhoudende leveringsbeperkingen. Daar-
naast blijven toeleveringsketens in het  
algemeen blootgesteld aan het risico van 
stakingen. In China blijven terugkerende 
regionale COVID-19-lockdowns een bedrei-
ging voor de toeleveringsketens. Het nieuwe 
jaar zal dan ook niet vrij van zorgen zijn. 

Al met al vertraagt de internationale 
handel en blijft het zoeken naar even-
wicht in onrustig vaarwater. Lees 
meer in de  https://think.ing.com/
a r t i c l e s / t r a d e - o u t l o o k - s l o w -
steaming-in-rough-waters-what-to-
expect-in-2023

Grafiek 1 | Groei wereldhandel zakt onder de groei van de wereldwijde economie
Wereldwijde goederenhandel en wereldwijde BBP in % j.o.j
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Grafiek 2 | Opgelopen containertarieven op de belangrijke handelsroutens zijn fors gedaald
Ontwikkeling van containertarieven (basis haven) in $ per FEU (40 voetscontainer)
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Willemijn Gwanmesia is projectmanager 
IMVO en Compliance bij evofenedex.

markt is dat zeker niet minder geworden. 
Die stijgende vraag zien we ook aan  
het aantal aanmeldingen voor onze 
compliance opleidingen. Naast customs-
professionals zien we een toenemend aan-
tal zij-instromers bij de opleidingen Coör-
dinator Customs & Trade Compliance en 
Manager Customs & Trade Affairs. Goed 
opgeleide mensen uit een aanverwant vak-
gebied, die inmiddels op tactisch of strate-
gisch niveau verantwoordelijk zijn voor 
trade compliance binnen hun organisatie. 
Het zijn ontwikkelingen als deze, die hoop 
geven voor nu, maar zeker ook voor de toe-
komst. In een wereld die nog dagelijks 
internationaler wordt, is trade compliance 
immers niet meer weg te denken. 

In de afgelopen twintig jaar is het vakgebied van trade compliance enorm veranderd. Niet alleen groeide het 

aantal functionarissen enorm, ook de complexiteit en het belang van trade compliance namen toe. Dit is 

goed te zien aan de manier waarop internationaal ondernemende bedrijven hiermee omgaan. Geopolitieke 

ontwikkelingen volgen elkaar snel op, en tegelijkertijd zit ook de ethische kant van ondernemen in de lift.

Geen enkel bedrijf zal zeggen niet te willen 
voldoen aan wet- en regelgeving. Wetten 
en regels zijn echter niet het enige kompas. 
Of je nu een aparte afdeling of functie hebt 
voor trade compliance of niet, compliance 
speelt een rol voor élke onderneming. Niet 
alleen om boetes of schade te voorkomen, 
want die kunnen behoorlijk oplopen, ook 
zaken als reputatie en het moreel kompas 
spelen een rol. De grootste uitdaging voor 
de mkb’er is echter op de hoogte te zijn van 
wet- en regelgeving. Met laagdrempelige 
webinars, het Oekraïne-dossier en advies-
gesprekken is het in 2022 ook voor mkb’ers 
makkelijker geworden zich tijdig te laten 
informeren. Gezien de huidige ontwikkelin-
gen op geopolitiek gebied, douane en 

Trade compliance  
volop in beweging

duurzaamheid zal het in 2023 dan ook 
ronduit een absolute voorwaarde, een 
license to operate, zijn om ook als mkb’er 
compliant te zijn.

Community’s
Trade compliance kan soms op gespannen 
voet staan met de commerciële belangen 
van een organisatie. Juist door dat span-
ningsveld - verkoop versus compliance - is 
het fijn te kunnen sparren met vakgenoten. 
Inmiddels heeft evofenedex een netwerk 
van ruim honderd customs en trade compli-
ance managers die met elkaar praten over 
actuele trends en ontwikkelingen. Daar-
naast is in Zuidoost-Nederland een bloei-
ende community ontstaan met ruim dertig 
trade compliance professionals. De deel-
nemers dagen elkaar uit met eigen kwesties 
en vraagstukken. Goederencodes, digitali-
sering, exportcontrol en sancties, alles 
komt aan bod. Ook wordt gesproken over 
het uitbouwen van trade compliance bin-
nen bedrijven. In 2023 gaan we een tweede 
community opzetten in West-Nederland.

Bijblijven
Mede door de brexit is de vraag naar 
customs en trade compliance professio-
nals toegenomen. Met de huidige arbeids-

Uitdaging voor het mkb: de juiste informatie 

Voor wie zich verder wil verdiepen in 
trade compliance heeft evofenedex 
twee community’s: het Netwerk 
Customs and Trade Affairs en de Trade 
Compliance Community. Kijk voor meer 
informatie op 

 www.evofenedex.nl/communities 
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DMS uitgesteld
Op 1 juli 2022 zou het nieuwe Douaneaan-
gifte Management Systeem (DMS) worden 
ingevoerd. Dit nieuwe systeem vraagt om 
meer en gedetailleerdere gegevens dan 
het huidige systeem AGS. Veel bedrijven 
waren al bezig met de voorbereidingen 
voor het implementeren van DMS. Toen 
bleek de uitdaging toch groter dan ver-
wacht en werd het nieuwe systeem uitge-
steld tot onbekende datum. De douane 
heeft een grote uitdaging met de IT 
rondom het systeem en moet alle zeilen 
bijzetten om aan de door Brussel opge-
legde deadline te voldoen. Om hier voor 
haar leden grip op te houden neemt evofe-
nedex deel aan het Overleg Douane 
Bedrijfsleven en aan verschillende werk-
groepen rondom DMS.

Problemen met noodprocedure
Ook de noodprocedure was een heet 
hangijzer in 2022. Door uitval van de ser-
vers kwam het voor dat grote hoeveel-
heden aangiften niet correct door AGS 
verwerkt werden. Wanneer vervolgens de 
noodprocedure werd toegepast, bleek het 
vangnet van de douane niet toereikend. 
Veel zendingen mochten niet vertrekken  

Invoering DMS uitgesteld tot onbekende datum

2022 zou voor douane en bedrijfsleven het jaar van DMS worden. In zekere zin werd 

het dat ook, alleen niet op de manier die iedereen voor ogen had. Problemen rondom 

IT zorgden niet alleen voor uitstel van het nieuwe aangiftesysteem tot onbekende 

datum, maar zadelden ondernemers ook op met een problematische noodprocedure. 

Gaat komend jaar ons positief verrassen? 

Wat verandert er volgend 
jaar bij de douane?

of liepen aanzienlijke vertragingen op,  
met alle logistieke gevolgen van dien.  
evofenedex heeft het bedrijfsleven opge-
roepen de problemen inzichtelijk te maken 
en met mogelijke oplossingen te komen. 
De douane heeft deze zaken in een speci-
ale werkgroep tot zich genomen en inmid-
dels lijken de grote problemen voorbij. De 
servercapaciteit is verhoogd, waarmee de 
grootste druk van de ketel is.

Jaarlijkse update goederencodes
Jaarlijks wijzigen voor een groot aantal arti-
kelen de goederencodes. Ook op 1 januari 
2023 wordt weer een aantal codes gewij-
zigd. De douane beschikt over zogeheten 
transponeringstabellen, die gratis te raad-
plegen zijn op  https://tarief.douane.nl. 
evofenedex raadt aan deze informatie op 
tijd te raadplegen en de masterdata te 
updaten. Hiermee voorkom je vertragin-
gen bij het aangifteproces en kun je bij 
audits gerust je masterdata laten inzien. 
Mocht je twijfelen of jouw goederencodes 
moeten worden aangepast, dan kun je 
onder andere bij Customs Knowledge 
terecht voor een gratis analyse van je  
goederencodebestand.

Patrick van Bergen is customs & compliance 
specialist bij evofenedex. 

Einde Form A
Ook luidt 1 januari 2023 het einde in van 
het certificaat van oorsprong Form A. Hier-
mee was het mogelijk bij handel met een 
aantal landen korting (of preferentie) op je 
invoerrechten te krijgen. Vanwege fraude-
gevoeligheid en de wens dat ondernemers 
meer toezicht op hun eigen processen krij-
gen, is het systeem van Geregistreerde  
Exporteur of REX ingevoerd. Heb je een 
REX-nummer en vermeld je dit op je fac-
tuur, dan kun je daarmee de preferentie 
toepassen. Hiermee is het papieren for-
mulier overbodig geworden en daarom 
wordt een Form A vanaf volgend jaar niet 
meer afgegeven.  

Hulp nodig bij douanezaken? Op
 www.evofenedex.nl/douane vind je 

informatie over allerlei onder werpen. Of 
neem contact op met onze douane-
specialisten via  

 +31 (0)79 3467 346 
 ledenservice-internationaal@evo-

fenedex.nl
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Frankrijk
Frankrijk mag 5 procent boete opleggen 
als een btw-verlegde transactie niet door 
de afnemer in de btw-aangifte wordt aan-
gegeven. Dit land heeft een ruime lokale 
verleggingsregeling, waardoor niet-Franse 
ondernemingen ook met Franse btw 
belaste prestaties moeten verleggen naar 
een Nederlandse afnemer met een Frans 
btw-nummer. De boete moet ervoor zor-
gen dat iedere onderneming deze verlegde 
btw daadwerkelijk aangeeft.

Groot-Brittannië
Vanaf 1 januari 2023 veranderen de boete-
regels in Groot-Brittannië voor onder-
nemingen die btw-aangifte doen. Voor 
iedere aangifte die je te laat indient, wordt 
een penalty point gegeven. Op het behalen 
van een aantal punten staat een boete van 
200 Britse pond. Voor het niet tijdig beta-
len van de btw krijg je geen boete indien 
alsnog binnen 15 dagen betaald wordt. 
Voor een tussen de 16 en 30 dagen te late 
betaling, krijg je een boete van 2 procent. 

Deze boete wordt verhoogd met nog eens 
2 procent als de betaling pas na 30 dagen 
wordt ontvangen. Daarnaast wordt een 
boete opgelegd van 4 procent per jaar over 
de totale periode dat de betaling uitstaat.

Luxemburg
Luxemburg verlaagt zijn standaard btw- 
tarief vanaf 1 januari 2023 naar 16 procent. 
Ook de verlaagde tarieven gaan met  
1 procentpunt omlaag.

Nederland
Op de levering en bevoorrading van zoge-
noemde stationaire boorplatforms kun je 
vanaf 1 januari 2023 het nultarief niet meer 
toepassen.

Noord-Ierland
Groot-Brittannië dreigt de aparte status 
voor Noord-Ierland te laten vervallen. Het 
is afwachten wat de huidige regering van 
premier Rishi Sunak doet, maar als dit 
daadwerkelijk gebeurt, heeft dat de vol-
gende consequenties:

2023, 
puntjes op de i
2022 was een rustig btw-jaar. Ook voor 2023 staan geen grote veranderingen op 

stapel. We zien wel dat hier en daar de puntjes op de i (moeten) worden gezet. 

Deze onderwerpen stippen we kort aan. Daarnaast behandelen we een aantal 

concrete veranderingen in het Europa van 2023.

Wat verandert er op btw-gebied?

