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Abstract 

This thesis deals with handling Letters of Credit in a "make to order" situation. A framework has 

been made on the basis of the gathered data of Letters of Credit. The practical situation has been 

examined and matched with the framework . The result is a procedure that is useable for Vlisco for 

the exports to Africa. 
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1 Vlisco B.V. 

In dit hoofdstuk zullen in het kort de geschiedenis, de produkten, het produktieproces, de 

organisatie-structuur en de actuele situatie van Vlisco worden beschreven. 

1.1 Historie 

In 1846 is Vlisco begonnen als P.F. van Vlissingen & Co's Katoenfabrieken in Helmond. Vlisco 

is gesticht door Pieter Fentener van Vlissingen jr. Het bedrijf verkocht toen met de hand bedrukte 

stukken stof. In eerste instantie waren de stoffen voor de Nederlandse markt bedoeld, maar al snel 

is men met de export begonnen. In 1852 werden de eerste batiks verscheept naar Nederlands-Indie 

(Indonesie) . 

Voor de Java-oorlog, in 1833, had Nederland soldaten uit Ghana geronseld. De Ghanezen 

kwamen in Nederlands-Indie in aanraking met de batik stoffen uit Nederlands-Indie en namen ze 

mee naar huis. Zo zijn de Afrikanen met de batik stoffen in aanraking gekomen. Met name de 

breukeffecten, die de bewoners van Nederlands-Indie als fouten beschouwden, maakten de stoffen 

voor de Afrikanen aantrekkelijk. Rond 1900 kwam de export van de Vlisco-produkten naar de 

W estafrikaanse kust op gang. 

In 1933 verbood de regering van Nederlands-Indie om nog langer batiks in te voeren . Deze 

maatregel werd ingevoerd om de eigen industrie te bevorderen. Na jarenlange teruglopende 

verkopen in Nederlands-Indie kwam de verkoop in dit gebied geheel stil te liggen. Hierdoor werd 

Afrika voor Vlisco het belangrijkste afzetgebied. In West- en Centraal-Afrika is Vlisco nu de 

marktleider in de markt van duurdere batik-produkten. 

In 1964 werd de naam Van Vlissingen en Co omgedoopt in de huidige naam Vlisco. Na enkele 

fusies van Vlisco is uiteindelijk Gamma Holding N. V. ontstaan. Dit concern bestaat uit vele (ruim 

25) bedrijven die allemaal in verschillende segmenten van de textielmarkt actief zijn. De netto 

omzet van Gamma Holding in 1993 was 1.385,4 miljoen gulden en de netto winst bedroeg 55,0 

miljoen gulden. Eind 1993 waren er 6289 mensen werkzaam bij Gamma Holding N.V., waarvan 

931 bij Vlisco. Op dit moment is het personeelsbestand van Vlisco, na een reorganisatie, 

ingekrompen tot ongeveer 850 medewerkers. 

1.2 Organisatie-structuur 

In Bijlage 1 staat een organogram van Vlisco. De directie wordt gevormd door twee directeuren: 

een technisch directeur en een commercieel directeur. Onder de eerste directeur vallen de afdelin

gen: Bedrijfskundig Bureau, Personeelszaken, Technische Dienst, Informatie Voorziening, 

Milieubeheer, Research en Ontwikkeling en Produktie. 
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Het Bedrijfskundig Bureau bestaat uit vijf onderafdelingen: 

1) Centrale Produktie Planning (CPP) . CPP doet de aansturing van het primaire proces en 

moet zorgen dat de produkten op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid geleverd 

kunnen worden, volgens de specificaties van de klant. 

2) Kwaliteitszorg (KZ) . De taken van deze onderafdeling zijn: actieve kwaliteitszorg , beheer 

van normen en procedures, voorbereiding van de ondersteuning bij produktiewerkzaam

heden en dessinvoorbereiding van de java prints . 

3) Inkoop. Deze onderafdeling doet de inkoop van alle grond- en hulpstoffen van Vlisco met 

uitzondering van het ruwdoek, dit gebeurt bij Verkoop. 

4) Ontvangstcentrum Verfstoffenmagazijn Afvalstoffendepot (OVA). Bij het Ontvangstcen

trum komen alle goederen voor Vlisco binnen. In het Verfstoffenmagazijn worden de 

verfstoffen en chemicalien gecontroleerd, geregistreerd en opgeslagen. In het Afvalstof

fendepot worden de afvalstoffen opgeslagen totdat zij worden opgehaald. 

5) Organisatie & Efficiency (O&E). Het doel van deze onderafdeling is ondersteuning te 

bieden aan afdelingen om te komen tot een verbetering van de uitvoering van activiteiten 

of verbetering van de totale organisatie. 

De Technische Dienst zorgt voor het onderhoud en reparaties aan machines en zorgt verder voor 

de energievoorziening, de gebouwen en terreinen en alles wat daar bij hoort. 

De taak van Informatie Voorziening is de "informatiehuishouding" zo efficient en effectief 

mogelijk te laten verlopen. 

Afdeling Milieubeheer moet zorgen dat de belasting van het milieu door Vlisco beheerst en 

verminderd wordt. 

Research en Ontwikkeling (R&O) ontwikkeld samen met AO& V produkten en ondersteunt 

produktie-afdelingen met het oplossen van problemen. 

Hoe de produktie er globaal uit ziet wordt in de volgende paragraaf beschreven. 

Onder de comrnercieel directeur vallen de volgende afdelingen: Administratie, Artikelontwikkeling 

en Vormgeving, Overseas Service Departement, Directiesecretariaat en de Produkt Markt 

Combinaties . Deze afdelingen worden in het kort behandeld. 

De Administratie bestaat uit drie onderafdelingen: 

- Financiele Administratie, deze onderafdeling verzorgt alle financiele zaken van Vlisco; 

- Bedrijfsadministratie, deze onderafdeling verzamelt (produktie)gegevens die Vlisco zelf 

nodig heeft; 

- Begroting/voorcalculatie, hier wordt de jaarbegroting opgesteld en worden de kostprijzen 

berekend . 
Artikelontwikkeling en Vormgeving (AO&V) heeft drie hoofdtaken: 

- ontwerpen leveren aan produktie-afdelingen; 

- ontwikkelen van dessins, kleuren en produkten; 

- beheer van de Toonkamer. 
De Overseas Services Departement (OSD) levert kennis en technische ondersteuning bij de 

produktie aan twee wax print fabrieken in Afrika, nl. Uniwax S.A in Ivoorkust en Ghana Textile 

Printing Company Ltd . in Ghana. 

Er zijn vijf Produkt Markt Combinaties (PMC's) : 
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1) PMC Afrika. Dit is de grootste PMC en is verantwoordelijk voor ongeveer 77% van de 

afzet van Vlisco. PMC Afrika verkoopt (in)direct aan klanten in Afrika en het Midden

Oosten. 

2) PMC Europa (16% van de afzet). Deze PMC bestaat uit de EXO-shop en de Parallel

markt. De EXO-shop is een winkel die zich bevindt op het terrein van Vlisco. In deze 

winkel zijn de Vlisco produkten te koop . Deze winkel was zo'n groot succes dat men aan 

goede klanten heeft gevraagd of zij in hun eigen land ook zo 'n winkel wilden openen. Zo 

is de Parallelmarkt ontstaan. Vlisco is geen eigenaar van deze winkels . 

3) PMC Bouboudima (4% van de afzet) . Deze PMC richt zich op een meer Westers 

georienteerde markt. De markt is verspreid over de gehele wereld met uitzondering van de 

PMC Afrika-landen. PMC Bouboudima heeft een eigen collectie met daarin verschillende 

dessins die exclusief voor Bouboudima zijn. De stoffen worden meestal in rollen van 25 of 

50 meter uit voorraad geleverd . 

4) PMC Mail Order (3 % van de afzet) . Deze PMC is een soort postorderbedrijf. Klanten uit 

de gehele wereld kunnen stukken uit verschillende collecties kiezen. De stoffen worden al

tijd uit voorraad geleverd. De klanten van deze PMC zijn ook de consumenten van de 

Vlisco-stoffen. 

5) PMC Overige. Hieronder vallen de Foulards en het Loonwerk. Foulards zijn de zgn. 

boerenzakdoeken en tafelkleedjes . Klanten kunnen een bepaald doek geven aan Vlisco en 

vragen of Vlisco dit wil bedrukken of alleen bleken; dit wordt Loonwerk genoemd en 

komt bijna niet meer voor. 

1.3 De produkten en het produktieproces 

De belangrijkste activiteiten van Vlisco zijn het bewerken en bedrukken van katoenen doeken. De 

meeste produkten hebben een exotisch karakter. Het doek is meestal 48 inch ( == 120 cm) breed. 

De produkten worden vaak in stukken van 6 of 12 yards (1 yard is 91,44 cm) verkocht. De 

produkten van Vlisco kan men opdelen in twee soorten: de wax prints en de java prints. Het 

belangrijkste verschil tussen deze twee soorten is de manier waarop de produkten worden gedrukt . 

Wax-prints 
Het belangrijkste produktsoort van Vlisco is de wax print. De wax prints zijn goed voor ruim 

90 % van de afzet. Bij de wax print wordt het doek eerst aan beide zijden met hars (dit wordt bij 

Vlisco meestal lijm genoemd) bedrukt. Hierna wordt het doek gedompeld in een vertbad. Op de 

plaatsen waar geen hars zit komt de verf te zitten. Dit wordt fondverven genoemd. In de meeste 

gevallen is dit indigo. Meestal wordt er maar een fondkleur op het doek aangebracht . Het is ook 

mogelijk om twee fondkleuren op het doek aan te brengen. Na de eerste keer wordt de hars 

gekneusd, waarna het nog een keer naar de Fondververij gaat. Hierdoor ontstaan nerven in het 

dessin. 
Na de Fondververij wordt de hars gedeeltelijk of geheel van het doek verwijderd. Op de ontstane 

witte vlekken in het dessin kunnen kleuren ingepast worden. Dit gebeurt bij de Inpasserij . Er zijn 

eerste en tweede inpaskleuren. De eerste inpaskleuren worden op plaatsen in het dessin gedrukt 

waar de hars nog gedeeltelijk zit of geheel is verwijderd (bij de zgn. uitkokers). Als de eerste 
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inpaskleur wordt aangebracht op plaatsen waar nog restanten hars zitten ontstaan er, na verwijde

ring van deze restanten, witte bolletjes op willekeurige plaatsen en van willekeurige grootte in de 

inpaskleur. De tweede inpaskleur wordt altijd gedrukt op plaatsen waar geen hars meer zit. Op dit 

moment kan de klant per dessin maximaal drie inpaskleuren bestellen, waarvan maximaal twee 

eerste of tweede kleuren. 

Dit totale proces van de wax prints is uniek in de wereld. Vee) machines zijn daarom in opdracht 

van Vlisco ontwikkeld en gemaakt. Het gehele proces van de wax prints bestaat uit vele stappen 

(ongeveer 20 a 30), wat de produktiebeheersing ervan uiterst complex maakt. 

Door de vele verschillende dessins en inpaskleuren en andere produktkenmerken is het totale 

assortiment van Vlisco praktisch onbeperkt (honderdduizenden mogelijkheden). Een belangrijk 

gedeelte van de ontvangen orders betreft een uitvoering die nog nooit eerder besteld is (15 % tot 

25 % van de ontvangen orders). 

