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 1.1 Inleiding

Bij het begrip export denken veel mensen aan het verkopen van goederen buiten Neder- 
land. Dit klinkt logisch, maar als je het douanetechnisch bekijkt, ligt dit toch iets anders. 
Landen die bij de Europese Unie (EU) zijn aangesloten, kennen vrij verkeer van goederen 
en diensten. Vrij verkeer van goederen en diensten is geen export, maar een intracommu- 
nautaire levering (ICL). Pas wanneer goederen buiten de EU worden gebracht, spreekt de 
douane van export.

In dit boek bespreken we drie situaties:
1. Verkoop van goederen naar landen binnen de EU: 

Intracommunautaire levering;
2. Verkoop van goederen naar landen binnen de Europese Vrijhandels Associatie (EVA): 

Export;
3. Verkoop van goederen naar landen buiten de EU en de EVA: 

Export.

 1.2 De betrokken partijen

Bij zowel een intracommunautaire levering als bij export zijn twee hoofdpartijen betrokken:
1.  De exporteur, de verkopende partij; 
2. De importeur, de kopende partij.

Deze partijen kunnen gebruikmaken van allerlei andere partijen die een intracommunau-
taire levering of export kunnen begeleiden en/of ondersteunen, bijvoorbeeld:

• Opslagbedrijven;
• Expediteurs;
• Vervoerders;
• Banken;
• Kamers van Koophandel (KvK).

1 Wat is export?
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Het is belangrijk je van tevoren te verdiepen in de zaken die geregeld moeten worden 
rond een intracommunautaire levering of export. De douane heeft namelijk ook nog 
regels die per land kunnen verschillen en regelmatig aangepast worden.

Om dit proces inzichtelijk te maken, volg je in de volgende drie hoofdstukken het verloop 
van een intracommunautaire levering of een exportlevering.

De formele definitie van beide begrippen luidt:

Een intracommunautaire levering is een levering vanuit Nederland naar een 
ander EU-land.

Een exportlevering is een levering vanuit de EU naar een land buiten de EU.

In de volksmond wordt meestal met het begrip export zowel een intracommunautaire 
levering als een exportlevering bedoeld. Zo ook in dit boek.
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 2.1 Inleiding

Het exportproces start met de interesse van een kopende partij, die op zoek is naar een 
product en bijvoorbeeld via internet of beurs bij een verkopende partij uitkomt.
De afhandeling kan een simpel proces zijn, bijvoorbeeld bij een partij goederen in België 
(EU). Maar het kan ook een meeromvattend proces zijn als de partij aan de andere kant 
van de wereld ligt, zoals in Japan.

Het exportproces begint met de verkoop van goederen naar een exportland. Hoe verloopt 
hierbij de communicatie en welke stappen worden ondernomen?

 2.2 De offerte

Als een kopende partij interesse heeft in een product, vraagt deze meestal een offerte 
aan bij de verkopende partij. Op die manier krijgt de koper inzicht in de belangrijkste 
zaken rond aanschaf en vervoer van het product.
Onder een offerte verstaan we:

Een formeel aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

De koopovereenkomst met een buitenlandse handelspartner komt meestal tot stand 
doordat er een aanbod tot levering van goederen en/of diensten wordt gedaan, die door 
de ‘koper’ geaccepteerd wordt.

2 Exportproces