Ook volgend jaar veranderen er weer zaken op 
btw-gebied. In dit artikel vind je de belangrijkste 

wijzigingen binnen Europa; inclusief Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland, want de brexit is nog niet afgerond.

Ariane van den Berg 
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andere EU-lidstaat) niet heeft afgedragen, 
en jij het nultarief hebt toegepast, kan de 
belastingdienst bij je aankloppen om te 
controleren of je geen schuld had aan mis-
standen later in de keten. De belasting-
dienst spreekt van grove schuld als sprake 
is van slordigheid en nalatigheid. Dit is 
onder meer het geval bij onvoldoende cor-
respondentie, ontbrekende bewijzen van 
vervoer en onvoldoende onderzoek naar 
de identiteit en betrouwbaarheid van de 
afnemer en zijn vertegenwoordiger. Bij 
grove schuld zal de belastingdienst een 
toegepast nultarief alsnog weigeren, en 
een naheffing opleggen van 9 of 21 pro-
cent btw. Deze naheffing wordt vermeer-
derd met een forse boete. 

Afhaaltransacties: let goed op
We zien dat ondernemingen allerlei bewij-
zen verzamelen om aan te tonen dat het 
nultarief toegepast mag worden bij een 
intracommunautaire levering. Vaak wordt 
echter niet gecontroleerd of de goederen 
daadwerkelijk door of namens de afnemer 
zelf opgehaald worden. Bij een eventuele 
controle komt dan naar voren dat niet de 
afnemer, maar een latere partij in de keten 
de goederen voor haar rekening heeft ver-
voerd. De goederen verlaten dan niet in 
verband met de eigen levering de lidstaat, 
en het nultarief mag niet toegepast wor-
den. De belastingdienst kan een naheffing 
opleggen voor het btw-bedrag. 

•  Geen intracommunautaire levering maar 
een export naar Noord-Ierland;

•  Btw verschuldigd bij import in Noord- 
Ierland;

•  Geen import-btw op leveringen aan par-
ticulieren onder 135 Britse pond. Ver-
plichte afdracht van lokale btw door de 
leverancier (btw-registratie);

•  Bij b2b-leveringen onder 135 Britse pond 
verplichte verlegging van btw naar afne-
mer;

•  Online marktplaatsen worden bij het 
faciliteren van leveringen verantwoorde-
lijk voor de btw-afdracht;

•  Voor goederen in call-of stock moet je 
voor eind 2022 een overbrenging eigen 
goederen aangeven;

•  Voor Ierse facturen gedateerd na 1 janu-
ari 2023, geen btw-teruggave via de digi-
tale portal.

Gevolgen zaak Luxury Trust Automobil
Bij ABC-transacties tussen lidstaten van de 
Europese Unie (EU) bestaat een faciliteit 
om btw-registratie voor partij B te voor-
komen in land C. De zaak Luxury Trust 
Automobil GmbH is voorgelegd bij het 
Europese Hof van Justitie betreffende de 
formele voorwaarden van deze regeling. 
Het door partij B niet op de factuur vermel-
den van verlegde btw, zou kunnen leiden 
tot het vervallen van de regeling; met een 
registratieplicht voor partij B in de EU-lid-

staat C tot gevolg. Nederland is niet zo for-
meel op dit vlak, maar mogelijk moeten 
ondernemers hun factuuromschrijvingen 
aanpassen om problemen in andere 
EU-lidstaten te voorkomen.

Wel of geen btw-identificatienummer
Op grond van de quick fixes is een btw-identi-
ficatienummer van de afnemer een vereiste 
voor de toepassing van het nultarief bij een 
intracommunautaire levering, maar niet voor 
een intracommunautaire verwerving. Dit kan 

leiden tot btw-heffing in het land van vertrek 
en het land van aankomst als de lidstaat van 
aankomst zich strikt op de wet baseert. Zorg 
er daarom voor dat je altijd een btw-identifi-
catienummer van je afnemer hebt en con-
troleer dit nummer regelmatig op geldigheid 
met een VIES-check.

Naheffing met forse boete
Op het moment dat blijkt dat later in de 
keten een onderneming de btw (in een 

Btw-cursussen
Om je kennis te verbreden of op te 
frissen biedt evofenedex diverse 
btw-cursussen. De basiscursus ‘Btw 
in logistiek en internationaal onder-
nemen’ is onderverdeeld in verschil-
lende workshops op het gebied van 
btw. De complete leergang geeft een 
overzicht van alle basisonderdelen in 
de btw. Kijk voor meer informatie op 

 www.evofenedex.nl/btw-cursussen

“ Zorg ervoor dat 
je altijd een btw
identificatienummer 
van je afnemer hebt, 
en controleer dit 
regelmatig”
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Welke documenten moeten er bij de zending naar 

Zwitserland of die uit de VS? Zijn mijn algemene 

voorwaarden geschikt om internationaal zaken mee te 

doen? Welke ICC Incoterms®-regel past bij zeevervoer?

Als lid van onze ondernemersvereniging kun je met dit 

soort vragen terecht bij de specialisten van de ledenservice. 

Je krijgt praktische antwoorden die je verder helpen.

Heb je een vraag? Bel 079 34 67 346 of stuur een e-mail naar

ledenservice-internationaal@evofenedex.nl. Dit is bij het 

lidmaatschap inbegrepen. We helpen je graag!

Stel je vraag kosteloos aan onze ledenservice
Een greep uit de internationale vraagstukken waarmee 

je terecht kunt bij onze ledenservice:

• Juridische adviezen

• Algemene voorwaarden en contractenscans

• ICC Incoterms® 2020

• Import- en exportdocumenten

• Oorsprongsdocumenten

• Douanezaken en AEO

• Exportstrategie en -management

• Trade compliance en exportcontrole

www.evofenedex.nl/ledenservice

Heb je een vraag over 
import of export? 

GRATIS 
HELPDESK

 
VOOR LEDEN



Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat vanaf eind 
2023 de volgende fase van het Border Ope-
rating Model uitrollen. Dit betekent dat voor 
plantaardige producten, zoals groenten, 
fruit en snijbloemen, een fytosanitair certifi-
caat toegevoegd moet worden bij export 
naar het VK. Dit document is ook verplicht bij 
export naar landen buiten de EU.

Kroatië: invoering euro
Kroatië gebruikt nu nog de Kroatische kuna 
als betaalmiddel, dit verandert begin 2023. 
De Europese Commissie en de Europese 
Centrale Bank hebben besloten dat Kroatië 
voldoet aan de eisen om de euro in te voe-
ren. Hiermee heeft dit land toestemming 
gekregen om de munt begin 2023 in te voe-
ren. Hiermee wordt Kroatië het twintigste 
land met de euro. 

Internationaal ondernemen is een vakgebied dat nooit stilstaat. De wijzigende wet- en regelgeving 

zorgt ervoor dat je ook in 2023 weer voor uitdagingen komt te staan. Met het nieuwe jaar voor de 

boeg zijn er niet alleen directe wijzigingen om rekening mee te houden, ook in de nabije toekomst 

staat ons een aantal veranderingen te wachten.

EU en Nederland: verpakkingsbelasting
Net als dit jaar zal in 2023 de verpakkings-
belasting in Nederland en de Europese Unie 
(EU) een belangrijk onderwerp zijn. In 
Nederland kennen wij de Afvalbeheers-
bijdrage Verpakkingen (voorheen de ver-
pakkingenbelasting) en de statiegeldrege-
ling. Vanaf 1 januari 2023 komt er statiegeld 
op blikjes met water, frisdrank, bier en 
andere zwakalcoholhoudende dranken. 
Binnen de EU stellen onder andere Duits-
land, Italië en Spanje al verpakkingseisen; 
waarbij de laatste twee landen belasting 
heffen op plastic. De verwachting is dat 
meer landen dit voorbeeld zullen volgen.

Nieuw jaar, nieuwe regels

Egypte
Wie exporteert naar Egypte via luchtvracht, 
zal na de jaarwisseling - net als bij zeevracht 
- gebruik moeten maken van het Advance 
Cargo Information-aangiftesysteem. Deze 
verplichting was eerder al bekendgemaakt, 
waarna de Egyptische overheid de invoering 
van het douaneaangiftesysteem voor lucht-
vracht had uitgesteld tot 1 januari 2023. 
Dankzij dit uitstel konden bedrijven wennen 
aan het nieuwe systeem en de belangrijke 
administratieve veranderingen die dit met 
zich meebrengt. Deze gewenningsperiode 
komt in het nieuwe jaar ten einde.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Onze ledenadviseurs denken graag met 
je mee. Zij zijn bereikbaar via 

 +31 (0)79 3467 346
 ledenservice-internationaal@evo-

fenedex.nl.

Evert-Jan Visser is teamleider Ledenadvies  
Internationaal Ondernemen bij evofenedex.
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“Tijdens de start keken we uit over een 
open veld. Wat gaat er op ons afkomen? 
Als organisatie heb je een doel en strate-
gie, maar werken die in de praktijk? Dwars 
daar doorheen liep een lockdown, kwa-
men collega’s uit twee organisaties [FMO 
en RVO, red.] samen, moesten we op zoek 
naar talent en openden we een nieuw kan-
toor”, blikt Femke Bos terug.
“In ons startupjaar hebben we met het 
team enorm veel werk verzet. Het aantal 
transacties en impactvolle projecten in de 
pijplijn zijn boven verwachting. Het aan-
trekken van medewerkers was niet eenvou-
dig, maar is met zestig nieuwe collega’s aar-
dig gelukt. We hebben een policy voor 
Environmental, Social en Governance ont-
wikkeld, en leggen de laatste hand aan een 
framework dat de impact van investeringen 
concreet maakt. We hebben iets betekenis-
vols in beweging gezet, waarmee we samen 
met alle partijen impact gaan maken bin-
nen het Nederlandse ecosysteem.”

Investeren in Oekraïne en groene waterstof
Invest International moet volgens het man-
daat impact maken op SDG 8 (eerlijk werk 
en inkomen) en SDG 13 (klimaatactie). 
“Daarop ligt de focus”, vertelt Femke verder. 
“Maar in het kielzog hiervan worden meer 
SDG’s ingevuld. Neem de transactie met 
Healthy Entrepreneurs, een Nederlands 
bedrijf dat zijn gezondheidsdiensten uit-
breidt naar tien Afrikaanse landen. Gericht 
op gezinnen in afgelegen gebieden die 
beperkt of geen toegang hebben tot basis-
gezondheidszorg. Dit leidt lokaal tot 800 
banen en raakt SDG 8 en SDG 3 (goede 
gezondheid en welzijn). Of neem de trans-
actie met familiebedrijf Bontrup voor hun 
landbouwbedrijf in Oekraïne. Met financie-
ring van Invest International zijn machines 
en silo’s aangeschaft. Meer opslagcapaci-
teit is hard nodig nu transport van graan 
door de oorlog complex is. Dat draagt bij 
aan banen en voedselzekerheid (SDG 2). De 
overeenkomst met de regering van Benin 

“  Overal voel je de  
urgentie om nu iets te 
doen en impact te maken”
Invest International ging op 1 oktober 2021 van start met het idee investeringen in innovatieve, 

risicovolle oplossingen haalbaar te maken. Het vergroten van de internationale kansen van  

het Nederlandse bedrijfsleven en bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)  

van de Verenigde Naties spelen daarbij een belangrijke rol. Femke Bos, director Business 

Development, Strategy & Impact, kijkt terug op een succesvol jaar met twaalf bijzondere  

maanden voor de impactinvesteerder.