De wax prints zijn in vijf verschillende typen te verdelen: 

- Wax Print (vaak 00-uitvoering genoemd): na de Fondververij worden er geen inpaskleuren 

op het doek aangebracht, het dessin heeft dus maar een kleur ( ongeveer 18 % van de wax 

prints); 

- Wax Cover Print: deze is gelijk aan de Wax Print, echter er wordt bij de rol/roleau 

afdeling nog een dessin gedrukt over het lijmdrukdessin. De twee dessins hebben geen 

verband met elkaar ( ongeveer 2 % van de wax prints); 

- Wax Block Print: dit is het meest verkochte artikel, het heeft eerste en/of tweede 

inpaskleuren (ongeveer 73% van de wax prints); 

- Super Wax (vaak MCCT = Multi Colour Crackle Twin genoemd): dit wordt gedrukt op 

een superieure kwaliteit doek en heeft twee eerste inpaskleuren ( ongeveer 7 % van de wax 

prints); 

- Star Wax: dit is een nieuw produkttype en is eind vorig jaar uitgebracht. Het is gelijk aan 

de Super Wax, echter de doeksoort is anders en men heeft expres de kleuren gedeeltelijk 

over elkaar gedrukt zodat er een extra kleur ontstaat. Het dessin wordt hierdoor nog 

levendiger. 

De wax prints kunnen de volgende typische kenmerken hebben: 

fijne Iijntjes (willekeurig) in de niet geverfde delen. Deze zijn bewust of onbewust 

aangebracht door breuken in de, op het doek bedrukte, hars; 

- witte bolletjes in de inpaskleur(en); 

- de inpaskleuren zijn nooit perfect passend in het dessin gedrukt. Dit komt doordat het 

doek vorminstabiel is en de kleuren in verschillende processtappen op het doek worden 

gedrukt. 

Door deze kenmerken is elke yard van de wax print uniek. 

Java prints 
De java prints worden in een procesgang op de rol/rotatie machines gedrukt. Er worden in een 

procesgang tot 10 verschillende kleuren op het doek gedrukt. Elke wals drukt een kleur op het 
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doek. Kenmerkend voor de java prints is de diepdruk. Vlisco maakt gebruik van eigengemaakte 

(zware) walsen. Hierdoor zijn de voor- en de achterkant van het doek bijna gelijk. Bekende java 

print produkten zijn de boerenzakdoeken. 

Beide produktsoorten ondergaan voor en na het bedrukken noch enkele bewerkingen. De stoffen 

warden aan het eind van het produktieproces opgemaakt en ingebaald. 

Doekvoorbereiding 

Voordat het (katoenen) doek bedrukt kan warden, wordt het eerst behandeld in de Doekvoorberei

ding . Het ruwdoek, dat wordt ingekocht, ondergaat in de Doekvoorbereiding een paar bewerkin

gen. Deze voorbewerkingen zijn achtereenvolgens: zengen, ontsterken, bleken, merceriseren en 

drogen. Het belangrijkste klantorder ontkoppelpunt ligt na Doekvoorbereiding en voor het 

bedrukken van de doeken. Er wordt dus veel op klantorder geproduceerd ("make to order") . 

Doeknabewerking 

Beide produktsoorten ondergaan na het bedrukken nog enkele bewerkingen. Op de Finish afdeling 

wordt het doek in de juiste vorm (juiste breedte en recht van draad) gebracht en gedroogd tot het 

juiste vochtpercentage. Het doek kan ook nog een aanslag krijgen, of zodanig behandeld warden 

dat het bepaalde eigenschap zoals b.v. kreukherstellend krijgt. Er kan ook een bepaalde crimp op 

het doek aangebracht warden. 

Opmakerij en Pakkamer 

Als het doek is bedrukt en nabewerkt, wordt het eerst volledig gekeurd, vervolgens gevouwen en 

in stukken van 6 of 12 yards gesneden en geetiketteerd. In bepaalde gevallen wordt het doek 

opgerold in rolletjes van 50 of 25 verkocht (de zgn. Bouboudima produkten) . 

In de Pakkamer warden de stukken doek in balen verpakt. Elke baa! bevat ongeveer 600 yards 

doek.De balen warden opgeslagen in de magazijnen in de Pakkamer. De Pakkamer krijgt opdracht 

van Verkoop wanneer en we Ike balen gereed gemaakt moeten word en voor verzending. 

1.4 Actuele situatie van Vlisco 

Vlisco is op dit moment de trendsetter en marktleider in het duurdere traditionele kledingsegment 

in West en Centraal Afrika. De Vlisco produkten zijn veel duurder dan de lokale produkten, maar 

door de hoge prijs en goede kwaliteit warden de Vlisco produkten gezien als een statussymbool 

voor de Afrikaan . 

De laatste jaren zijn vele veranderingen waar te nemen bij Vlisco, zowel intern als extern. Vlisco 

is zelf de bezig om in het kader van een informatieplan de organisatie te stroomlijnen en 

vervolgens te zoeken waar zaken vereenvoudigd kunnen warden. De belangrijkste markt waarop 

Vlisco opereert is Afrika. Dit continent staat bekend om zijn vele conflicten, onstabiele politieke 

en economische situaties . Dit heeft grate invloed op de afzet van Vlisco. Zo was b.v . recentelijk 

in Togo, een van de belangrijkste aanvoerhavens van Afrika, een meerdere maanden durende 

staking uitgebroken. De concurrentie van Vlisco wordt steeds sterker . De concurrenten kenmerken 
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zich door het steeds sneller kopieren van de Vlisco-dessins en het produceren van steeds betere 

produktkwaliteit tegen lagere prijzen. De Nederlandse overheid heeft ook invloed op het 

functioneren van Vlisco. Met name de milieuwetgeving dwingt Vlisco tot (grate) investeringen. 
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Figuur 2.1: CFA-landen in Afrika 
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2 Opdrachtformulering 

In <lit hoofdstuk wordt de probleemstelling beschreven, waaruit de opdrachtformulering volgt. 

Verder wordt de atbakening, de uitgangspunten en aanpak van de opdracht behandeld. 

2.1 Probleemstelling 

Het belangrijkste afzetgebied van Vlisco is Afrika. Ongeveer 80 % van de produktie van Vlisco 

gaat (in)direct naar Afrikaanse landen. De Afrikaanse landen worden vaak gekenmerkt door een 

zwakke economie, slechte infrastructuur, onstabiele politieke regimes, hongersnoden en burgeroor

logen. De (economische) cijfers van veel Afrikaanse landen laten hetzelfde zien [Lancaster, 1991] : 

laag bruto inkomen per hoofd van de bevolking, grote schuldenlasten, grote afhankelijkheid van 
buitenlandse ontwikkelingshulp, hoge inflatie, veel laag- en ongeschoolde mensen, grote sterfte 

onder kinderen en lage levensverwachting . De oorzaken van de slechte ontwikkeling zijn 

[Lancaster, 1991]: 

- de, in een vroeg stadium van de ontwikkeling, verkregen onafhankelijkheid. De Afrikaan

se landen hadden toen een slechte fysieke en menselijke infrastructuur; 

- de accumulerende problemen van economisch mismanagement door Afrikaanse leiders; 

- lage marktprijzen van de export produkten van de Afrikaanse landen. 

Als Westers exportbedrijf is het dus uiterst moeilijk een goed lopend bedrijf te creeren op basis 

van de exporten naar de (arme) Afrikaanse landen. Vlisco vormt hierop een uitzondering. Al vele 

tientallen jaren is Vlisco een goed renderend bedrijf <lat bijna volledig afhankelijk is van de export 

naar Afrika. De reden waarom Vlisco <lit gelukt is, is <lat Vlisco produkten maakt die zeer gewild 

zijn door de Afrikaanse bevolking. Het dragen van Vlisco stoffen is een statussysmbool. Bij 

bepaalde gelegenheden is het een must om Vlisco-stoffen te dragen. Veel Afrikanen nemen de 

Vlisco-stoffen mee in hun graf. De goede naam van Vlisco zorgt er voor <lat er een constante 

vraag is naar de produkten, ondanks de slechte (economische) omstandigheden in de Afrikaanse 

landen. 

Een belangrijk gedeelte van de afzet van Vlisco gaat naar de zogenaamde CFA-landen in Afrika. 

CFA staat voor Communaute Financiere Africaine (Afrikaanse financiele gemeenschap), voorheen 

stond de afkorting voor Colonies Franc;aises d' Afrique (Franse kolonien in Afrika). Er zijn 14 

CFA-landen, te weten: Benin, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, 

Tsjaad, Comoren, Congo, lvoorkust, Equatoriaal Guinea, Gabon, Mali, Niger, Senegal en Togo 

(zie Figuur 2 .1). De meeste CFA-landen zijn oude kolonien van Frankrijk. De CFA-landen 

vormen een soort economische en militaire unie. De landen beschikken over de zogenaamde CFA

franc. De CPA-franc is een munt die is opgebouwd uit percentages van de valuta van de CFA

landen. Deze situatie is ongeveer te vergelijken met de EG en de ECU. Het grote voordeel van de 

CPA-franc is <lat deze een vaste koersverhouding heeft met de Franse Franc. Hierdoor hebben de 

CFA-landen indirect harde valuta in handen. Met de CPA-franc kunnen ze dus relatief goedkoop 
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de importen financieren. De waarde van de CFA-franc werd veelal beschouwd als overgewaar

deerd, schattingen lopen uit van 20% tot 60%. De vaste koersverhouding wordt in stand gehouden 

door Frankrijk, om zo goed handel te kunnen drijven met de CFA-landen. Deze vaste koersver

houding bestond al 46 jaar. Bij aanvang van dit afstudeerproject waren er sterke aanwijzingen dat 

men in de nabije toekomst, of: 

-de CFA-franc laat devalueren ten opzichte van de Franse Franc, of; 

-de koppeling tussen de CFA-franc en de Franse Franc volledig loslaat. 

In beide gevallen zullen de Vlisco produkten duurder worden voor de CFA-landen. De financiele 

middelen van de Afrikaanse klanten nemen dan af. Er ontstaat dan een groter risico dat de klanten 

de bij Vlisco bestelde produkten niet kunnen betalen. Om zekerheid van betaling te verkrijgen ziet 

Vlisco een oplossing in het gebruik van Letters of Credit (afgekort L/C's) . Op dit moment wordt 

er echter slechts op kleine schaal gewerkt met L/C's . 

De probleemstelling is : 

de huidige organisatie van Vlisco is niet ingesteld op het op grate schaal gebrui

ken van Letters of Credit voor exportfinanciering. 