Het eerste jaar van Invest International

Groeiambities in opkomende markten in Afrika, Azië of 
het Midden-Oosten en op zoek naar exportfinanciering? 

Invest International investeert in Nederlandse 
oplossingen voor mondiale uitdagingen. Samen met 

Femke Bos blikken we terug op het eerste jaar en 
kijken we vooruit naar 2023.

Lianne de Vries 

Femke Bos:
“Voor 2023 zie ik groene  
investeringskansen, strate-
gische partnerships maar 
ook een onzekere realiteit”
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groeimarkten waarin wij actief zijn? Een 
recessie die op de loer ligt, crises in klimaat 
en energie. Ondernemers die in zwaar weer 
verkeren door oplopende kosten. Heeft dat 
effect op internationaal ondernemen? 
Tegelijkertijd ben ik niet van het doemden-
ken. Integendeel. Het is juist nu tijd oplos-
singen te vinden voor de uitdagingen waar-
voor we staan. Zo was ik laatst mee met 
een handelsmissie naar Mexico, waar het 
gebrek aan water gigantisch is. Daar moe-
ten en kunnen we nu iets aan doen. De 
urgentie voel je overal. Als Invest Internati-
onal willen we een bijdrage leveren aan 
oplossingen. 2023 is geslaagd als we 
ondanks deze externe factoren Neder-
landse ondernemers kunnen helpen met 
impactvolle projecten in het buitenland. 
Daarvoor zullen we nieuwe instrumenten 
blijven ontwikkelen, die hen ondersteunen 
bij hun internationale activiteiten.” 

voor drie omvangrijke waterprojecten vind 
ik een hoogtepunt van 2022. Onder meer 
zes dorpen krijgen voor het eerst drink-
water. Tot slot de transactie met het Schie-
damse Proton Ventures om een proef-
fabriek voor groene waterstof in Marokko 
te bouwen. Het is mooi dat wij het risico 
kunnen nemen en een directe bijdrage 
kunnen leveren aan de energietransitie.”

Vergroening en kansen mkb
Als er vanuit de markt geen financiële 
oplossing is, kan Invest International zelf 
honderd procent van een transactie finan-
cieren en daarbij publieke instrumenten 
inzetten voor publiek of publiek-private 
infrastructuurprojecten in opkomende 
markten. Het is de bedoeling privaat vaker 
op een innovatieve manier met publiek te 
verbinden en meer strategische partner-
ships aan te gaan. Femke: “Zo hebben we 
een Dutch Desk met de Access Bank in 
Nigeria geopend om Nederlandse onder-
nemers daar toegang te verlenen tot lokale 
valutafinanciering. Ook zijn we recent een 
samenwerking gestart met vermogens-
beheerder OHV en Atradius Dutch State 

Business, die kleinere exporttransacties 
voor het Nederlandse mkb makkelijker 
maakt [zie pagina 8, red.]. In het algemeen 
richten we onze pijlen op vergroening en 
verduurzaming. Financiering van grijze 
infrastructuur verschuift naar groene, 
zoals building with nature-oplossingen. Of 

wat te denken van de kansen die groene 
waterstof en duurzame waardeketens bie-
den? En laten we toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg en het promoten van een 
gezonde levensstijl niet vergeten.”

Urgentie en bijdrage aan oplossingen
Het jaar 2023 wordt volgens Femke ‘uiter-
mate spannend’. “Er zijn veel onzekere facto-
ren. Hoe verloopt de oorlog in Oekraïne? 
Wat gebeurt er met de schuldenlasten van 

Nieuw: kleine exporttransacties 
voor mkb
Mkb-bedrijven kunnen voor kleinere 
exporttransacties nu bij Invest Inter-
national, vermogensbeheerder OHV 
en exportkredietverzekeraar Atradius 
Dutch State Business terecht. Het gaat 
om bedragen vanaf 100.000 tot circa  
5 miljoen euro, met gebruik van  
bevoorschotting van wissels. Zie ook 
pagina 8. Value Maritime is een van de 
eerste mkb-bedrijven die gebruik-
maakt van de financiering. Het Rotter-
damse bedrijf helpt reders en opera-
tors emissiereducties en financiële 
besparingen realiseren. Dit gebeurt 
met Filtree, een plug-and-playsysteem 
dat uitlaatgassen van schepen reinigt 
en het CO2 afvangt en opslaat in een 
speciaal ontwikkelde batterij. Geladen 
met CO2 kan de batterij worden ontla-
den bij glastuinbouwbedrijven.
Meer weten? Kijk dan op 

 www.investinternational.nl 
of mail naar 

 business@investinternational.nl

“ De overeenkomst  
met Benin voor  
drie omvangrijke  
waterprojecten vind  
ik een hoogtepunt”

Value Maritime is een van de eerste mkb-bedrijven die gebruikmaakt van 
de nieuwe financieringsfaciliteit. Foto: Value Maritime
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Bijna alle nationale regels op het gebied van 
duurzaamheidsreclame zijn gebaseerd op 
Europese regelgeving. Het is dan ook de 
bedoeling dat die regels in alle landen van 
de Europese Unie (EU) gelijk zijn. Deze regel-
geving kent open normen, die ruimte geven 
aan lokale interpretatie, die vaak samen-
hangt met de lokale opvattingen. Wettelijke 
regels in de EU worden niet alleen uitgelegd 
door rechters, maar ook door lokale toe-
zichthouders, en via zelfregulering door bij-
voorbeeld (in Nederland) de Reclame Code 
Commissie (RCC). Veel RCC-zaken geven een 
goede inkijk in wat (niet) mag.

Wettelijke regels en beleid
Duurzaamheidsclaims (bijvoorbeeld: ‘gepro-
duceerd met honderd procent groene 
stroom’) worden in Nederland net als 
andere reclameclaims (bijvoorbeeld: ‘lamp 
met tienduizend branduren’) getoetst aan 
de algemene wettelijke regels over mislei-
dende reclame. Deze regels komen voort uit 
EU-richtlijnen. Regels over reclame gericht 
op ondernemers (b2b), zijn gebaseerd op de 
richtlijn misleidende en vergelijkende 
reclame. De regelgeving omtrent reclame 
gericht op consumenten (b2c), komt voort 

Duurzaamheidsreclame

Bedrijven laten graag zien wat zij doen op het 
vlak van duurzaamheid. Maar wanneer wordt 

deze reclame misleidend en is er sprake van 
greenwashing of purpose washing?

Duurzaamheid is hot, ook internationaal. Bedrijven zijn steeds actiever met  

verduurzaming en willen daar graag over vertellen, ook omdat klanten hierom vragen. 

Maar reclame over duurzaamheid wordt vaak argwanend bekeken en klachten liggen op 

de loer. In dit artikel staan wij stil bij de juridische aspecten van duurzaamheidsreclame.

Brand je vingers  
er niet aan

uit de richtlijn oneerlijke handels praktijken. 
De open normen uit beide regelingen lijken 
op elkaar, maar zijn voor b2c specifieker. In 
het algemeen geldt: hoe professioneler de 
potentiële klant, hoe minder snel deze is 
misleid. Maar reclamemakers moeten altijd 
bewijzen wat zij claimen.
Gewone reclameclaims zijn vaak makkelijk 
te toetsen; het is waar of niet. Bij duur-
zaamheidsclaims is dit lastiger. Is een thee-
zakje met een nietje, ‘volledig composteer-
baar’? En hoe zit het met ‘CO2-neutraal’?
Toezichthouders in de EU, zoals in Neder-
land de Autoriteit Consument & Markt 
(ACM), handhaven de reclameregels, maar 
geven ook uitleg. De ACM heeft sinds 2021 
een Leidraad Duurzaamheidsclaims met 
vuistregels om bedrijven te helpen claims 
te formuleren, zoals het benoemen van het 
duurzaamheidsvoordeel (bijvoorbeeld: 
‘composteerbaar’). Ook helpt dit document 
bij het onderbouwen van claims en het 
geven van openheid over de duurzaam-
heidsinspanningen. Als onderdeel van de 
Europese Green Deal zijn er EU-regels in de 
maak over de onderbouwing van claims, en 
welke claims per definitie misleidend zijn.

“ Hoe  
professioneler  
de potentiële 
klant, hoe  
minder snel  
deze is misleid”

Willem Leppink en Sophie Schneiders 
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en daarom altijd uitgelegd moet worden. De 
MRC wordt binnenkort door een algeme-
nere duurzaamheidscode vervangen.

Praktijkvoorbeelden
In 2022 zijn door de RCC verschillende 
beslissingen gewezen die tonen hoe de RCC 
de reclameregels rond duurzaamheid toe-
past. Zo bood Shell1 zijn waterstofproduc-
ten aan via de reclame-uiting: ‘We verande-
ren in een van de grootste aanjagers van de 
energietransitie in Nederland’. De RCC vond 
dat Shell zeker zijn investeringen in de ener-
gietransitie onder de aandacht mocht bren-
gen, maar oordeelde tevens dat het een te 
rooskleurig beeld schetst, omdat Shell zijn 
investeringen in fossiele brandstoffen nog 
wel op peil houdt. Ook de reclame van KLM 
over CO2-compensatie (‘Be a hero, fly CO2 
zero’) werd misleidend geacht.2 Het is weten-
schappelijk te discutabel dat een CO2-com-
pensatie de uitstoot van een geboekte 
vlucht kan reduceren tot nul.
Maar niet alle duurzaamheidsreclame is 
misleidend, zoals blijkt uit de uitspraken 
over een klacht van Milieudefensie over de 
reclame-uitingen waarin Robeco professi-
onele beleggers uitleg gaf over beleggen in 

Zelfregulering
Duurzaamheidsaspecten van producten 
worden vaak ingevuld door ISO-normen, 
zoals over composteerbaarheid, maar ook 
door private keurmerken. In veel landen is 
ruimte voor zelfregulering, zoals in Neder-
land door de RCC en in het Verenigd Konink-
rijk door de Advertising Standard Authority. 
Deze organisaties lopen vaak voorop als het 
gaat om de invulling van open normen, zo 
ook in het beoordelen van duurzaamheids-
claims. Het indienen van klachten over 
reclame bij bijvoorbeeld de RCC door consu-
menten, belangenorganisaties en concur-
renten is laagdrempelig. Ondernemingen 
die uitspraken aan hun laars lappen, komen 
al snel op de radar van toezichthouders.
Naast de Nederlandse Reclame Code, die 
bestaat uit regels waaraan een reclame- 
uiting moet voldoen, kent Nederland de 
Milieu Reclame Code (MRC). Ook hier is de 
hoofdregel dat de claim juist moet zijn en 
niet mag misleiden. De lat ligt hoog, zeker 
als de claim absoluut is geformuleerd. De 
claim ‘honderd procent klimaatneutraal’ is 
erg absoluut en moeilijk te bewijzen, en is 
daarom vaak snel misleidend. Uitgangspunt 
is dat duurzaamheid een containerbegrip is 

duurzame palmolieproducten.3 De RCC 
vond het relevant dat de reclame-uitingen 
niet absoluut waren, maar dat steeds 
genuanceerd werd uitgelegd wat Robeco 
deed om te verduurzamen.
Ook Remia mocht de uiting ‘honderd pro-
cent recyclebaar’ gebruiken.4 Door de toe-
voeging ‘Wel even ritsen om te kunnen 
recyclen’ maakt het bedrijf duidelijk dat de 
claim specifiek ziet op de mayonaisefles, 
die inderdaad volledig recyclebaar is.