Tijdens dit afstudeerproject is gebleken dat de vermoedens ten aanzien van de situatie van de 

CFA-franc juist waren. Op 11 januari 1994 is de CFA-franc met 50% gedevalueerd ten opzichte 

van de Franse Franc. Vijftig CFA-francs was voor die tijd goed voor een Franse Franc, na de 

devaluatie is de koers 100:1. Dit betekent dat de importen voor de CFA-landen twee maal zo duur 

zijn geworden. Doel van de devaluatie is de verbetering van de economie in de CFA-landen op 

langere termijn. Door de duurdere importen moet de lokale industrie positieve impulsen krijgen en 

zullen buitenlandse investeerders worden aangetrokken. Gevolg voor Vlisco is dat de Vlisco

produkten in de CFA-landen twee maal zo duur zijn geworden. De CFA-landen troffen verschil

lende maatregelen als gevolg van de devaluatie. De gevolgen van de devaluatie waren direct 

merkbaar voor Vlisco. Er kwamen na die datum bijna geen nieuwe orders binnen bij PMC Afrika 

en de produkten die in de magazijnen, in de produktie en in de orderportefeuille zaten, werden 

nauwelijks nog afgenomen, zodat de voorraad gereed produkt hoog werd. Als gevolg van het !age 

aantal nieuwe orders is de produktie reeds verschillende weken stil gelegd. Hoe de situatie zich op 

langere termij n gaat ontwikkelen is nog onzeker, maar verwacht wordt dat de vraag weer zal 

aantrekken tot ongeveer het oude niveau. 

2.2 Opdrachtformulering 

Het gebruik van een Letter of Credit stelt eisen aan de exporteur. Zowel Verkoop als Produktie 

moeten ingesteld zijn op het leveren op basis van L/C's . 

De opdrachtformulering is als volgt: 

ontwikkel een werkbare procedure voor de organisatie van de orderstroom voor 

het werken met een Letter of Credit 
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Het resultaat van dit project moet dus een procedure zijn die Vlisco kan gebruiken voor het 

verwerken van klantorders die worden betaald middels een Letter of Credit. 

2.3 Afbakening en uitgangspunten 

De organisatie van de orderstroom die in het kader van dit project is onderzocht, beperkt zich tot 

de orderstroom vanaf orderontvangst tot aan vrijgave aan Produktie en vanaf gereed uit Produktie 

tot aan de verscheping van de produkten. Voor Produktie zijn reeds verschillende projecten bezig 

en afgerond om de produktie beter beheerst te maken en Produktie zal daarom als een Black Box 

worden beschouwd. 

De opdracht beperkt zich tot PMC Afrika, omdat hier de eerste probleemstelling actueel is . De 

andere PMC's hebben meestal een andere financiele afwikkeling van de transactie en de afzetge

bieden zijn niet Afrikaanse landen. 

De procedure moet aansluiten binnen de projecten die !open bij PMC Afrika en eisen en wensen 

aan de projecten als gevolg van de procedure moeten vastgesteld worden. Met name de projecten 

met als doe! het invoeren van de zgn. Commerciele, Basis en Technische Blokkendoos en het 

project metals doe! het afgeven van een gegarandeerde interne leverdatum (zie paragraaf 6.9) . 

De leiding van Vlisco is van mening dat de huidige procedure van orderverwerking ( ook van niet 

L/C orders) niet optimaal is. Het huidige functioneren van de organisatie van de orderstroom 

hoeft daarom niet als uitgangspunt genomen te worden. Er mogen veranderingen in het functione

ren van de organisatie van de orderstroom worden voorgesteld die als doel hebben het huidige 

functioneren van de organisatie van de orderstroom te optimaliseren. Echter de optimalisatie is 

niet het primaire doe! van deze opdracht, het primaire doe! is het geven van een procedure voor 

het verwerken van L/C's voor PMC Afrika. 

De uitgangspunten zijn: 

- alle betalingen van PMC Afrika klanten geschieden middels een Letter of Credit; 

- alle produkten moeten zekerheid van betaling hebben voordat ze in produktie worden 

genomen. 

2.4 Aanpak 

De inhoud van de rest van dit verslag is een weerspiegeling van de gevolgde aanpak van de 

opdracht. Eerst is onderzocht wat een L/C precies is , om zo te kunnen bepalen hoe men om moet 

gaan met een Letter of Credit. Hierbij is de literatuur geraadpleegd en gesprekken gevoerd met 

personen van Vlisco die ervaring hebben met L/C 's en er zijn gesprekken gevoerd met deskundi

gen bij de bank. Op basis van deze gegevens is er een raamwerk ontworpen voor de orderverwer

king van L/C orders in een "make to stock" situatie. Voor dit raamwerk was geen bruikbare 

literatuur gevonden en is dus zelf ontworpen. Dit theoretische gedeelte van de opdracht staat in 

Hoofdstuk 3. 
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Vervolgens is de huidige situatie van Vlisco onderzocht. Hiervoor zijn (interne) documenten en 

verslagen bestudeerd en verschillende mensen van Vlisco gei:nterviewd. De huidige situatie staat in 

Hoofdstuk 4. 

De laatste stap was de procedure ontwikkelen door het raamwerk toe te passen op de huidige 

situatie, waarbij enkele zaken van de huidige situatie geoptimaliseerd zijn. De procedure staat in 

Hoofdstuk 5. 

Het verslag eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen die zijn gedaan op basis van dit 

onderzoek. 



3 Letter of Credit 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat een Letter of Credit is, wat het doel ervan is en welke 

eisen en wensen de exporteur heeft ten aanzien van de L/C . Verder worden er een paar belangrij

ke vormen van Letters of Credit beschreven. De eerste paragrafen zijn geschreven vanuit het 

oogpunt van de exporteur. Later in dit hoofdstuk wordt in het kort toegelicht hoe de importeur 

hier tegenover staat. Vervolgens is er een raamwerk gemaakt voor het omgaan met een L/C in een 

"make to order" situatie. In Bijlage 2 staat een verklarende woordenlijst van veel gebruikte 

woorden bij Letters of Credit. 

3.1 Doel en omschrijving van een Letter of Credit 

Het doel van een transactie tussen de exporteur en importeur is dat de exporteur betaald wordt 

voor de geleverde goederen en de importeur de bestelde produkten krijgt. De exporteur wil eige

naar van de goederen blijven totdat ze zijn betaald of tenminste totdat hij is verzekerd van 

betaling. De importeur wil liever niet betalen voordat hij de goederen heeft . Om deze problemen 

op te lossen kan men gebruik maken van een Letter of Credit (afgekort L/C, ook wel documentair 

krediet of documentair accreditief genoemd). Een L/C is een instrument, geopend door een bank 

op verzoek van de importeur, waarbij de bank belooft te betalen bij de acceptatie van de, in de 

L/C gespecificeerde, documenten. Als de exporteur de documenten conform de voorwaarden 

aanbiedt, heeft de exporteur de zekerheid dat de importeur (eigenlijk de kredietopenende bank) 

betaalt. Als dit niet het geval is, heeft de kredietopenende bank geen enkele verplichting meer om 

te betalen. De kredietopenende bank is dan niet meer verplicht zich aan de betalingscondities te 

houden . 

De importeur moet op basis van de door hem gevraagde documenten zekerheid krijgen dat de 

verscheepte produkten volgens de gewenste specificaties zijn, want de kredietopenende bank 

betaalt op basis van de gevraagde documenten en niet op basis van goederen. De L/C geeft dus 

geen directe garantie voor de achterliggende transactie van goederen. 

In de gehele procedure van betaling middels een L/C komen de volgende partijen voor: 

De importeur (= klant, koper , applicant) : deze wil de produkten kopen van de exporteur 

en geeft de kredietopenende bank opdracht een L/C te openen; 

De exporteur ( = verkoper, begunstigde van het krediet , beneficiary): dit is degene die de 

produkten wil verkopen aan de importeur bij betaling middels een L/C; 

De kredietopenende bank (=issuing bank): dit is de bank die de L/C opent op verzoek van 

de importeur; 

De aangewezen bank: de kredietopenende bank wijst een bank aan (dit kan zichzelf zijn 

maar in de meeste gevallen is dit een andere bank) die de betalende, negotierende of 

accepterende bank is (zie Bijlage 3). Deze bank kan daarbij de adviserende en/of de 

confirmerende bank zijn. 

Het blijkt dat er verschillende namen bestaan voor de verschillende partijen. In dit verslag zal 
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Figuur 3.1: Stappen in de afwikkeling van een L/C. 

zoveel mogelijk de eerstgenoemde naam van het bovenstaande rijtje gebruikt worden. 

De afwikkeling van een L/C is in 13 stappen opgedeeld en verloopt als volgt (zie Figuur 3.1): 

1) de importeur plaatst een order bij de exporteur en vraagt de exporteur of hij bereid is de 

produkten te leveren bij betaling middels een L/C; 

2) de exporteur geeft te kennen de produkten te willen leveren bij betaling middels een L/C 

en geeft de importeur relevante informatie zoals prijs, condities, levertijd etc.; 

3) de importeur gaat naar zijn bank (de kredietopenende bank) en vraagt of deze een L/C wil 

openen ten gunste van de exporteur; 

4) de kredietopenende bank opent een L/C en stuurt het naar de aangewezen bank; 

5) de aangewezen bank adviseert de L/C aan de exporteur; 

6) de exporteur verscheept de goederen en verkrijgt een transportdocument. De andere docu

menten moeten meestal kort voor verscheping aangemaakt zijn; 

7) de exporteur geeft de documenten aan de aangewezen bank; 

8) de aangewezen bank controleert de documenten en stuurt ze naar de kredietopenende 

bank. De aangewezen bank zal in de meeste gevallen direct met de exporteur afrekenen 

(vaak onder voorbehoud of onder gewoon voorbehoud, zie bijlage 2). De kredietopenende 

bank honoreert de documenten en zal betalen volgens de bepalingen van het krediet; 

9) de kredietopenende bank stuurt de (eventuele) wissel terug naar de aangewezen bank of de 

wissel (of vordering) wordt gedisconteerd (indien het een termijnwissel of betaling op 

termijn is); 

10) als de aangewezen bank de wissel heeft gedisconteerd dan krijgt de exporteur het geld dat 

de bank heeft ontvangen min een vergoeding. De exporteur kan ook de wissel nemen en 

wachten totdat het te gelde gemaakt kan worden of de exporteur kan de wissel disconteren 

met de bank. Indien geen gebruik gemaakt wordt van een wissel kan de vordering 

'gedisconteerd' worden; 
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11) de kredietopenende bank geeft aan de importeur door dat de documenten zijn aangekomen. 

De importeur zal dan volgens de afspraak de goederen betalen en krijgt dan de documen

ten zodat hij de goederen in zijn bezit kan nemen; 

12) de kredietopenende bank krijgt het geld van de importeur om (de wissel) te betalen; 

13) op de datum van afloop zal de bezitter van de termijnwissel, de wissel te gelde maken. De 

bezitter kan de exporteur, de aangewezen bank of een andere financiele instantie zijn, in 

Figuur 3.1 is dit de exporteur) . 

De voorgaande procedure geldt alleen als de documenten conform de L/C worden aangeboden. 

Als dit niet het geval is dan hoeft de kredietopenende bank niet te betalen volgens de condities in 

de L/C. 

3 .2 Verschillende vormen en typen van Letter of Credit 

Er bestaan verschillende vormen en typen L/C's. De meeste hebben alleen invloed op de 

financiele afwikkeling van de transactie en dit valt buiten de opdracht. Er worden hier twee 

vormen van L/C's behandeld, omdat deze wel invloed hebben op de zekerheid van betaling. De 

overige vormen en typen staan in Bijlage 3. 