Conclusie
Eerlijke duurzaamheidsclaims kunnen dus, 
maar het is wel een tikkeltje lastiger dan bij 
andere reclame. Harde absolute slogans 
en pay-offs zijn vaak niet onomstotelijk te 
bewijzen en zijn dus doorgaans mislei-
dend. Duurzaamheidsreclame leent zich 
juist voor story telling en dat past misschien 
ook beter in het (I)MVO-beleid van een 
onderneming. 

1. RCC, 14 februari 2022, 2021/00576/A

2. RCC, 8 april 2022, 2021/00553

3.  RCC, 3 januari 2022, 2021/00412 en CvB,  

6 april 2022, 2021/00412

4. RCC, 2 februari 2022, 2022/00050
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Gerben J. Sas

Waarom doe je zelf de export?
“Onze export is gefocust op Europa, waar 
onze producten in circa 25.000 supermark-
ten in twintig landen liggen. Scandinavië is 
onze grootste afzetmarkt. Daarbij werken wij 
hoofdzakelijk met distributeurs. Omdat die 
echt een verlengstuk van onze salesactivitei-
ten zijn, pak ik dat graag zelf op. Ook omdat 
wij meestal met de eigenaren aan tafel zit-
ten, is het handig gelijk op het juiste niveau 
met elkaar te kunnen onderhandelen.”

Hoe draag jij je steentje bij aan jullie 
duurzaamheidsdoelen?
“Mijn voornaamste werkzaamheden zijn het 
opzetten van de businessreviews en het 
bespreken van de planningen. Daarbij pro-
beer ik onze buitenlandse partners ook in 
de richting van onze MVO-filosofie en -stra-
tegie te brengen. De basis daarbij is ons 
EcoVadis-certificaat. Elk jaar proberen we 
het weer een stuk beter te doen, zodat we 
op duurzaamheidsgebied steeds in de 
voorste groep zitten. Zo proberen wij overal 
terug te laten komen dat we eerlijk zaken 
willen doen en transparant zijn naar onze 
klanten. Hoofddoel daarbij is dat de hele 

keten voor iedereen eerlijk wordt ingericht.
Bij het contact met onze distributeurs luis-
ter ik goed naar wat er in elk afzonderlijk 
land speelt op het vlak van duurzaamheid. 
Zo is er in Noorwegen een tijd lang al veel 
aandacht voor plasticvervuiling in zee, ter-
wijl in andere landen de discussies over CO2 
en gezond eten gingen. Ik probeer dan te kij-
ken met welke kapstok we daar op juiste 
wijze invulling aan kunnen geven.”

Wat betekent dit voor jou persoonlijk?
“Ik wil gewoon bij een eerlijk bedrijf werken, 
dat op dezelfde lijn zit als ik. Doordat Go-Tan 
zo actief is met duurzaamheid, kijk ik zelf ook 
anders naar zaken. Zo ging ik het liefst regel-
matig naar mijn distributeurs toe, die zitten 
vaak in fantastische hoofdsteden als Barce-
lona en Helsinki. Sinds de coronacrisis, maar 
ook vanwege het wereldwijde milieuvraag-
stuk, ben ik echter minder vaak naar mijn klan-
ten gaan vliegen. Met een tool als Teams kun je 
je relaties prima op niveau houden doordat je 
elkaar toch kunt zien. Al is het maar voor een 
gesprek van tien minuten, dan doe ik dat 
tegenwoordig via Teams. Dat scheelt niet 
alleen veel energie maar ook veel tijd.” 

Bedrijf: Go-Tan
Functie: commercieel directeur
Standplaats: Kesteren

 www.go-tan.com 

Wie komt waar?

Barry Beekers 
van Go-Tan
Tijdens de jaarlijkse Dag van de Declarant van evofenedex, 3 november in Veenendaal, gaf 

familie bedrijf Go-Tan een inspiratiesessie over hun supply chain. Bij het inkopen van alle 

ingrediënten is respect voor mens en milieu de leidraad. Ook bij de export van de Aziatische 

voedselproducent speelt duurzaamheid een belangrijke rol, vertelt commercieel directeur 

Barry Bakers (49), die ook de export doet.
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achterstand ten opzichte van de concur-
rentie.”

Onderscheidende factor
Ruth Clabbers, directeur-generaal Lucht-
vaart en Maritieme Zaken van het ministe-
rie van Infrastructuur en Waterstaat gaf 
dezelfde waarschuwing af. “We kunnen 
niet langer varen op onze gunstige geogra-
fische ligging en onze uitstekende fysieke 
achterlandinfrastructuur. Digitalisering is 
de komende jaren de onderscheidende 
factor. Met het DIL-programma geven we 
gezamenlijk invulling aan de broodnodige 
digitalisering en zorgen we ervoor dat onze 
logistieke ketens hun positie in de wereld-
top kunnen behouden. Zo zorgen we 
samen voor efficiëntere en duurzamere 
logistiek.” 

Om de concurrentiepositie van Nederland op de wereldmarkt te behouden en te verstevigen, is een 

forse digitaliseringsslag nodig in de ketens. Dat is de overtuiging van zowel het bedrijfsleven als de 

overheid. Om de benodigde stappen te zetten, werd vorige maand op de vakbeurs ICT & Logistiek in 

Utrecht het programma Digitale Infrastructuur Logistiek gelanceerd.

Kortweg komt het er op neer dat wanneer 
goede en voldoende data beschikbaar  
zijn in de keten, deze efficiënter en betrouw-
baarder kan worden gemaakt. Naast  
evofenedex en het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat, zijn ook de haven-
bedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schip-
hol, TLN, de douane en vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven aangesloten bij het 

Digitalisering 
voor behoud 
concurrentiepositie

nieuwe programma Digitale Infrastructuur 
Logistiek (DIL). Nederland moet hierdoor 
internationaal voorop blijven lopen.

Samenwerken
Ivanka Janssen, chief supply chain officer 
en executive vice president bij Philips, 
benadrukte tijdens de lancering het belang 
van DIL voor het wereldwijd opererende 
concern. “Het delen van goede gegevens is 
absoluut een must. Tijdens de COVID- 
periode hebben we ons allemaal gereali-
seerd hoe belangrijk het is inzicht te  
hebben in de hele keten. Met DIL zetten we 
een eerste stap om data te gebruiken  
vanuit een bron. Voor verladers als Philips 
is het belangrijk dat ze hun lading kunnen 
volgen. Zo kunnen we verspilling eruit 
halen en de ketens beter maken.”
Volgens Ivanka wordt snelheid in de supply 
chain steeds belangrijker. “Niet alleen  
product en merk zijn belangrijk voor de 
eindgebruiker, maar ook de snelheid waar-
mee wordt geleverd. Het is belangrijk dat 
Nederland het voortouw daarin neemt en 
dat we samenwerken om dit te doen. Want 
als we het niet doen, staan we straks op 

Logistiek moet slimmer

Job Halkes

V.l.n.r: Ruth Clabbers, Ivanka Janssen en  
Johan Kerver, mt-lid evofenedex en kwar-
tiermaker Logistiek Digitaal.

Meer informatie over het programma 
Digitale Infrastructuur Logistiek is te 
vinden op  www.logistiekdigitaal.nl 
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Welke kansen biedt India voor Neder-
landse ondernemers?
“Het land telt een middenklasse van bijna 
zeshonderd miljoen personen. Dat zijn 
meer mensen dan in de Europese Unie 
wonen. Ongeacht in welke sector je actief 
bent, kansen zijn er genoeg. Ondernemer-
schap op het gebied van waterbeheer, 
landbouw, klimaat en gezondheidszorg zijn 
dé groeimarkten dankzij de uitdagingen 
waar India op deze terreinen voor staat.”

Wat zijn die uitdagingen?
“India kampt met een groot watertekort. 
Onder andere doordat het grondwater 
dramatisch zakt. De bevolking groeit hard 
richting de anderhalf miljard inwoners. De 
voedselzekerheid komt in gevaar als de 
landbouw hier niet op inspeelt en daarbij 
rekening houdt met de gevolgen voor het 

Stijn Jaspers  

Maar je moet wel tijd en geduld hebben

Ondernemerschap op het gebied van waterbeheer, 
landbouw, klimaat en gezondheidszorg zijn in India dé 
groeimarkten dankzij de uitdagingen waar dit enorme 

land op deze terreinen voor staat. Denk wel goed na 
waar je wilt beginnen, zorg voor een lokale partner en 

besef dat India een land van relaties is.

De middenklasse in India telt bijna zeshonderd miljoen mensen.  

Een aantal deelstaten is groter dan Duitsland. De economie groeit met 

zes procent. “Hoewel de wet- en regelgeving complex is, de import- en 

exporttarieven hoog zijn, en de markt prijsgevoelig en competitief is, 

kunnen Nederlandse ondernemers hier zeker succesvol zijn”, aldus 

Marten van den Berg, onze ambassadeur in New Delhi.

India: kansen dankzij 
maatschappelijke 
vraagstukken

klimaat. Daarnaast vraagt de enorme 
bevolkingsomvang om een gezondheids-
zorg die maximaal gebruikmaakt van inno-
vatie en technologie.”

Maatschappelijke vraagstukken 
leiden tot zakelijk succes?
“Ja, dat klopt en is precies de benadering 
die wij als ambassade kiezen om onder-
nemers succesvol te koppelen aan Indiase 
bedrijven en de (lokale) overheid. Wij inven-
tariseren de maatschappelijke vraagstuk-
ken waar India mee kampt en onderzoeken 
welk bedrijfsmodel daarbij past. Hierdoor 
wordt het vraagstuk aangepakt én kan een 
bedrijf commercieel succesvol worden. Een 
concreet voorbeeld is het afvalprobleem in 
India. De Indiase overheid zoekt hier een 
oplossing voor. Een aantal Nederlandse 
bedrijven is gespecialiseerd in het duur-

Marten van den Berg:

“Ben je als ondernemer 

taakgedreven in plaats van 

relatiegedreven? Dan red je 

het hier niet”
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relaties en het kost tijd deze op te bouwen. 
Ben je als ondernemer taakgedreven in 
plaats van relatiegedreven? Dan red je het 
hier niet.”

Hoe helpt de ambassade in New Delhi 
kansen te verzilveren?
“De ambassade is onderdeel van een net-
werk dat het hele land beslaat. Ik zit met 
mijn team in New Delhi. Daarnaast zijn er de 
consulaten-generaal in Bangalore en Mum-
bai. In de steden Ahmedabad en Hyderabad 
is een Netherlands Business Support Office 
gevestigd. Deze handelskantoren onder-
steunen Nederlandse ondernemers op een 
praktische manier. Onze honorair consuls in 
Calcutta, Chennai en Lucknow zijn ook actief 
en van toegevoegde waarde om lokale con-
tacten op te bouwen.”

Welke Nederlandse bedrijven zijn 
actief en succesvol in India?
“Foodbedrijf Schouten van Henk Schouten. 
Sinds vorig jaar produceert dit op innova-
tieve wijze tempé in Bangalore. Hiermee 
werken ze aan een maatschappelijk pro-
bleem, het eiwittekort onder de Indiase 
bevolking, en boren ze een hele grote 
markt aan. Honderden miljoenen Indiërs 

zaam verwerken van afval. Als ambassade 
koppelen wij de partijen aan elkaar zodat 
een samenwerking ontstaat.”

Wat is een andere sector waar kansen 
liggen?
“Dat is natuurlijk de ICT-sector. Naar ver-
wachting telt India in 2030 een miljard 
internetgebruikers. Dit biedt een enorm 
potentieel voor Nederlandse bedrijven die 
deze gebruikers online weten te bereiken. 
Daarnaast is voor dit aantal mensen een 
ICT-infrastructuur nodig met bijbehorende 
producten en diensten. Ook die markt is 
gigantisch.”

India is geen land, maar een subconti-
nent. Waar begin je als ondernemer?
“Sommige deelstaten zijn groter dan Duits-
land en sommige hebben meer dan hon-
derd miljoen inwoners. Succes staat of valt 
met drie dingen. Ten eerste: waar wil je 
beginnen? Zo is Bangalore de ICT-stad, ter-
wijl in de deelstaat Gujarat landbouw de 
economische hoofdactiviteit is. Ten 
tweede: zorg voor een lokale Indiase part-
ner. Het land is te groot en te complex om 
zelf je weg te vinden. Ten derde: neem de 
tijd en heb geduld. India is een land van 

zijn vegetariër. Eiwitrijke tempé is een 
goede vleesvervanger. Henk begrijpt ook 
heel goed dat India een land van relaties en 
de lange adem is. Hij is hier vaak geweest 
en is maatschappelijk betrokken. Een ander 
voorbeeld is Paques Technology. Deze 
Friese onderneming helpt bedrijven bij het 
verminderen van het gebruik van zoet 
water en het verlagen van hun koolstofvoe-
tafdruk. Ook winnen ze waardevolle hulp-
bronnen uit afval terug. Volgens Paques 
wordt de integratie van waterzuivering, 
duurzame energieopwekking en herge-
bruik van hulpbronnen steeds belangrijker 
in deze tijden van klimaatverandering en 
schaarste van hulpbronnen.”

Wat wil je voor ondernemers bereiken 
in jouw laatste jaar als ambassadeur?
“Wij gaan door met het creëren van kansen 
voor ondernemers. Zo vindt binnenkort een 
bedrijvenmissie over digitale gezondheids-
zorg plaats. Daarnaast is mijn plaatsing als 
ambassadeur met een jaar verlengd vanwege 
de G20-top in 2023. Dankzij ons diplomatieke 
werk is Nederland hiervoor door India uitge-
nodigd. Die goede bilaterale relaties en onze 
deelname aan de G20 bieden kansen voor 
Nederlandse ondernemers.” 

Na 2,5 jaar online samenwerking konden de leden van het Netherlands Trade 
Network India elkaar dit jaar eindelijk weer eens persoonlijk ontmoeten.

Handelsrelatie India en Nederland
India is een van de weinige landen waar-
uit we meer invoeren, dan waarnaar we 
uitvoeren. De totale uitvoer bedraagt tus-
sen de 5 en 6 miljard euro. De totale in-
voer bedraagt 12 miljard euro. In India 
zijn zo’n 350 Nederlandse bedrijven ac-
tief, terwijl ruim 300 Indiase bedrijven in 
Nederland actief zijn.De ambassade in 
New Delhi is bereikbaar via

 nde@minbuza.nl 
 +91 11 24197600.

37globe magazine voor internationaal ondernemen | december 2022



Om te beginnen is het goed kort de rollen 
en de werkwijze van een vervoerder en 
een expediteur te schetsen.

Werkwijze expediteur
Een expediteur spreekt met de opdracht-
gever af dat er goederen worden vervoerd. 
Hierbij geeft de expediteur duidelijk aan 
dat de goederen door een vervoerder wor-
den vervoerd. Vervolgens sluit de expedi-
teur een of meerdere overeenkomsten 
met vervoerder(s) af om de goederen 
daadwerkelijk te vervoeren.

Werkwijze vervoerder
De vervoerder spreekt met opdracht-
gevers af dat de goederen door de  
vervoerder worden vervoerd. De contrac-
tuele vervoerder zorgt ervoor dat er een 
ver voersovereenkomst met de opdracht-
gever is afgesloten. De daadwerkelijke  
vervoerder zorgt dat de goederen worden 
vervoerd. Als het vervoer wordt uitbesteed 
aan een andere vervoerder, dan noemen 
wij de opdracht gevende partij ‘een papie-
ren vervoerder’.

Deze papieren vervoerder lijkt sterk op 
een expediteur. Dat komt omdat zowel de 
papieren vervoerder als de expediteur het 
vervoer aan een (andere) vervoerder uit-
besteedt. Het grote verschil is dat een 
expediteur aan zijn opdrachtgever ken-
baar maakt dat de goederen door een ver-
voerder zullen worden vervoerd. Een 
papieren vervoerder spreekt hier niet over 
en/of maakt dit niet bekend.

Verschillen in aansprakelijkheid 
tussen expediteur en vervoerder
Omdat het niet de taak van de expediteur 
is de goederen te vervoeren, kan een expe-
diteur in de basis niet aansprakelijk wor-
den gehouden voor een mogelijke schade 
aan de goederen. Is er schade aan de ver-
voerde goederen, dan is de vervoerder 
aansprakelijk volgens de overeengekomen 
voorwaarden en kan de opdrachtgever de 
vervoerder aansprakelijk stellen. De 
afspraak is immers dat goederen tijdig en 
zonder schade op de plaats van bestem-
ming worden afgeleverd.

Grote verschillen 
bij schade
Als het gaat om vervoer en export van goederen zijn er ruim voldoende mogelijkheden. 

De keuze is reuze, maar in alle gevallen komt het erop aan zaken goed te regelen. Zo is 

het van groot belang goed te letten op de verschillen in de aansprakelijkheid tussen een 

vervoerder en een expediteur, vertelt Remon Drenth van evofenedex verzekerings advies.

Exporteur en vervoerder hebben aparte belangen 

“ Wie geen  
financieel risico  
wil lopen, kan een 
goederentrans
portverzekering  
afsluiten”

Wat zijn de verschillen in aansprakelijkheid tussen 
een vervoerder en expediteur? Wat is het nut van 
een goederentransportverzekering en waarom is 

het verstandig naar afgesproken Incoterms®-regels 
te kijken? Remon Drenth van evofenedex 

verzekeringsadvies geeft aan de hand van een 
duidelijk voorbeeld antwoord op al deze vragen.

Remon Drenth 
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door een vervoerder. De eigenaar van de 
goederen loopt in zo’n geval geen risico als 
de vervoerder niet of niet volledig aanspra-
kelijk blijkt te zijn. De volledige waarde van 
de goederen is dan verzekerd. In het 
geschetste voorbeeld zou er dan 200.000 
euro worden uitgekeerd. Gebruikelijk is dat 
verzekeraars dekking bieden voor onder 
andere schade door bederf, diefstal en 
verlies van de goederen. Schade aan de 
goederen als gevolg van brand of een 
ongeval met het vervoersmiddel, valt ook 
binnen de dekking. De goederentransport-
verzekering kan eenmalig maar ook door-
lopend worden afgesloten.

Incoterms® hebben ook invloed
Dan zijn er nog de ICC Incoterms® 2020, die 
voldoen aan een internationale standaard. 
De Incoterms® regelen het verkopen en 
kopen van goederen en ze beschrijven 
daarnaast het bezit en wie de risico’s 
draagt tijdens het transport van verkoper 
naar koper. Zo geeft de Incoterms®-regel 
die contractueel tussen verkoper en koper 
wordt overeengekomen duidelijk aan wan-
neer de zeggenschap en het risico van de 
verkoper op de koper overgaan. Tegelijker-
tijd bepalen Incoterms®-regels alleen wan-
neer controle, bezit en risico van verkoper 
naar koper overgaan. Er wordt binnen 
Incoterms® niet over eigendom gesproken.
Het is om deze reden zeer verstandig goed 
kennis te nemen van de Incoterms® 2020, 
zodat bekend is wanneer het risico en de 
verantwoordelijkheid voor het verzekeren 
van de goederen van de verkoper naar de 
koper overgaan. Alle betrokken partijen 
dienen te weten welke Incoterms®-regel bij 
het betreffende transport van toepassing 
zijn en dat de goederen voldoende en vol-
gens ieders wensen zijn verzekerd. 

*  De rekeneenheid Special Drawing Right (SDR) 

wordt dagelijks vastgesteld door het Internati-

onaal Monetair Fonds. 1 SDR is op dit moment 

1,25 euro.

Regeling van aansprakelijkheid
Als het om aansprakelijkheid gaat, zijn er 
ook de nodige verschillen tussen expedi-
teur en vervoerder.

Expediteur
De expediteur werkt in de praktijk vaak 
met de Fenex-voorwaarden. Daarin is bij 
een schade het volgende geregeld:
•  De maximale aansprakelijkheid van de 

expediteur is 10.000 SDR (Special  
Drawing Rights*);

•  De maximale aansprakelijkheid bij 
schade aan de te vervoeren goederen 
bedraagt 4 SDR per kilogram bescha-
digd, in waarde verminderd of verloren 
gegaan brutogewicht.

Vervoerder
•   Een vervoerder werkt met AVC (Alge-

mene VervoersCondities voor nationaal 
vervoer) of CMR (condities voor interna-
tionaal wegvoer);

•  Bij de AVC-condities is de maximale aan-
sprakelijkheid van de vervoerder 3,40 
euro per kilogram beschadigde of verlo-
ren goederen;

•  Bij de CMR-condities is de maximale 

aansprakelijkheid van de vervoerder 
8,33 SDR per kilogram beschadigde of 
verloren goederen.

Voorbeeld van een schade-uitkering
Laten we het bovenstaande nu eens als 
uitgangspunt nemen in een voorbeeld. 
Eigenaar Zwart laat goederen vervoeren 
met een waarde van 200.000 euro en een 
gewicht van 15.000 kilogram door expedi-
teur Groen. Bij een eventuele schade 
wordt de schade volgens onderstaand 
overzicht afgewikkeld. Zwart heeft ook de 
mogelijkheid de goederen door een ver-
voerder te laten vervoeren. De schade zou 
dan bij een nationaal transport volgens de 
onderstaande AVC-berekening worden 
afgewikkeld. Mocht het een internationaal 
transport zijn, dan volgens de CMR.