De twee, voor de zekerheid van betaling relevante, vormen en typen krediet zijn: 

A) herroepelijke of onherroepelijke L/C's; 

B) geconfirmeerde of niet geconfirmeerde L/C's ; 

ad A) Een herroepelijke (revocable) L/C kan worden teruggetrokken op elk moment voor het 

betalen. Bij een onherroepelijke (irrevocable) L/C kan dit niet. Een herroepelijke L/C 
geeft dus geen zekerheid van betaling. In de praktijk komt de herroepelijke L/C bijna niet 

meer voor. 

ad B) Een L/C kan geconfirmeerd worden door een andere dan de kredietopenende bank. In dit 

geval zijn de kredietopenende bank en de confirmerende banken beide verplicht te betalen 
in overeenstemming met de voorwaarden in de L/C. De confirmerende bank moet bij 

honorering van de documenten gebruik maken van zijn machtiging en de exporteur betalen 

volgens de voorwaarden van de L/C. Voor de exporteur is dan de confirmerende bank de 

betalende partij . Confirmatie van de L/C kan nodig zijn als de exporteur twijfelt aan de 

kredietwaardigheid van de kredietopenende bank. 

3.3 Eisen en wensen van de exporteur 

De eis van de exporteur ten aanzien van de L/C is dat deze zekerheid van betaling voor hem kan 

verschaffen. Verder zal de exporteur een solide L/C hebben. Hiervoor moet de L/C onderworpen 

worden aan de zogenaamde UCP regels. De behandeling van L/C's is in vrijwel de gehele wereld 

onderworpen aan de 'Uniform Costums and Practice for documentary credits' (= UCP) van de 

'International Chamber of Commerce' ( = ICC) te Parijs . Het belang van de UCP is dat ze 

internationale spelregels geven, rechten en verplichtingen ornschrijven en de betekenis van een 

aantal termen vastleggen. De L/C moet expliciet naar deze regels verwijzen willen ze voor de L/C 
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Tabel 3 .1: Eis en wensen van de exporteur ten aanzien van de voorwaarden in de L/C 

Eis: -een L/C moet onherroepelijk zijn. 

Wens: -de L/C onderwerpen aan de UCP 500 regels 
-de L/C laten confirmeren door de eigen (Nederlandse) bank, 
indien de kredietopenende bank niet betrouwbaar is 

-gebruik in de L/C een beperkte omschrijving voor de produkten 
-verscheping vanuit een Europese haven 
-gedeeltelijke leveringen toestaan 
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van kracht zijn. Sinds 1 januari 1994 is de tekst van 1993 (publikatie 500) van kracht (afgekort 

UCP 500) . De onderwerping aan de UCP regels is zeer gebruikelijk. Verder zal de exporteur 

confirmatie wensen als hij de kredietopenende bank niet betrouwbaar genoeg acht. Dit komt dan 

de soliditeit van de L/C ook ten goede. 

Ten aanzien van de voorwaarden van de L/C zal de exporteur voorwaarden willen hebben die niet 

te beperkend zijn, zodat de exporteur documenten kan aanbieden die conform de voorwaarden van 

de L/C zijn. In het algemeen geldt dat men niet meer en niet minder in de L/C moet opnemen dan 

strikt noodzakelijk. De exporteur zal zo het liefst een korte duidelijke omschrijving van de 

produkten in de L/C willen opnemen. De banken kunnen controleren of de goederen in overeen

stemming zijn met de omschrijving; dit moet blijken uit de documenten. Men kan dus beter de 

omschrijving 30.000 yards Wax Block Print in de L/C opnemen dan een uitgebreide beschrijving 

en eenheidsprijs van elk produkt. Ook is het makkelijker om in de L/C op te nemen dat de 

produkten per boot/vliegtuig vanuit "een Europese haven" worden verscheept in plaats vanuit de 

haven van Rotterdam of Schiphol. 

Als de exporteur niet in staat is de produkten betrouwbaar (in tijd en hoeveelheid) te verschepen 

aan de klant, dan doet hij er verstandig aan om gedeeltelijke leveringen (partial shipments) op te 

nemen. Volgens de UCp regels mag de geleverde hoeveelheid niet meer dan een bepaald percenta

ge afwijken (afhankelijk van de omschrijving 0%, 5% of 10%). Als de exporteur verwacht dat hij 

hier niet aan kan voldoen, dan moet in de L/C staan dat gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. 

Indien de verscheepte hoeveelheid minder is dan is toegestaan, dan wordt de levering beschouwt 

als een gedeeltelijke levering. De kredietopenende bank mag de documenten dan op dit punt niet 

afkeuren. Als de exporteur niet alle produkten op tijd gereed heeft kunnen ze toch met zekerheid 

van betaling verscheept worden, indien er gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. De onvolledige 

levering wordt dan beschouwt als een gedeeltelijke levering. 

In Tabel 3. 1 staan de voorwaarden die de exporteur in de L/C moet/wil zien staan. Als de 

importeur zich hieraan houdt is de kans groter dat de aangeboden documenten conform het krediet 

zijn. 

3.4 De importeur en de L/C 

Het doe! van de importeur in een transactie is dat hij de gewenste goederen krijgt voor zijn geld . 

Met behulp van drie documenten kan de importeur grote zekerheid dat dit inderdaad het geval is, 

deze documenten zijn: 

-transportdocument; 

-verslag van een onafhankelijk controlerende instantie; 

-factuur. 
Met het transport document weet hij dat er produkten verscheept zijn. Met behulp van een verslag 

van een onafhankelijk controlerende instantie weet hij zeker dat de produkten in overeenstemming 

zijn met de bestelde produkten. De instantie heeft de produkten voor verscheping bij de exporteur 

gecontroleerd. Met de factuur weet de importeur zeker dat hij niet te veel betaalt voor de 

produkten. 
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Er zijn twee belangrijke nadelen verbonden aan het gebruik van L/C's voor de importeur: 

1) de kosten van de import nemen toe, omdat het openen van een L/C geld kost; 

2) de importeur kan de produkten zelf niet controleren, indien de kredietopenende bank de 

documenten honoreert. 

De importeur zal de produkten liever importeren zonder een L/C, omdat dit goedkoper is. Echter 

als de kredietwaardigheid van de importeur niet gewaarborgd is, kan de exporteur eisen dat de 

importeur alleen de produkten krijgt als hij betaalt middels een L/C . 

Ten aanzien van de eis en wensen van de exporteur betreffende de soliditeit van de L/C, zal de 

importeur geen moeilijkheden hebben. Door deze eis en wensen heeft de importeur nog evenveel 

zkerheid dat de juiste goederen verscheept worden. Bij de andere wensen is dit niet zo . Bij een 

beperkte omschrijving van de goederen is de mogelijkheid aanwezig dat de verscheepte goederen 

niet in overeenstemming zijn met de bestelde goederen. De importeur zal waarschijnlijk ook niet 

gelukkig zijn met het toestaan van gedeeltelijke leveringen. De importeur heeft bij het toestaan van 

gedeeltelijke leveringen minder zekerheid dat hij de bestelde produkten in de juiste hoeveelheid 

krijgt. Echter, van de andere kant bi eden deze wensen van de exporteur ook meer mogelijkheden 

voor de importeur. De importeur kan zo b.v. gedeelten van orders laten vervallen of produktspeci

ficaties veranderen (als de exporteur hiermee instemt) zonder dat de L/C veranderd moet worden. 

3.5 Kosten van een L/C 

Het openen van een L/C brengt altijd kosten met zich mee . De aangewezen bank brengt ook 

kosten in rekening . De kosten zijn voornamelijk athankelijk van: 

- de bank; 

- de geschatte risico 's (hierbij behoort de hoogte van het krediet en de looptijd van het 

krediet). 

De kosten van de confirmerende bank in Nederland (ABN-AMRO bank) bedragen f 75,- plus 1 %0 

per maand van het kredietbedrag dat het krediet beschikbaar is . Deze bedragen zijn standaard, 

echter als de bank denkt dat het risico van de export groter is ( door b. v . politieke omstandighe

den) zal men meer vragen (dit kan we! 3 a 4 maal zo veel zijn) . Het openen van een L/C kost bij 

de ABN-AMRO f 75,- plus 1,25%0 per maand van het kredietbedrag dat het krediet beschikbaar 

is. Als de kredietopenende bank twijfelt aan de kredietwaardigheid van de importeur zal de 

provisie hoger zijn of de bank eist dat de importeur het kredietbedrag reeds bij het openen van de 

L/C bij de kredietopenende bank stort. In de meeste gevallen betaalt de exporteur de kosten van 

de confirmatie van de confirmerende bank en de importeur betaalt de kosten van het openen van 

de L/C. 

3.6 De L/C in de praktijk 

Een L/C blijkt in de praktijk een niet makkelijk hanteerbaar instrument. Ongeveer 70% van de, in 

Nederland bij de aangewezen bank aangeboden, sets documenten zijn niet conform het L/C. Dit 

houdt in dat 70% van de L/C's uiteindelijk geen zekerheid van betaling biedt. In een klein aantal 

gevallen wordt er uiteindelijk niet betaald, dit is naar schatting ongeveer 2 a 3 % . 
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Of de kredietopenende bank de documenten zal honoreren hoeft niet af te hangen van de relatie 

tussen de importeur en exporteur. Het is de kredietopenende bank die moet beslissen of de docu

menten gehonoreerd zullen worden of niet. Elke fout, hoe klein dan ook, kan een reden zijn om 

de documenten af te keuren. Als er fouten geconstateerd zijn in de documenten heeft de importeur 

een sterke onderhandelingspositie. De goederen zijn al onderweg naar de importeur en de 

importeur kan daarom eisen stellen. Een goede relatie met de importeur is daarom belangrijk. Als 

de kredietopenende bank de documenten definitief heeft geweigerd, heeft de exporteur een recht

streekse vordering op de importeur. 

Om de transactie soepel te laten verlopen zal de aangewezen bank vaak direct het factuurbedrag 

(eventueel onder aftrek van rente en een vergoeding) aan de exporteur overmaken (indien de 

afwijkingen in de documenten niet te groot zijn). 

3. 7 Doel-middelen hierarchie 

Met de gegevens van de vorige paragrafen is het mogelijk een doel-middelen hierarchie te maken 

voor de exporteur, zie Figuur 3.2. De figuur is gemaakt voor het werken met L/C's in een "make 

to order" situatie. In veruit de meeste gevallen zijn de leveringen van PMC Afrika "make to 

order". Bovenaan de hierarchie staat: zekerheid van betaling . Dit is het doe! waar Vlisco naar 

streeft bij het gebruik van L/C's . De zekerheid van betaling moet bereikt worden middels een 

L/C. Dit is een uitgangspunt van dit onderzoek. Om betalingen te laten geschieden moet men: 

1) een werkbare Letter of Credit verkrijgen; 

2) voldoen aan de voorwaarden van de L/C. 

Hoe men een werkbare L/C kan verkrijgen en hoe men aan de voorwaarden van het krediet moet 

voldoen is af te lezen in Figuur 4.1 en is uitgewerkt in de volgende paragrafen. 

3.8 Verkrijgen van een werkbare L/C 

Zoals uit de doel-middelen hierarchie is te lezen moet men voor het verkrijgen van een werkbare 

L/C drie functies beheersen: 
- orderacceptatie; 

- opstellen en verzenden van proforma factuur; 

- acceptatie van de ontvangen L/C's. 