Geen financieel risico
Wanneer Zwart BV, als eigenaar van de 
goederen, geen (financieel) risico wenst te 
lopen, bestaat de mogelijkheid dit risico 
door middel van een goederentransport-
verzekering te dekken. Een goederentrans-
portverzekering kan door de eigenaar van 
de goederen worden afgesloten, maar ook 

Expediteurs

€12.500,00

€51.000,00

€156.187,50

FENEX

AVC

CMR

Vervoerders

FENEX
15.000 kg x 4 SDR = 60.000 SDR
60.000 SDR x € 1,25 = € 60.000
Echter maximale aansprakelijk-
heid is 10.000 SDR = € 12.500

AVC
15.000 kg x € 3,40 = € 51.000

CMR
15.000 x 8,33 SDR = 124.950 SDR
124.950 SDR x €1,25 = 
€ 156.187,50
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De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord, maar iedereen heeft ermee te  

maken. Dan hebben we het over sensorische informatieverwerking. “Ieder mens ervaart 

prikkels, maar wat voor de een heel gewoon is, blijkt voor de ander heel bijzonder”,  

zegt Tessa Tippersma van Happy Senso. Met de zelf ontwikkelde sensorische gel levert  

het bedrijf een bijdrage aan de beleving van voelen, horen, ruiken en zien.

Guus Peters

Jullie sensorische gel is breed toepasbaar. Hoe breed 
moeten we dat zien?
“De gel nodigt uit om je zintuigen aan het werk te zetten: 
horen, zien, voelen en ruiken. Vooral kinderen vinden het fan-
tastisch, maar voor ouderen is het ook interessant. Het kan 
kinderen op de basisschool die moeite hebben zich te focus-
sen, helpen zich te concentreren. Maar ik heb ook een voor-
beeld van een dementerende vrouw die al jaren alleen nog 
maar op bed lag en niet meer kon praten, hooguit een beetje 
kreunen. Contact maken was moeilijk, ze was bijna onbereik-
baar. Maar met wat Happy Senso op haar en mijn hand kwam 
er toch gevoel bij haar binnen, ze begon zelfs te giechelen. 
Het was duidelijk dat ze voelde dat er iets gebeurde, het 
behandelend personeel stond er echt van te kijken.”

Wie zijn jullie klanten?
“Ook dat is heel breed. Fysiotherapeuten werken veel met 
onze gel, maar ook spraak- en ergotherapeuten, mensen in 
de dagbesteding en breder gezegd mensen in de zorg en het 
onderwijs. We zijn begonnen in Nederland, maar toen we in 
2017 in Wenen op een congres over sensorische informatie-
verwerking stonden, ging het hard met de internationale 
belangstelling. Toen kwamen therapeuten uit heel Europa op 
ons af en daarna is het, zoals dat zo mooi heet, gaan snow-
ballen. Nu hebben we klanten over de hele wereld.”

Happy Senso
Opgericht in: 2016
Hoofdkantoor: Arnhem
Aantal werknemers: 5
Belangrijkste exportproduct: sensorische gel
Voornaamste exportregio's: Europa, Azië, Noord- en 
Zuid-Amerika

  www.happysenso.com

Dat betekende dus opzet van export. Dat ging  
waarschijnlijk niet zomaar?
“We hadden al snel door dat we met de toename van buiten-
landse klanten een drukke tijd tegemoet gingen. Je krijgt met 
een heleboel regelgeving te maken. Binnen de Europese Unie 
(EU) is het nog redelijk gemakkelijk, maar daarbuiten is het 
een ander verhaal. In alle landen van de wereld hebben we 
exportkansen, ook in de landen waar we al zitten groeien we 
nog steeds. We zijn nu bezig met Australië, dat is nog heel wat 
uitzoekwerk. Maar de ervaring leert: als je een keer een zen-
ding naar een bepaald land hebt gestuurd, is elke volgende 
zending een stuk eenvoudiger.” 

Prikkels voor  
de hele wereld
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Met het Oranje Handelsmissiefonds  
ondersteunen evofenedex, EY, het minis-
terie van Buitenlandse Zaken, Regina 
Coeli, RVO en UPS jaarlijks tien mkb- 
bedrijven met hun exportambities.  
Kijk voor meer informatie op  

 www.oranjehandelsmissiefonds.nl 

Volgend jaar
Sifra spreekt veel ondernemers in de retail 
en die verwachten voor 2023 zwaar weer. 
“Zij sturen nu niet op winstgevendheid 
maar op overleving. Consumentenbeste-
dingen staan onder druk. Ik verwacht dat 
daardoor het personeelstekort in veel sec-
toren zal dalen, al heeft Ukje zeker nog va-
catures. Het is nu zaak als ondernemer een 
kwalitatief sterk en onderscheidend pro-
duct te hebben. Het liefst een echt duur-
zaam product; geen greenwashing dus. 
Dat lijkt mij de weg met de meeste kans 
van slagen de komende tijd.” 

Van de bijna driehonderd inschrijvingen blonk Ukje uit in de kracht van haar product, ambities en duur-

zaamheid. Het bedrijf uit Lelystad ontwerpt, produceert en verkoopt hoezen ter verfraaiing en bescherming 

van kindermeubels. “Het was een bevestiging voor ons team en eer van ons werk”, vertelt oprichter en 

directeur Sifra Geijtenbeek.

Voor Sifra Geijtenbeek was er een duidelij-
ke aanleiding zich op te geven voor het 
Oranje Handelsmissiefonds (OHMF). “Vaak 
zeggen ze dat je twee dingen nodig hebt: 
kennis en kennissen. Ik heb heel lang gefo-
cust op kennis. Maar om in de Verenigde 
Staten (VS) met de juiste partners samen 
te werken, heb je kennissen nodig. Zo’n 
tien jaar verkopen we al aan Europese 

Expansie met 
een missie

Tijdens het Nationaal Export Event werd Ukje in oktober 
uitgeroepen tot een van de winnaars van het Oranje 

Handelsmissiefonds 2022. Met deze prijs gaat Sifra 
Geijtenbeek samen met haar team aan de slag om hun 

exportdroom in de Verenigde Staten waar te maken.

klanten. Ruim een jaar geleden zijn we in 
de VS gestart en daar waren we al snel suc-
cesvol. We verkopen via onze eigen web-
shop en via Amazon. Al bijna de helft van 
onze totale omzet komt uit de VS. Maar we 
zouden er nog veel meer uit kunnen halen. 
Daar kunnen we de hulp van het OHMF 
goed bij gebruiken.”

For Happy Families
Ukje levert nu voornamelijk b2c en wil een 
groter bereik krijgen op de Amerikaanse 
b2b-markt. Sifra: “Als je kunt samenwerken 
met een grote babywinkel, krijg je meer 
naamsbekendheid. Op deze manier wer-
ken we ook gelijk op grotere schaal aan 
onze missie: ‘For Happy Families - In this and 
next generations ’. We willen gezinnen on-
dersteunen in het leven met kleine kinde-
ren. Twintig procent van onze winst done-
ren we aan bijvoorbeeld het Ronald 
McDonald fonds en Compassion.” De 
meubel hoezen hebben een duurzaam ka-
rakter, vervolgt Sifra. “Door gebruik van de 
hoezen gaan de kindermeubels namelijk 
langer mee, en worden tweedehands meu-
bels in een handomdraai weer als nieuw.”

Winnaar Oranje Handelsmissiefonds 2022

Marianne Elissen

Sifra Geijtenbeek: “Om in de VS met de  
juiste partners samen te werken, heb je 
kennissen nodig”
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De praktische uitwerking van het Wayfair- 
arrest is dat ‘economische aanwezigheid’ 
voor zowel Amerikaanse als buitenlandse 
bedrijven geldt. Bovendien betreft het hier 
niet alleen fysieke goederenstromen, maar 
ook digitale leveringen, zoals clouddiensten 
en leveringen van software via internet.
Om als buitenlands bedrijf statelijke sales 
tax te kunnen rekenen, heb je echter een 
registratie in de betreffende Amerikaanse 
staat nodig. Zo moet een Nederlandse 
ondernemer die zaken wil doen in een 
Amerikaanse staat, daar normaal gezien 
eerst een authorization to transact business 
aanvragen en verkrijgen, om een sales 
tax-nummer te krijgen. Met het verkrijgen 
van de authorization is feitelijk een onder-
neming in de Verenigde Staten (VS) ont-

staan, die in dit land op federaal en statelijk 
niveau belastingplichtig is. In het eerste 
geval is het Nederlands-Amerikaans belas-
tingverdrag van toepassing, in het tweede 
geval niet. Dit leidt tot een nexus, ofwel een 
onderling verband, waarmee de buiten-
landse onderneming onderdeel is gewor-
den van het Amerikaanse rechts- en belas-
tingsysteem. Kortom, leveringen aan de VS 
kunnen resulteren in kwalificatie van een 
Nederlandse vennootschap als een Ameri-
kaans bedrijf, geregistreerd in de VS en 
onderworpen aan het rechtssysteem en 
de belastingen daar.

Plaats van levering
Hoe kun je nu voorkomen dat jouw bedrijf 
in de VS gezien wordt als een ‘Amerikaanse 

Met het Wayfair-arrest heeft het Supreme Court of the United States in 2018 een  

uitspraak gedaan, die een steeds grotere invloed krijgt op internationale handelstrans-

acties in en met de Verenigde Staten. Als een buitenlandse of buitenstaatse leverancier 

voor meer dan 100.000 US-dollar verkoopt aan, of meer dan 200 transacties uitvoert 

met afnemers in bijvoorbeeld South Dakota, dan ontstaat een sales tax-verplichting  

op basis van ‘economische aanwezigheid’. Dit houdt in dat de leverancier sales tax in 

rekening moet brengen op die leveringen, waarvoor hij in de staat van bestemming 

moet worden geregistreerd.

“ Met het 
verkrijgen van 
de authorization 
is feitelijk een 
onderneming in  
de VS ontstaan”

Servicegericht en de klant ontzorgend exporteren naar de 
Verenigde Staten op basis van de ICC Incoterms® 
2020-regel Delivered Duty Paid. De Nederlandse 

leverancier neemt hierin het volledige traject van de 
export naar, en de import en het transport in de VS voor 

zijn rekening. Dit klinkt als een goed idee, maar waar 
zitten de addertjes onder het gras?

Hans van Velzen 
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Maximaliseer je risicobeperkingen in de supply chain

Toeleveren aan VS 
kan verstrekkende 
gevolgen hebben
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sinds 2020 niet meer) levert en de IDV in de 
VS als importer of record optreedt. De Neder-
landse exportvennootschap levert daarmee 
in en vanuit Nederland, niet in de VS.
Hoewel het Wayfair-arrest hier ook een rol 
speelt, is deze in het kader van potentieel 
risico sterk gereduceerd. Immers, de Ameri-
kaanse dochtermaatschappij is al in de VS 
gevestigd en aldaar geregistreerd, onder 
meer voor de sales tax. De importvennoot-
schap kan zelf voorraad aanleggen in de VS 
en van daaruit aan Amerikaanse afnemers 
leveren, maar kan er ook voor kiezen via 
dropshipments te leveren. In opdracht van 
de IDV gaan de leveringen dan direct vanuit 
de Europese leverancier naar het adres van 
de Amerikaanse afnemer.
Let bij dit alles op de verschillen tussen de 
vervoersvoorwaarden van de ICC (de Inco-
terms® 2020-regels) en de Uniform  
Commercial Code (UCC, die in de VS gel-
den). Hierin schuilen grote afwijkingen. Zo 
kan een order van een Amerikaanse afne-
mer een zestal verschillende UCC Free on 
Board-condities bevatten, terwijl deze 
regel onder Incoterms® 2020 eenduidig is.