De beheersing van de eerste twee functies verhogen de kans dat er snel een werkbare L/C wordt 

geopend door de importeur. De derde functie zorgt er voor dat niet werkbare L/C's worden 

tegengehouden en werkbare L/C's worden toegelaten. Het kan echter nooit een garantie zijn dat er 

een werkbare L/C geopend wordt, omdat het de importeur is die de opdracht en de gegevens aan 

de kredietopenende bank geeft. 

4.2.1 Orderacceptatie 
Het doe! van de orderacceptatie is het bepalen of de exporteur of aan, de door de importeur 

gevraagde, prestatie kan en wil voldoen. De orderacceptatie begint direct na de orderontvangst. 
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Figuur 3.2: Doel-middelen hierarchie 

Voldoen oon de 
voorwoorden 
van de L/C 

De ontvangst van de klantorder wordt binnen dit project als een passieve activiteit beschouwd. 

Alie inspanningen die hieraan vooraf zijn gegaan vallen buiten het onderzoeksgebied van dit 

project. In de klantorder moet de importeur precies aangeven welke prestatie hij verwacht van de 

exporteur. 

In een klantorder wordt meestal een hoeveelheid produkten gevraagd die in een zending naar de 

klant moeten worden geleverd. Het is we! mogelijk om met een L/C (een klantorder) meerdere 

leveringen te financieren, echter dit is niet gebruikelijk. Ook is het mogelijk om twee of meer 

L/C 's te gebruiken voor een levering, dit is evenmin gebruikelijk en kost en is duurder dan een 

L/C per zending. Dus een ontvangen klantorder is in principe gelijk aan een levering en aan een 

klantorder (tenzij de klant vooraf uitdrukkelijk anders wenst). In de rest van dit verslag zal een 

levering aan een klant verzendeenheid genoemd worden . 

Bij de orderacceptatie moet men vier vragen beantwoorden: 

1) zijn de gevraagde goederen technisch realiseerbaar? 

2) zijn de gevraagde condities realiseerbaar? 

3) wil exporteur de goederen onder de gevraagde condities leveren? 
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4) mag exporteur de goederen onder de gevraagde condities leveren? 

Ad 1) De klant kan produkten vragen die de exporteur niet kan maken. Indien dit zo is kan de 

klantorder niet geaccepteerd worden. 

Ad 2) Hier wordt bepaald of het produkt geleverd kan worden onder de gewenste condities. De 

meeste condities zijn vaak wel realiseerbaar, maar kunnen voor de exporteur niet altijd 

wenselijk zijn. Meestal zal alleen bij de gewenste verschepingsdatum en bij de gewenste 

documenten de realisatie een probleem zijn. 

Men zal bij de acceptatie van de uiterste verschepingsdatum eerst moeten bepalen hoeveel 

tijd er zit tussen het opsturen van de proforma faktuur en het ontvangen van een werkbare 

L/C. Hierbij telt men de tijd die nodig is voor de acceptatie van de L/C en de tijd voor de 

produktie van de order op. De som van deze tijden bepaalt waar (in de tijd gezien) men 

ruimte kan reserveren in het verkoopbudget voor de order. De ruimte is dan niet meer 

beschikbaar voor andere orders. De klantorder heeft nu een gegarandeerde (inteme) 

leverdatum, maar nog geen verschepingsdatum en alleen deze is belangrijk voor de te 

openen L/C. Om de uiterste verschepingsdatum te bepalen moet men de wachttijd op het 

transportmiddel optellen bij de inteme leverdatum. De wachttijd op het transportmiddel is 

afhankelijk van de frequentie waarmee het transportmiddel naar de beoogde bestemming 

gaat. Het bepalen van de uiterste verschepingsdatum is schematisch weergegeven in Figuur 

3.3. 

TIJd tu•••n veraturen 
koop-verkoopovereenkomat 
en ontvangen van werkbare 

V•r:z:•nd•n 
koop-v■rkoop
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van Produktle 
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Ontvanget Klantorder 
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o•r••d 
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■n vrllo•v• 
aan Produk11■ 

Figuur 3.3: Schematische weergave van het bepalen van de verschepingsdatum 

De, door de klant gewenste, documenten moeten gecontroleerd worden of ze: 

- relevant zijn voor de transactie tussen exporteur en de importeur; 

- realiseerbaar zijn. 

Als voor een bepaald document op een van beide vragen nee geantwoord kan worden, dan 

moet men weigeren het gewenste document te leveren. 

Ad 3) Als de goederen en condities realiseerbaar zijn, wil dat niet zeggen dat de exporteur de 

produkten onder de condities wil leveren. Als een klant b.v. 360 dagen na verscheping wil 

betalen, deze conditie is wel realiseerbaar maar waarschijnlijk niet wenselijk. 

Ad 4) De exporteur mag vaak niet zomaar alles leveren, er kunnen beperkingen zijn. Beperkin-
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gen kunnen betrekking hebben op de import- en exportverboden. 

Pas als alle vier de vragen positief beantwoord zijn, kan de klantorder geaccepteerd worden. Als 

dit niet bet geval is moet dit direct aan de klant worden doorgegeven en een altematief worden 

aangeboden, indien mogelijk. 

3.8.2 Opstellen en verzenden van de proforma factuur 
De doelen van de proforma factuur zijn: 

1) bevestiging van de klantorder; 

2) bet geven van aanwijzigingen voor bet openen van de L/C. 

De exporteur geeft de volledige geaccepteerde gegevens van de klantorder weer in de proforma 

factuur en geeft tevens duidelijke aanwijzigingen voor het openen van de L/C. Deze aanwijzingen 

zijn belangrijk, omdat deze in grote mate bepalen hoe de te ontvangen L/C er uit gaat zien 

(aannemende dat de importeur de aanwijzingen opvolgt). In de proforma faktuur moet ook een 

datum staan waarvoor de L/C geopend moet zijn, zodat de gereserveerde capaciteiten en/of 

materialen gebruikt kunnen worden. 

3.8.3 Acceptatie van de ontvangen L/C's 
Het doel van de acceptatie van de ontvangen L/C's is om niet werkbare L/C's te scheiden van de 

werkbare L/C 's . Een werkbare L/C is een L/C waarin voorwaarden staan waaraan de exporteur 

kan en wil voldoen. De werkbare L/C's worden geaccepteerd en de niet werkbare L/C 's moeten 

gewijzigd worden, door de klant hiervan op de hoogte stellen en hem te verzoeken de L/C te laten 

veranderen. De acceptatie van de L/C begint bij de ontvangst van de L/C. De exporteur heeft 

geen directe invloed op bet tijdstip van ontvangst van de L/C, want alleen de importeur kan een 

bank de opdracht geven een L/C te openen. Echter vanwege bet grote belang dat de werkbare L/C 

op tijd binnen (capaciteiten en/of materialen zijn gereserveerd) moet men de klant tijdig aanmanen 

indien bet openen van de L/C op zich laat wachten. 

De acceptatie van de ontvangen L/C mag geen verkapte orderacceptatie zijn. Bij de orderaccepta

tie heeft men bepaald wat wel en niet acceptabel is voor de exporteur. De importeur zal zich 

moeten houden aan de aanwijzingen van de proforma factuur. 

Bij de acceptatie van de L/C moet men de volgende vragen beantwoorden: 

1) Zijn de, in de L/C genoemde, voorwaarden in overeenstemming met de betreffende 

proforma factuur? 

2) Zijn de, in de betreffende proforma factuur vermelde en in de L/C overgenomen, 

voorwaarden nog steeds gel dig?; 

3) Zijn de voorwaarden in de L/C, die in strijd zijn met de proforma factuur of niet in de 

proforma factuur stonden, acceptabel? 

In Figuur 3 .4 staat de beslissingsboom voor deze drie vragen en welke uitkomst men krijgt bij bet 

beantwoorden van de vragen. Als de ontvangen L/C een niet werkbare L/C blijkt te zijn dan moet 

de klant verzocht worden de L/C te laten veranderen. Alleen de klant kan hiervoor de opdracht 
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Tabel 3.2: Samenvatting van de te beheersen taken om een werkbare L/C te verkrijgen. 

Doe!: Middelen: Activiteiten: Inhoud: 

-alle gegevens aanwezig? 
Beheersen -klantorder = verzendeenheid 
klantorder- Orderacceptatie -goederen + condities 
acceptatie realiseerbaar? 

-wil en mag de exporteur 
leveren? 

-orders reserveren in verkoop-
budget met gegarandeerde 
levertijd zodat verschepings-
datum haalbaar is. 

Beheersen -alle geaccepteerde gegevens 

Verkrijgen opstellen en Vervaardigen en verzen- opnemen in proforma factuur 

van een versturen den van koop-verkoop- -proforma factuur heeft een 

werkbare L/C proforma overeenkomst vervaldatum. 
factuur -duidelijke aanwijzingen geven 

voor de te openen L/C 

Ontvangst L/C -tijdig een aanmaning sturen 
Beheersen indien de ontvangst te lang op 
acceptatie zich laat wachten 
ontvangen 

L/C Acceptatie L/C -is geen verkapte orderacceptatie 
-bepalen of de exporteur aan 
de voorwaarden van de L/C 
kan en wil voldoen. 



geven aan de kredietopenende bank. In principe 

kan men alleen bij de acceptatie van de L/C de 

importeur vragen de L/C te laten veranderen 

(indien nodig) . Als na de acceptatie blijkt dat de 

L/C alsnog verandert moet warden, is dit een 

tekortkoming van de acceptatie van de L/C. Er 

kunnen echter altijd onvoorziene omstandig

heden zijn . In deze gevallen kan het noodzake

lijk zijn om aan de importeur te vragen of hij 

de L/C wil laten veranderen. De zekerheid van 

betaling is dan weg, omdat de exporteur de 

importeur niet kan dwingen. In zulke gevallen 

is een goede relatie met de importeur belang

rijk. 

In Bijlage 4 staat een checklist die men kan ge

bruiken voor de controle van de L/C. 

Start 

Accept
Lett.- of Credit 

Figuur 3.4 : Bepaling acceptatie van de L/C 

In Tabel 3.2 staat een korte samenvatting van deze paragraaf. 

3.9 Voldoen aan de voorwaarden van de L/C 

Als de exporteur een werkbare L/C heeft ontvangen is het daarna belangrijk zich te houden aan te 

voorwaarden van de L/C . Er wordt hier van uitgegaan dat na de acceptatie de exporteur er alles 

aan doet om aan de voorwaarden in de L/C te voldoen, zonder de L/C te laten veranderen. 

Voldoen aan de voorwaarden van de L/C komt neer op het aanbieden van de in de L/C gespecifi

ceerde documenten die conform de voorwaarden van de L/C zijn. De belangrijkste functies die 

men hiervoor moet beheersen zijn: 

1) goederen tijdig verschepen; 

2) documenten vervaardigen. 

3.9.1 Goederen tijdig verschepen 
Om de goederen tijdig te verschepen (dus voor de, in de L/C genoemde, uiterste versche

pingsdatum) moeten de volgende activiteiten warden beheerst: 

- definitief maken klantorder; 

- produktie; 

- verscheping van de produkten. 

Definitief maken van de klantorder 
Als de ontvangen L/C als werkbaar is bestempeld, moet de klantorder direct definitief warden 

gemaakt . De gereserveerde klantorder krijgt nu het "groene licht" om geproduceerd te warden. 

Bij de orderacceptatie zijn de capaciteiten en/of materialen gereserveerd, zodat bij het definitief 

maken van de reservering de levertijd gehaald kan warden. Als de reservering volgens de regels is 
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verlopen en de order op tijd definitief is gemaakt, is Produktie na het definitief maken van de 

klantorder verantwoordelijk voor het tijdig gereed hebben van de produkten. Als de produkten op 

tijd gereed zijn is Verkoop vervolgens weer verantwoordelijk voor het op tijd verschepen van de 
produkten. 

Produktie 

De produktie moet zodanig beheerst zijn dat de door Verkoop bestelde goederen in de juiste 

kwaliteit, hoeveelheid en op het afgesproken moment geleverd warden. Als er gedeeltelijke 

leveringen zijn toegestaan hoeven niet alle produkten op tijd gereed te zijn in de bestelde 

hoeveelheid, echter men moet hier we! naar streven. De verzendeenheid moet in zijn geheel voor 

de door Produktie afgesproken datum gereed zijn. Als de verzendeenheid verschillende produkten 

bestaat stelt dit hoge eisen aan de leverbetrouwbaarheid van Produktie. 

Verscheping van de produkten 

Onder het beheersen van de verscheping van de produkten wordt hier verstaan het verzendgereed 

maken van de verzendeenheid, het transport naar de haven en het reserveren van ruimte op het 

transportmiddel, zodanig dat de verzendeenheid voor de, in de L/C vermelde, uiterste versche

pingsdatum verscheept kan warden. Uiteraard moet dan ook voldaan zijn aan de voorwaarden ten 

aanzien van het transport die de L/C hieraan stelt. Het reserveren van ruimte op het transportrnid

del kan al gebeuren als de produkten nog in produktie zijn of zelfs voordat ze in produktie 

genomen zijn. 

4.3.2 Vervaardigen van documenten 
Onder het beheersen van deze functie wordt verstaan dat, de in de L/C genoemde, docurnenten 

precies conform de voorwaarden van de L/C worden vervaardigd en ze voor de, in de L/C 

bepaalde, datum worden aangeboden aan de kredietopenende bank. 

Om de documenten goed te vervaardigen moet men zich laten leiden door de L/C en de UCP 

richtlijnen. Het is daarom belangrijk dat de L/C zeer zorgvuldig wordt gelezen en dat men precies 

weet wat er in de UCP regels staat. Want alleen op basis daarvan zal de kredietopenende bank de 

documenten controleren. De gevraagde documenten zijn vaak dezelfde. Hieronder worden de 

meest gevraagde documenten in het kort beschreven. In de Bijlage 4 staat een checklist waarin 

staat waar men op moet letten bij het vervaardigen van de verschillende docurnenten. In Bijlage 9 

staan enkele voorbeelden van de verschillende documenten. 

De wissel (draft. Bill of Exchange): Een wissel is een ondertekend en gedateerd papier, waarin de 

exporteur (de trekker) de importeur opdraagt op een bepaalde plaats aan een derde of diens order 

een bepaalde geldsom te betalen. Als een wissel is getrokken op en geaccepteerd door een bank 

wordt de wissel een bankaccept genoemd. 

De handelsfactuur (invoice): In de factuur staan de geleverde goederen, hoeveel er geleverd is en 

wat de prijs hiervan is. De totaalprijs is het bedrag wat uiteindelijk middels de L/C aan de 

exporteur overgemaakt moet warden. 
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Tabel 3.3: Samenvatting van de te beheersen taken die men moet beheersen om aan de 

voorwaarden van bet krediet te voldoen. 

I Doe!: I Middelen: I Activiteiten: I Inhoud: I 
-de klantorder wordt definitief 

Definitief maken gemaakt, Produktie is nu ver-
van de klantorder antwoordelijk bet op tijd gereed 

zijn van de klantorder. 

-moet betrouwbaar in tijd zijn 

Goederen tijdig Produktie en hoeveelheid produkten leve-

Voldoen aan de verschepen ren aan Verkoop volgens opge-

voorwaarden geven specificaties. 

van de L/C -De produkten moeten op tijd 
verzendgereed zijn en tijdig 

Verschepen van de worden getransporteerd naar de 
produkten haven en voor de uiterste ver-

schepingsdatum verscheept 
kunnen worden en volgens de 
voorwaarden in de L/C. 

-Documenten moeten precies 
Vervaardigen conform bet krediet en de UCP 
documenten richtlijnen zijn en op tijd aan-

geboden aan kredietopenende 
bank. 
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Transportdocumenten: De belangrijkste transportdocumenten zijn: 

-het maritiem connossement (Bill of Lading, afgekort B/L); 

-luchtvrachtbrief (Airway Bill, afgekort A/B); 

Het maritiem connossement is het belangrijkste document bij verscheping van goederen over zee. 

Een connossement is een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder verklaart dat hij bepaalde 

goederen in ontvangst heeft genomen, teneinde die te vervoeren naar een aangewezen plaats van 

bestemming en aldaar uit te leveren aan een aangewezen persoon (of diens order) alsmede onder 
welke bedingen de uitlevering zal geschieden. Het connossement geeft eigendomsrechten. 

Een luchtvrachtbrief houdt in principe hetzelfde in als een maritiem connossement, alleen het 

transport gaat door de lucht in plaats van over zee en het geeft geen eigendomsrechten. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen "schone" en "vuile" connossementen. Een schoon connosse

ment betekent dat de goederen op het oog in goede conditie zijn aangeleverd. Een vuil connosse

ment betekent dat de goederen op het oog gebreken vertoont. In de meeste L/C's worden daarom 

vaak alleen schone connossementen (clean Bill of Lading) gevraagd. 

Certificaat van oorsprong (certificate of origin): In bepaalde landen heeft men bij de import een 

certificaat van oorsprong nodig. Dit certificaat moet meestal door de Kamer van Koophandel 

worden gelegaliseerd. 

Verzekeringsdocument (inssurance document): In bepaalde gevallen moet de exporteur de 

verzekering van het transport verzorgen (b.v. bij CIF = Cost + Inssurance + Freight) en is het 

verzekeringsdocument een van de gevraagde documenten. 

In [Veldman et al, 1991] staan enkele opvallende conclusies van een onderzoek met betrekking tot 

het vervaardigen van documenten voor L/C's . De opvallende conclusies zijn: 

- met de L/C en de documenten wordt niet opvallend veel zorgvuldiger omgegaan als het 

zendingen betreft met een waarde van vele miljoenen guldens; 

- grote ondernemingen bleken niet zorgvuldiger met de documenten om te gaan dan kleine 

ondernemingen; 

- uit het onderzoek bleek niet dat goederenleveringen naar landen in de Arabische wereld 

meer problemen opleveren dan gemiddeld. 
Uit het onderzoek wordt de conclusie getrokken dat door exporterende bedrijven nogal wat fouten 

maken bij het afwikkelen van L/C's. 

In Tabel 3. 3 staat een korte samenvatting van deze paragraaf. 

3.10 Verwerking van L/C order 

In deze paragraaf wordt de orderverwerking beschreven op basis van de doel-middelen hierarchie 

van de vorige paragrafen. Deze orderverwerking dient als raamwerk voor de te ontwikkelen 

procedure voor verwerking van L/C bij PMC Afrika. In Figuur 3.5 is de orederverwerking van 

L/C orders schematisch weergegeven. 
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De orderverwerking begint bij de orderontvangst. Na de ontvangst begint de orderacceptatie. Als 

de klantorder niet volledig is ingevuld of als de order niet geaccepteerd kan worden, moet dit aan 

de klant worden doorgegeven. De klant kan dan aanvullende en/of gewijzigde gegevens geven. 

Als de klantorder volledig is en geaccepteerd is, kan de order gereserveerd worden in het 

verkoopbudget. Hiema wordt de proforma factuur opgesteld en verzonden naar de klant. De klant 

gaat met de proforma factuur naar zijn bank en opent een Letter of Credit. De L/C wordt 

verzonden naar de aangewezen bank. Deze bank adviseert het krediet aan de exporteur. De L/C 

wordt vervolgens gecontroleerd of het een werkbare L/C is. De definitieve orders kunnen geselec

teerd worden en aan Produktie worden vrijgegeven. Na Produktie komen de goederen in het 

magazijn, waar ze wachten totdat de gehele order gereed is (of het gedeelte van de order dat op 

tijd gereed kan zijn) . De goederen worden vervolgens getransporteerd naar de haven en verschee

pt. Het transportmiddel moet dan al gereserveerd zijn. Na verscheping kunnen alle documenten 

vervaardigd worden (veel documenten moeten eerder vervaardigd worden). De documenten 

worden naar de aangewezen bank gestuurd, die ze na controle ze weer doorstuurt naar de 

kredietopenende bank. Hiema volgt de financiele afwerking. 
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4 Huidige situatie PMC Afrika 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van de orderverwerking van PMC Afrika beschreven. 

Eerst wordt het onstaan van PMC Afrika beschreven en een korte beschrijving van PMC Afrika 

gegeven. Vervolgens wordt de huidige orderverwerking van PMC Afrika beschreven. Om deze 

orderverwerking goed te kunnen begrijpen wordt eerst gekeken naar de twee partijen die direct 

met PMC Afrika in verbinding staan: de klanten en Produktie. 

Bij de beschrijving van de huidige orderverwerking wordt de orderacceptatie en orderentry niet 

uitvoerig beschreven aangezien dit bij de het project met als doel implementatie van de Blokken

dozen uitvoerig wordt gedaan (zie paragraaf 6.9). 

4.1 PMC Afrika 

PMC Afrika is ontstaan uit de vroegere verkoopgroep EXO I. In de tweede helft van 1991 heeft 

het management van Vlisco besloten binnen haar totale markt een aantal Produkt-Markt-Combina

ties (PMC's) te onderscheiden. De huidige PMC's hebben de oude verkoopgroepen EXO I en 

EXO II vervangen. Doel van deze verandering is meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van 

kosten, opbrengsten en verantwoordelijkheden. De PMC's worden in de nieuwe organisatiestruc

tuur als interne besteller en afnemer be

schouwt (zie Figuur 4.1) . De (externe) klant 

besteld produkten bij een van de PMC's en 

deze PMC plaatst vervolgens een order bij 

Produktie. Als de produkten het zgn. over-

drachtsmoment ( op de Opmakerij) passeren 

worden de (gerede) produkten fysiek en 

financieel overgedragen aan de PMC's. 

De PMC's worden beschouwt als "profit-

Vllsco 

Kiani PMC PMC Kiani 
extern• lnteme Intern• extern• 
beateller beateller Produktle afnemer afnemer - - - -

Figuur 4.1: Interne en externe bestellers en 
afnemers 

centres", zij moeten activiteiten uitvoeren die winst opleveren. Ze moeten daarvoor de bij Pro

duktie bestelde produkten afnemen tegen zgn. interne verrekenprijzen en ze weer met een marge 

verkopen aan de (externe) klanten. Produktie, AO&V en R&O worden beschouwt als "cost 

centres". 