Conclusie
Met inzet van de nodige juridische architec-
tuur op het gebied van internationaal ven-
nootschaps- en privaatrecht, vervoersrecht 
en -voorwaarden, kun je een maximale 
risico beperking bereiken, zonder afbreuk te 
doen aan het operationele karakter van de 
groep van ondernemingen. 

onderneming’? De hierboven genoemde 
nexus wordt veroorzaakt door een aantal 
aanknopingspunten met het Amerikaanse 
rechts- en belastingsysteem. De meest 
essentiële hiervan is het bestaan van 
inland transactions.
Leveringen volgens de ICC Incoterms® 2020-
regel Delivered Duty Paid (DDP) nemen 
hierin de leiding. De Nederlandse leveran-
cier is bijvoorbeeld overeengekomen om 
DDP op het adres van zijn afnemer in de VS 
te leveren. Dit is een ‘brengtransactie’, de 
leverancier importeert de verkochte pro-
ducten in de VS en transporteert deze naar 
het afleveradres. De leverancier kan er ook 
voor kiezen de transactie te doen in de 
vorm van een collect abroad transaction 
ofwel ‘haaltransactie’, waarbij de fysieke 
levering en de overgang van risico in Neder-
land plaatsvinden. Dit kan op basis van de 
Incoterms®-regel Free Carrier (FCA). In dat 
geval vindt de simpelste vorm van export 
plaats en kan de exporteur voldoen aan de 
toepasselijke regelgeving voor export-
controle. De Amerikaanse afnemer draagt 
zorg voor alle formaliteiten ‘af Nederland’ 
inclusief import in de VS.
Samengevat, de levering van het product 
en de potentieel belaste transactie hebben 
in Nederland plaatsgevonden, niet in de VS. 
Hierdoor voorkom je Amerikaanse sales 

tax en wordt jouw bedrijf niet beschouwd 
als een Amerikaanse onderneming.

Export- of importvennootschap
Normaal gesproken, vindt internationaal 
ondernemen vanuit Nederland plaats met 
gebruikmaking van een besloten vennoot-
schap. Dit zorgt er, behoudens uitzonde-
ringen, voor dat als zaken een negatieve 
wending nemen het tot dan reeds opge-
bouwde privévermogen van de onderne-
mer wordt gespaard. Deze bescherming 
kun je verder uitbouwen. Als het gaat om 
een enkele of een aantal leveringen, dan 
kun je ervoor kiezen een afzonderlijke 
exportvennootschap in te zetten. Deze 
vennootschap heeft een focus op export 
van producten naar landen buiten de Euro-
pese Unie (EU), waarbij met buitenlandse 
resellers wordt gecontracteerd en gehan-
deld in een potentiële hoogrisicosfeer.
Gaat het om reguliere leveringen aan een 
bepaald land, zoals de VS, of is het niet 
gewenst dat de importwaarde aan de afne-
mer als importeur kenbaar wordt gemaakt, 
dan kun je een import- annex distributie-
vennootschap (IDV) opzetten. Dit is een 
dochtervennootschap van de Nederlandse 
groep, waarbij de laatste volgens de Inco-
terms®-regel FCA (de Incoterms®-regel Ex 
Works voor leveringen buiten de EU werkt 

Dit artikel is niet uitputtend bedoeld; uit-
zonderingen op de hierin opgenomen 
voorbeeldsituaties kunnen van toepassing 
zijn. De inhoud van dit artikel is met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld, heeft een informatieve strekking, 
is globaal en beschrijvend van opzet, en is 
niet bedoeld als juridisch advies of leidraad 
voor onder meer vestigingsaangelegen-
heden. Aan deze informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. Deze bijdrage is 
afgerond op 24 oktober 2022.
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Vanwege nieuwe wetgeving is de Neder-
landse douane gestart met de vervanging 
van het bestaande aangifte systeem AGS 
naar het nieuwe Douane aangifte Manage-
ment Systeem (DMS). Aanvankelijk zou de 
invoering al in 2022 plaatsvinden, maar dit 
is nu tot nader order uitgesteld. Net als in 
AGS kun je in DMS aangiften indienen voor 
invoer, uitvoer en bijzondere regelingen. 
Het systeem voor douanevervoer (NCTS) 
wordt niet opgenomen in DMS.
Uitgesteld of niet, één ding is zeker: de 
overgang naar DMS komt eraan. Dit bete-
kent dat je als aangever straks aangifte 
moet doen in het nieuwe systeem. Wat ver-
andert er dan concreet voor ondernemers 
die hun douanezaken hebben uitbesteed? 
Hieronder zet ik de belangrijkste punten 
op een rij.

Zes aandachtspunten
1.  Meer data aanleveren
Het Enig Document van AGS maakt in het 
nieuwe DMS plaats voor data-elementen. 
Waar het Enig Document uit enige tiental-
len velden bestond, krijg je straks te maken 
met honderden data-elementen. Jouw 
douane-expediteur zal zeker bij je aan-
kloppen om, al dan niet geautomatiseerd, 
extra gegevens aan te leveren. Zo worden 
koper en verkoper verplichte gegevens. 
Ook je douanevergunningen moeten wor-
den aangegeven en de inhoud van contai-
ners moet specifiek worden vermeld. Deze 
en andere zaken behandel ik hierna;
2. Inhoud van containers
In AGS moest je op hoofdniveau aangeven 
dat jouw goederen in containers vervoerd 
worden. Met de komst van DMS is het zaak 
dat je vermeldt in wélke container(s) jouw 
goederen zich exact bevinden. Deze eis 
vraagt om een aanpassing van de factuur 
en paklijst van je zending. Mijn tip: ga met 

Het is ook jou vast niet ontgaan: het huidige aangiftesysteem AGS gaat over op het 

nieuwe Douaneaangifte Management Systeem (DMS). Hoewel er nog geen officiële 

overgangsdatum bekend is, kan het geen kwaad je nu alvast voor te bereiden. Voor wie 

zijn douaneaangifte uitbesteedt aan een expediteur, zetten wij een aantal tips en tricks 

op een rijtje. Ontdek wat er verandert.

“ Uitgesteld of niet, 
één ding is zeker: 
de overgang naar 
DMS komt eraan”

Op de jaarlijkse Dag van de Declarant van evofenedex,  
3 november in Veenendaal, kreeg Ridvan Taci veel vragen 

vanuit de zaal tijdens zijn workshop over de stand van 
zaken omtrent de invoering van het nieuwe Douaneaan-
gifte Management Systeem. Wat verandert er voor wie?
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Dit verandert er bij de invoering van DMS

Douanezaken  
uitbesteed?
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jouw douane-expediteur in gesprek hoe hij 
deze informatie wenst te ontvangen;
3. Koper/verkoper vermelden
Voor het in het vrije verkeer brengen van 
goederen gaan andere voorwaarden gel-
den. Zo verplicht het Douanewetboek van 
de Unie het vermelden van de koper. Dit 
geldt ook voor de vereenvoudigde aan-
gifte. Is de koper een andere partij dan de 
importeur? Dan moet dit in de aangifte ten 
invoer gemeld worden. Het is ook verplicht 
de koper te vermelden als de douane-
waarde niet op basis van de factuur kan 
worden bepaald;
4. Documenten en vergunningnummers 
vermelden
In DMS zijn bescheiden onderverdeeld in 
vier nieuwe datagroepen. Hierin moeten 
straks alle voor de aangifte relevante docu-
menten worden opgenomen. Denk hierbij 
aan (oorsprongs)certificaten, facturen, ver-
voersdocumenten en douanevergunning-
nummers. Deze vergunningen werden in 

AGS via het EORI-nummer herleid. In DMS 
moet je bij iedere aangifte de bijbehorende 
vergunningen en vergunningnummers ver-
melden. Tip: zorg ervoor dat jouw douane- 
expediteur altijd al jouw douanevergunnin-
gen in zijn bezit heeft;
5. Plaats van de goederen uitgebreid
In DMS kun je specifiek aangeven waar de 
goederen zich op het moment van aangifte 
bevinden. Dit was in AGS al mogelijk voor 
Nederland, maar in DMS is het geografi-
sche gebied uitgebreid met de andere lan-
den van de Europese Unie;
6. Correctie van de aangifte
Op dit moment, wanneer je een fysieke 
controle krijgt en er tijdens deze controle 
bevindingen zijn, past de douanier deze 
zelf aan. Na afronding van de zaak geeft de 
douane de aangifte vrij. In DMS moet de 
partij die de aangifte heeft gemaakt, zelf 
de bevindingen van de douane corrigeren. 
Pas wanneer de correctie is geaccepteerd, 
geeft de douane de aangifte vrij. 

Opleiding
Bedrijven die goederen importeren 
en/of exporteren, maken vaak onno-
dige kosten omdat zij onvoldoende 
op de hoogte zijn van de mogelijk-
heden die douaneprocedures bie-
den. Goed inzicht in de werkwijze van 
de douane en de verschillende proce-
dures is dan ook essentieel. De oplei-
ding ‘Douaneprocedures in de prak-
tijk’ is een basisopleiding op 
teamleidersniveau die hier meer 
inzicht in geeft. Ook als douanezaken 
zijn uitbesteed. 

 www.evofenedex.nl/douanepro-
cedures-in-de-praktijk

Meer informatie
Ben je benieuwd wat de wijzigingen 
binnen het nieuwe Douaneaangifte 
Management Systeem betekenen 
voor jou en je expediteur? Neem dan 
contact op met Ridvan Taci via 

 +31 (0)6 1191 9141  
 rtaci@beurtvaartadres.nl
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agenda
December                                        
             
 
Documenten bij export
Cursus • Utrecht

Export van A t/m Z
Cursus • Utrecht

ICC Incoterms® 2020
Workshop • Zwolle

Januari                                        
             
 

Di 
06

Di 
06

Do 
15

Ma 
16

Do 
26

Di 
31

Do 
02

Do 
02

Wo 
01

Vr 
03

Ma 
06

Export control en sanctiebeleid
Online cursus
Kun je nog zakendoen en compliant zijn? Laat je in 
één dag inspireren over het optimaliseren van jouw 
complianceprocessen. Onze experts geven je in-
strumenten om zelf aan de slag te gaan met het 
(verder) opzetten van (interne) procedures voor  
exportcontrole en sanctiebeleid.

Documenten bij export
Training • Eindhoven
Ben jij op zoek naar praktische tips over het hoe, 
waarom en het invullen van exportdocumenten? 
Neem dan deel aan deze driedaagse cursus. Onze 
experts geven je een helder inzicht in het oerwoud 
van exportdocumenten.