PMC Afrika is verantwoordelijk voor 75-80% van de afzet. Het afzetgebied bestrijkt grote delen 

van Afrika en enkele landen in het Midden Oosten. De afzet naar de landen in het Midden Oosten 

is slechts een klein deel van de totale afzet van PMC Afrika. Men levert niet rechtstreeks aan de 

consumenten in Afrika. De leveringen geschieden altijd aan handelsmaatschappijen, die op hun 

beurt soms weer aan andere handelsmaatschappijen leveren. 

De ongeveer 99 ,5 % van de afzet van PMC Afrika ( exclusief fents en tabs) wordt op klantorder 

gemaakt. Het resterende gedeelte wordt uit voorraad geleverd . De fents en tabs worden ook uit 

voorraad geleverd. De afzet van fents en tabs is ruim 10% van de totale afzet van PMC Afrika. 
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Fents gerede produkten waarvan de lengte varieert van 1 tot 4 yards. De tabs zijn kleiner dan 1 

yard. De fents en tabs ontstaan op de Opmakerij . Ze zijn meestal ontstaan bij de technische 

keuring en zijn afgekeurt. De fents en tabs zijn dus bijprodukten die planmatig gemaakt warden. 
Ze warden dus altijd uit voorraad geleverd. 

4.2 De klanten van PMC Afrika 

PMC Afrika heeft een beperkt aantal klanten (in 1993 hebben ongeveer 40 klanten iets besteld bij 

PMC Afrika). In de veel gevallen bestaat de relatie tussen Vlisco en de klant al vele tientallen 

jaren. De banden met de klanten zijn daarom vrij hecht. Per land in Afrika heeft men een of 

enkele klanten zitten. De verschillen in afname van de klanten zijn groat, varierend van een 

container per week tot een kleine bestelling per jaar. Het beleid met betrekking tot de klanten is 

gericht op continu1teit. 

Er zijn met de klanten afspraken gemaakt over prijzen, dessins, leveringscondities, betalingscondi

ties en andere. Deze afspraken zijn niet contractueel vastgelegd en de klanten kunnen van deze 

afspraken afwijken (met toestemming van Vlisco). De verkopers zijn volledig vrij in bet maken 

van afspraken met de klanten en er zijn geen duidelijke richtlijnen voor het maken van deze 

afspraken. De enige beperking is dat de betalingen binnen moeten blijven komen. 

Er zijn wel contracten met CNF en CFAO, de twee grootste klanten van PMC Afrika. In deze 

contracten zijn de exclusieve verkooprechten vastgelegd. In bepaalde landen mag Vlisco niet 

buiten CNF of CFAO om leveren en in bepaalde alleen onder bepaalde voorwaarden en in andere 

landen is Vlisco vrij om buiten de twee handelsorganisaties om te verkopen. 

Het beleid van Vlisco met betrekking tot de prijzen is deze zo constant mogelijk te houden. Zelfs 

als de kostprijs sprongsgewijs stijgt (door b.v. verhoging van de prijs van ruwdoek) probeert men 

de prijs slechts gelijdelijk te laten stijgen. Verder zal Vlisco nooit zijn produkten in de "uitver

koop" doen, zelfs niet als de afzet tegenvalt en de fysieke voorraad gereed produkt bij Vlisco 

hoog is. 

Vlisco probeert zijn afzet in Afrika te vergroten door met de produkten nieuwe landen in Afrika te 

betreden. Echter doordat in deze nieuwe landen Vlisco geen bekende naam is en dus geen aanzien 

heeft komt dit moeilijk van de grond. Een voorbeeld van zo'n land is Zuid Afrika. 

4.3 De produktie van Vlisco 

Direct voor en na Produktie zitten de PMC's. Tijdens dit afstudeerproject wordt Produktie als een 

Black Box beschouwd. Er wordt in dit project wel gekeken warden wat de input en de output is 

van de Black Box en wat de prestaties zijn van Produktie, omdat dit invloed heeft op bet 

functioneren van de PMC's. 
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De (belangrijkste) input van Produktie is : 

-produktspecificaties, verkregen via Verkoop; 

-grond- en hulpstoffen (zoals gebleekt doek, kleurstoffen, enz.) . 

De (belangrijkste) output van het produktieproces is: 

- in 12 of 6 ( = gewenste opmaak) yards, eerste keus en tweede keus; 

- fents, eerste keus en tweede keus; 

- tabs, eerste keus en tweede keus; 

- in 4 en 6 yards ( = niet in gewenste opmaak) , eerste keus en tweede keus ; 
- verschillende stalen, o.a. shipmentsamples; 

- doek dat als gevolg van fouten niet volgens specificaties is gedrukt. 

Van de bovenstaande produkten van het produktieproces, worden eigenlijk alleen de 12 of 6 yards 

stukjes eerste keus (en volgens specificaties) en de shipmentsamples door de klant gevraagd. De 

klant accepteert soms de kleinere stukjes van 4 en 6 yards . Hierover zijn er per klant afspraken. 

Deze afspraken varieren van het accepteren van alle stukjes tot het niet accepteren van de stukjes. 

De klanten accepteren de tweede keus stukjes indien dit meer is dan 360 yards (minimum voor 

een baal) per uitvoering. Bij exclusieve dessins moet de klant alle stukjes accepteren met uitzonde

ring van de fents en tabs. De fents en tabs warden apart opgeslagen en later in assorti-balen aan 
de klant te koop aangeboden. 

Er is nu bepaald wat de in- en output van Produktie is . Het is verder ook belangrijk te weten hoe 

de output in kwantitatieve zin is en hoe deze in de tijd is beheerst. Omdat deze gegevens niet 

worden gemeten is er een steekproef uitgevoerd om deze gegevens te kunnen schatten (zie Bijlage 
5). 

In Figuur 4.1 kan men zien wat de relatief uitgeleverde hoeveelheid in de steekproef is. Met 
relatief uitgeleverde hoeveelheid wordt bedoeld het totale geleverde yardage ten opzichte van het 

bestelde yardage. Bij de geleverde yardage zitten ook de eventueel geaccepteerde tweede keus 

produkten en stukjes van 4 en 6 yards . Het is gebleken dat er gemiddeld 12% minder uitgeleverd 

wordt dan de klant heeft besteld. Verder kan men uit de figuur aflezen dat de spreiding van de 
relatief uitgeleverde hoeveelheid vrij groot is. 

De leverbetrouwbaarheid is gemeten op klantorderregelnivo. Een klantorderregel (KOR) is een 

produkt van een klantorder van een klant. De leverbetrouwbaarheid is hier gedefinieerd als: 

Aantal klantorderregels dat op of voor de bij orderacceptatie bepaalde gereeddatum gereed is 

Totaal aantal klantorderregels 

De leverbetrouwbaarheid bleek 90% op klantorderregelnivo te zijn, dit betekent dat 90% van de 

klantorderregels op tijd gereed is (ingebaald) en 10% is dus te laat gereed. De verdeling van de 

leverbetrouwbaarheid is te zien in figuur 4.3. 
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Een klantorder bestaat meestal uit meerdere klantorderregels (KOR's). De gemiddelde omvang 

van de KOR is ongeveer 1700 yards. Dit houdt in dat in een voile container van ongeveer 

100.000 yards er gemiddeld ongeveer 59 KOR's in zitten. De kans dat alle KOR's op tijd gereed 

zijn voor een voile container is gelijk aan 0,959 * 100% = 0,2 % . Deze berekening klopt als de 

KOR's onderling onathankelijk in de produktie worden bestuurd. Deze bewering lijkt juist te zijn 

omdat als de KOR's geselecteerd zijn het niet mogelijk is om na te gaan welke KOR bij welke 

andere KOR's in de klantorder zitten. Alleen bij de wekelijkse selectie van KOR's kan men de 

klantorderrelatie als een criterium gebruiken. Dit criterium wordt niet vaak gebruikt en is een van 

de vele criteria zodat men niet veel effect kan verwachten van de klantorderrelatie. 

De leverbetrouwbaarheid op verzendeenheidnivo is dus veel lager dan op klantorderregelnivo. De 

relatie tussen deze twee grootheden is weergegeven is Figuur f 3. 

Het is duidelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van de produkten voor het in produktie nemen van 

de KOR's niet te voorspellen zijn. Reden hiervan is dat Produktie in kwantitatieve en kwalitatieve 

zin niet volledig beheerst is. Ook de beheersing van Produktie in de tijd gezien is op dit moment 
niet voldoende. 

De relaties van PMC Afrika met de klanten zijn nu beschreven en de output van de produktie van 

Vlisco is gemeten. In de volgende paragrafen: zal de huidige orderverwerking van PMC Afrika 

beschreven worden. De orderverwerking begint bij het opstellen van de klantenbudgetten. 

4.4 Opstellen van klantenbudgetten. 

Een maal per jaar (in juni/juli/augustus) geven de klanten van PMC Afrika een prognose af van 

wat ze per periode per produkttype denken af te gaan nemen in het daaropvolgende jaar. De totale 

verwachte afzet van de klanten van PMC Afrika plus de verwachte afzet van de andere PMC's 

wordt vergeleken met het produktiebudget en als de vraagprognoses de produktiecapaciteit 

overtreffen, zullen enkele klantenbudgetten verlaagd moeten worden. 
De laatste tijd echter blijkt dat de produktiecapaciteit grater is dan de vraag (dit is vele jaren 

anders geweest). Hierdoor verliezen de prognoses (budgetten) een groot dee! van hun functie . De 

budgetten worden niet (meer) gebruikt als stuurmiddel. Wei houdt men met behulp van de 

budgetten in de gaten dat als een bepaald land minder produkten afneemt van Vlisco dat de 

omringende landen niet meer gaan afnemen. Dit wegens de smokkel die op het Afrikaanse 

continent vaak voorkomt. 

In de praktijk blijkt dat het voor de klanten moeilijk is zich te houden aan de opgegeven budgetten 

en daarom wijkt het opgegeven budget en de werkelijke afname vaak af. De totale afzet van PMC 

Afrika komt vaak we! redelijk overeen met het totaal van de klantenbudgetten, afgezien van de 

jaren 1994 en 1993 . 

4.5 Orderontvangst en orderacceptatie 

De klant plaatst een klantbrief, deze bestaat uit verschillende klantorders, voor elke produkttype 
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Tabel 4.1: Standaardlevertijden en doorlooptijden per produkttype 

Produkttype: Standaard doorlooptijd van Produktie Standaardlevertijd: 

Java Print 2 weken 2 maanden 

Wax Print 2 weken 2 maanden 

Wax Cover Print 3 weken 2 maanden 

Wax Blok Print 4 weken 3-4 maanden 

Super Wax 5 weken 4 maanden 

Star Wax 5 weken 4 maanden 



een. In het vervolg van het verslag wordt geen verschil gemaakt tussen klantorders of klantbrie

ven, een klantorder is hier gelijk aan de klantbrief. Het plaatsen van een klantorder kan gebeuren 

na een bezoek aan Vlisco of bezoek van een verkoper aan de klant, per post/fax/telex enz. De 

andere condities (leveringscondities, betalingscondities enz.) warden per order bepaald, maar zijn 

in de regel per klant hetzelfde. Er wordt geen (verkoop-koop) contract of overeenkomst afgesloten 

bij het plaatsen van de klantorders . 