ICC Incoterms® 2020 (English)
Online • workshop

Letters of Credit
Online • workshop

Februari                                        
             

Export van A t/m Z
Online • cursus

Maart                                           

Junior customs broker course (English)
Cursus • Utrecht

Documenten bij export
Online • cursus

Documenten bij export
Cursus • Capelle aan den IJssel
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Douaneprocedures in de praktijk
Online • cursus

Manager Customs & Trade Affairs (MCTA) Fase 1
Cursus • Utrecht

Export van A t/m Z
Cursus • Zwolle

Vakopleiding declarant dag
Cursus • Utrecht

ICC Incoterms® 2020
Online • workshop

Gratis webinars
Elk kwartaal biedt evofenedex verschillende compacte gratis 
webinars. Zoals:
•  Ben jij voorbereid op de toekomstige IMVO-wetgeving? – 

donderdag 16 februari
Kijk voor een overzicht van alle webinars en meer informatie 
op   www.evofenedex.nl/evenementen

Alle evenementen vind je op 
 www.evofenedex.nl/evenementen 

Ma 
06

Di 
07

Di 
07

Ma 
13

Ma 
13

Wo 
16

Douaneleerlijn
Met de juiste kennis van douanezaken kun je grenzeloos  
ondernemen én bespaar je veel kosten. De meest complete 
informatie krijg je bij de douaneopleidingen van evofenedex. 
Wij bieden als enige opleider een complete leerlijn van assis-
tent-declarant tot manager Customs & Trade Affairs.

Basisopleiding douanedeclarant (ook in het Engels)
Dag-, avond- en online-opleidingen
Vakopleiding douanedeclarant (ook in het Engels)
Dag-, avond- en online-opleidingen
Coördinator Customs & Trade Compliance
Avondopleiding
Manager Customs & Trade Compliance
Avondopleiding en online (extra start in maart)

 www.evofenedex.nl/opleidingen/douane

Meer informatie over de trainingen 
of inschrijven vind je op

 www.evofenedex.nl/opleidingen
Bij vragen kun je contact opnemen met evofenedex via 

 opleidingen-io@evofenedex.nl  
 +31 (0)79 3466 990

i

Online leren
Ook in 2023 is een groot deel van onze trainingen te volgen 
in ons virtuele leslokaal. Met deze onlinetool kun je tijdens 
de lessen ervaringen uitwisselen en daagt de vakdocent je 
uit de vertaalslag te maken naar jouw eigen praktijk. Het les-
materiaal krijg je deels online aangeboden en eventuele 
boeken ontvang je per post. De langere opleidingen hebben 
ook enkele klassikale momenten.

Manager export binnendienst
Cursus • Utrecht
Toe aan een volgende stap? Met deze opleiding 
word je uitgedaagd complexe exportvraagstukken 
op te lossen. Of het nu gaat om het toepassen van 
ICC Incoterms® 2020-regels of het optimaliseren 
van de documentenstroom. Na het volgen van 
deze cursus ben je in staat zelfstandig het hele  
exportproces binnen je eigen organisatie te opti-
maliseren en managen.
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Export matters

Verzending op account-
nummer buitenlandse koper

Q  “Wij leveren altijd onder de ICC Incoterms® 
2020-regel Ex Works (EXW) naar klanten bui-

ten de Europese Unie (EU). Deze vragen ons regel-
matig een verzending aan te maken op hun account 
bij de vervoerder en daarbij aan te geven dat zij als 
ontvanger de verzendkosten betalen. Kan dit en zijn 
hieraan risico’s verbonden?”

A  ““Je hebt als verkoper bij EXW de minste verplichtin-
gen; je hoeft het vervoer niet te regelen en geen uit-

voeraangifte te doen. Je legt de goederen - deugdelijk verpakt 
- klaar op de afgesproken tijd en plaats. De koper vraagt je nu 
iets extra’s te doen, namelijk het vervoer van de zending in te 
boeken onder zijn accountnummer bij de vervoerder. Het las-
tige is dat EXW geen geschikte Incoterms®-regel is voor zen-
dingen die de EU verlaten. De vraag rijst dan ook welke gevol-
gen dit verzoek precies heeft, met name voor wie er als 
exporteur op de uitvoeraangifte wordt vermeld. Dat moet 
namelijk een in de EU gevestigde partij zijn. Alleen de verko-
per is in de EU gevestigd, maar die is onder EXW niet verplicht 
de uitvoeraangifte op te maken.
Hier wringen partijen zich in allerlei bochten terwijl ze een 
andere Incoterms®-regel hadden moeten afspreken, zoals bij-
voorbeeld de Incoterms®-regel Free Carrier (FCA). Het boe-
ken van het transport op het account van de koper door de 
verkoper kun je schriftelijk overeenkomen in de koopover-
eenkomst; de vervoerder moet hiervan op de hoogte worden 
gebracht. De in de EU gevestigde verkoper moet de uit-

voeraangifte regelen. Verkoper, koper en vervoerder moeten 
duidelijk afspreken wie wat doet. Pas daarna kun je een goede 
risico-inschatting maken.”

Bankgarantie Verenigde 
Staten
Q  “Wij willen graag onze klant in de Verenigde  

Staten een bankgarantie laten stellen die in  
Nederland afroepbaar is. De klant geeft echter aan dat 
dit niet mogelijk is. Klopt dat?”

A  “Het is inderdaad in de Verenigde Staten (VS) niet 
gebruikelijk om een bankgarantie te stellen. Dit schijnt 

voor Amerikaanse bedrijven erg complex te zijn. Er zijn wel 
alternatieven, zoals een bond. Dit is een garantie die wordt 
afgegeven door een verzekeringsmaatschappij. Een bond 
geeft wel minder zekerheid dan een bankgarantie.
Een andere optie is een Standby Letter of Credit (SBLC). 
Dit is eigenlijk een bankgarantie in de vorm van een Letter 
of Credit, die in de VS veel wordt gebruikt. De SBLC wordt 
slechts gebruikt als de afspraken tussen de partijen niet of 
niet volledig worden nagekomen. Belangrijk is dat de SBLC 
wordt afgegeven door een gerenommeerde bank in de VS. 
Het is ook aan te bevelen er een Nederlandse bank tussen te 
zetten. Deze kan adviseren en kan, indien nodig, de claim in de 
VS indienen. Let er wel op dat de SBLC voldoet aan ISP98 of 
UCP600. Dit zijn standaardregels voor internationale zakelijke 
banktransacties, die zijn opgesteld door de International 
Chamber of Commerce.”
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maak kennis met:

Heb jij ook een exportvraag? 
Als lid van evofenedex kun je kosteloos je vragen 
neer  leggen bij onze ledenadviseurs. Zij zijn thuis in 
allerlei onderwerpen zoals de ICC Incoterms® 
2020-regels, brexit, btw of marktentree en helpen je 
graag verder!

Contactinformatie 
evofenedex

  +31 (0)79 3467 346 
  ledenservice-internationaal@evofenedex.nl

Btw-aangifte bij 
ABCD-levering
Q  “Onze klant in Finland vraagt of wij de goederen 

rechtstreeks kunnen afleveren bij hun klant in 
Zwitserland. Deze zal de goederen dan vervolgens weer 
doorleveren aan de eindklant, die ook gevestigd is in 
Zwitserland. Wij vragen ons af of dit dan gezien wordt 
als een exportlevering, en welke gevolgen deze con-
structie heeft voor onze btw-aangifte en de aangifte van 
onze Finse klant.”

A  “Aangezien de goederen vanuit Nederland recht-
streeks naar Zwitserland worden vervoerd, betreft 

het hier een uitvoer naar Zwitserland. De Nederlandse ex-
porteur moet dan een uitvoeraangifte (laten) opstellen. Voor 
de btw-aangifte is dit omzet buiten de Europese Unie (EU), 
ondanks het feit dat de klant gevestigd is in Finland en de 
factuur ook naar Finland gaat.
Deze exportlevering moet worden ingevuld op de btw-aan-
gifte onder rubriek 3a (leveringen naar landen buiten de EU 
- Uitvoer). De Finse klant heeft in Finland geen aangifteplicht. 
De Zwitserse klant zal de goederen importeren en Zwitserse 
import-btw betalen, en de goederen daarna lokaal doorver-
kopen aan de Zwitserse eindklant. Hierover wordt binnen-
landse Zwitserse btw berekend en aangegeven.”

Al een groot aantal jaren ben ik werkzaam bij evofenedex als 
leden adviseur Internationaal Wegvervoer en Internationaal 
Ondernemen. Jaarlijks behandelen mijn collega's en ik een 
groot aantal vragen op het gebied van internationaal eigen en 
uitbesteed vervoer in de ruimste zin van het woord. Plus 
vraagstukken over internationale handel en ondernemen.  
Zoals begassingsproblematiek bij binnenkomende contai-
ners, douaneaangiften, ICC Incoterms® 2020, specifieke eisen 
in bepaalde bestemmingslanden, en vragen met betrekking 
tot vervoer of advies bij het maken van strategische keuzes. 
Dit is overigens slechts een fractie van de onderwerpen die 
wij dagelijks behandelen binnen het enorm brede terrein van 
internationaal vervoer en handel. Leden die hierover vragen 
hebben, advies willen, knelpunten ondervinden of gewoon 
een klankbord zoeken, kunnen altijd contact opnemen met 
mij of mijn collega’s van het team Internationaal Ondernemen 
en Internationaal Wegvervoer.

Peter Teunisse
Ledenadviseur Internationaal Wegvervoer 

en Internationaal Ondernemen

&Scan luister!

Omgaan met concurrentie
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Hét startpunt voor exporterende 
ondernemers.

 twitter.com/evofenedex
Volg evofenedex op Twitter voor 
het laatste nieuws over logistiek 
en internationaal ondernemen. 

  linkedin.com/company/
evofenedex

Discussieer mee met meer dan 
2000 betrokkenen in de 
LinkedIn groep Export en 
Internationaal Ondernemen. 

online

Contact
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De geheimen van succesvolle 
online export



Dé douaneopleider 
voor professionals

DOUANE 
OPLEIDINGEN

Grenzeloos ondernemen en de juiste kennis van 

douanezaken? De meest actuele informatie over 

douaneaangi� en krijg je bij de douaneopleidingen 

van evofenedex. Al deze opleidingen zijn praktijkgericht, 

markterkend en altijd actueel door onze contacten met 

de douane.

Douaneopleidingen
•  Basisopleiding declarant

•  Vakopleiding declarant

•   Certificaten van Oorsprong, EUR.1 

en factuurverklaringen

•  Douaneprocedures in de praktijk

•  Elektronische douaneaangi� e

•  Indeling in het douanetarief

•  Risicovolle douanezaken

De toonaangevende opleider op het gebied 
van internationale handel!

www.evofenedex.nl/douane-opleidingen
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Hoe houd je 
vaste koers 
richting groei en 
ontwikkeling?

In een wereld die voortdurend in beweging is, is cashfl ow 

van essentieel belang voor zakelijke vooruitgang. Om die 

reden biedt Atradius alle moderne tools om je openstaande 

facturen te beheren. Zo stel je je liquiditeit veilig en houd 

je vaste koers richting stabiliteit en groei.

Bescherm je cashfl ow, kijk op atradius.nl
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