De verkopers controleren de klantorders of de klant niet te veel bestelt. Dit heeft als doe! de 

Afrikaanse markt niet te overspoelen met Vlisco-produkten. Ook houden de verkopers in de gaten 

dat de klant niet te veel dezelfde dessins koopt als die in de buurlanden zijn verkocht. De 

verkopers weigeren kunnen dan de klantorders of verlagen het yardage dat besteld is. Verder 

wordt gecontroleerd of het te betalen bedrag niet te groat is en of de voorraad gereed produkt van 

de klant niet te groat is . Ook gecontroleerd wordt of de bestelde dessins in overeenstemming zijn 

met het land van bestemming. 

Van de klantorder en KOR's warden verschillende gegevens in het informatie systeem ingevoerd 

(zie [Thoma, 1991]). De gevraagde levertijd moet ongeveer gelijk zijn aan de standaard levertij

den, zie Tabel 4 . 1. De gegevens die niet warden ingevoerd en op de klantorder staan, warden 

meestal pas bij de facturering en verzending gebruikt. 

De KOR's moeten een minimale omvang hebben van 1200 yards. KOR's die een kleinere omvang 

hebben warden meelopers genoemd. De meelopers moeten in de produktie altijd gekoppeld 

warden aan een soortgelijk KOR, zodat ze samen we! voldoen aan de minimale omvang. 

Nadat de KOR's zijn ingevoerd warden ze aangevuld door afdeling AO&V. Op afdeling AO&V 

warden enkele gegevens toegevoegd die de klant zelf niet heeft gespecificeerd. Indien de 

kleurcombinatie van een KOR nieuw is, moeten deze ook geaccordeerd warden door R&O. 

De volledige orderacceptatie bij Vlisco loopt van orderontvangst tot en met de accordering bij 

R&O. In dit gehele traject kan het voor komen dat de klant iets besteld wat Vlisco niet kan waar 

maken of wat Vlisco niet waar wil maken of dat de klant zich vergist heeft met het opgeven van 

de produktspecificaties . 

De klant heeft de mogelijkheid om, na het plaatsen van een order, de produktspecificaties te 

veranderen. Tot aan het in produktie geven van een klantorderregel kan de klant elke produktspe

cificaties veranderen. Als de klantorderregel in produktie is genomen kunnen de specificaties tot 

op het II Iaatste II moment verandert warden, b. v. de inpaskleur veranderen kan totdat de inpaskleur 

is aangebracht op het doek. Produktie heeft geen problemen met het veranderen van de produkt

specificaties (ook niet na het in produktie nemen). Het komt echter niet vaak voor dat de produkt

specificaties verandert warden na plaatsing van de order. 
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4.6 Selectie van klantorderregels 

Een maal per week (woensdagavond) wordt er een selectie gemaakt uit de KOR's in de klantor

derportefeuille. Deze worden anderhalve week later in produktie gegeven. Er zijn vele criteria die 

men kan gebruiken bij de selectie (zie [Thoma, 1991]), waarvan het benutten van de kritische 

capaciteiten belangrijk is. KOR's waarvan de benodigde lijmdrukwalsen in reparatie zijn, kunnen 

niet geselecteerd worden . De reparatie van een lijmdrukwals duurt maximaal 5 weken (hergravu

re) . 

Aan de geselecteerde klantorderregels kan Verkoop, in overleg met Produktie, nog klantorderre

gels toevoegen. Hiema wordt de selectie definitief gemaakt. De verwerking van de definitieve 

selectie gebeurt in het weekend. Als de definitieve selectie wordt "fabrieksgereed" gemaakt op het 

CPP en er wordt een planning gemaakt voor de Lijmrol. De weekselectie van week X wordt dus 

in de loop van week X +2 aan Produktie vrijgegeven. Hiema worden de KOR's geproduceerd. 

Als een KOR is geselecteerd wordt er een leverindicatie berekend door de drukweek en de 

standaard doorlooptijd van produktie op te tellen (zie Tabel 4 .1) . Hierbij wordt 2 weken opgeteld 

voor opmaken, inbalen, verzendgereed maken en factureren. Als alle KOR's van een klantorder 

zijn geselecteerd krijgt de klant hiervan bericht door een kopie van de order met daarop per KOR 

de leverindicatie . De leverindicatie is dan verder vertaald in een eerste of tweede helft van een 

maand. Deze leverindicatie is niet gelijk aan de leverdatum, het geeft alleen aan wanneer men 

verwacht dat de produkten klaar zijn voor verscheping. De leverindicatie is geen gegarandeerde 

gereeddatum. 

4. 7 Opmakerij, Pakkamer en verzending van de produkten 

Na Produktie worden de produkten overgedragen bij het overdrachtsmoment. De produkten vallen 

dan onder verantwoordelijkheid van de PMC's . Het overdrachtsmoment ligt in de huidige situatie 

na de opmaakmachine. Het doek is dan gekeurd, opgemaakt en geetiketteerd. 

Als de opgemaakte stukken in zogenaamde assorti-balen verpakt moeten worden, worden ze na de 

opmaakmachine opgeslagen. In assorti-balen zitten doeken van verschillende klantorderregels in 

een baal. Als alle klantorderregels die in de assorti-balen moeten zitten opgemaakt zijn worden ze 

naar de Pakkamer gebracht. 

De opgemaakte stukken voor de sorti-balen (dit zijn veruit de meeste) worden direct na de 

opmaakmachine naar de Pakkamer gebracht. In een sorti-baal zit maar (een deel van) een 

klantorderregel. 

Op de Opmakerij wordt door Verkoop de prioriteiten bepaald . Bepaalde KOR's kunnen dan 

voorrang krijgen. De tijdwinst die men hierbij kan boeken is echter beperkt (ongeveer 5 dagen) 

ten opzichte van de totale levertijd (ongeveer 4 maanden). 
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De opgemaakte stukken warden vervolgens van de Opmakerij naar de Pakkamer getransporteerd. 

Op de inbaalmachines warden de stukken geperst en verpakt met jute. In een baal zit ongeveer 

600 yards . 

De balen warden per bestemming opgeslagen in de Pakkamer. De grate klanten krijgen bericht 

wanneer er voldoende balen zijn om een container te vullen (ongeveer 160 balen). De klant geeft 

hierover al of niet zijn goedkeuring of voegt balen toe en/of schrapt enkele balen. CNF en CFAO 

bepalen zelf met welke boot en dus ook wanneer de container verscheept moet warden. Het is dan 

taak voor Vlisco (via GAMEX) om te zorgen dat de balen in een container op tijd met die boot 

verscheept kunnen warden. 

Bij kleinere klanten (TP klanten = Third Party klanten) wordt via de verkopers doorgegeven of de 

klant zijn (gerede) verscheept wil hebben. De klant bepaald dan mede welke balen er verscheept 

moeten warden en wanneer. Tevens warden dan de eventuele wensen t.a.v . de facturering en 

verscheping bekent gemaakt aan de verkoopadministratie. De verkoopadministratie geeft de 

gegevens van het transport door aan GAMEX , die dan ruimte op de boot of vliegtuig reserveert 

en het transport naar de (lucht)haven regelt. Veel zendingen geschieden op basis van FOB en de 

klant is daarom geneigd eisen te stellen aan het transport om zodoende de kosten zo laag mogelijk 

te houden. Dit belemmert een snelle verscheping. 

Het is mogelijk dat in het magazijn een voorraad gereed produkt (van een klant voor een 

bestemming) staat dat voldoende is om meerdere containers te vullen. Echter deze warden niet 

afgenomen als gevolg van slechte marktomstandigheden of door financiele problemen van de 

klant. Als de produkten te lang blijven liggen in het magazijn kunnen ze aan de EXO winkel 

aangeboden warden of "verfent" (het doek wordt tot fents versneden) warden. 

De balen warden meestal in een voile zeecontainer verscheept (inhoud ongeveer 100.00 yards) , 

naar schatting ruim 80 % van de afzet van PMC Afrika. Men kan ook gebruik maken van 

groupage containers. In groupage containers zitten ook andere produkten voor andere klanten van 

andere leveranciers . Ook kunnen de produkten per vliegtuig warden verscheept. Dit komt echter 

weinig voor bij Vlisco, naar schatting ongeveer 10% van de transporten . 

Als de balen verzendgereed gemaakt moeten warden krijgt de Pakkamer van de verkoopadmini

stratie van PMC Afrika een vrachtlijst met daarop de balennummers . De betreffende balen warden 

vervolgens uitgezocht en naar gebouw 1911 getransporteerd. Bij gebouw 1911 warden de balen in 

de container op de vrachtwagen geladen en vervolgens naar de (lucht)haven vervoerd . 

Met behulp van de indeellijsten en de balenkaartjes wordt er een factuur en een paklijst opge

maakt. Er wordt altijd in nederlandse guldens gefactureerd, zodat het valutarisico volledig bij de 

klant ligt. Kort na facturering warden de shipmentsamples naar de klant gestuurd. Na verzending 

warden de gewenste (transport)documenten naar de klant gestuurd. 
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4.8 Licenties 

Het is mogelijk dat bepaalde klanten met licenties werken (b.v. een importvergunning). Vlisco 

krijgt via CNF te horen wat de consequenties zijn van de licenties. Zo kan er een exacte 

leverdatum gevraagd worden, of een precieze (in hoeveelheid) uitlevering of controle door een 

onathankelijke instantie (voor verzending en na inbalen). De controle vindt alleen plaats indien dit 

in het land van bestemming staat voorgeschreven (hieruit blijkt o.a. het vertrouwen van de klant in 

Vlisco). Deze voorwaarden kunnen ook ontstaan als gevolg van het gebruik van een L/C door 

CNF met haar klanten. 

4.9 Levering uit voorraad 

De fents en tabs worden altijd uit voorraad gelevert. Voornamelijk CNF neemt de fents en tabs af. 

Er wordt regelmatig ( ongeveer een maal per maand) een balenlijst van fents en tabs gestuurd naar 

CNF, waaruit ze een keuze kan maken. CNF geeft vervolgens door welke balen ze willen hebben 

voor welke bestemming. Andere klanten van Vlisco nemen weinig fents en tabs af. Een ander 

gedeelte wordt afgenomen door PMC Europa (EXO winkel) met name de Superwax. 

Buiten de fents en tabs worden ook nog andere gerede produkten (op beperkte schaal) uit voorraad 

verkocht. Voor bepaalde landen, die niet in staat zijn om een order te plaatsten met een omvang 

van een termijnorders, wordt er een beperkte voorraad gereed produkt aangehouden. Het gaat 

hierbij voornamelijk om Superwax produkten. De voorraad wordt aangevuld door enkele 

bestaande klantorderregels te verhogen. Het betreft echter een stroom van zeer kleine omvang 

(ongeveer 50.000 yards per jaar). 

4.10 L/C orders 

De orderverwerking (tot en met vrijgeven aan produktie) van een L/C order wijkt niet af van 

andere orders. Als de produkten bijna klaar zijn (als ze op de Opmakerij zijn) wordt er een 

proforma factuur (zie Bijlage 9b) opgemaakt en naar de klant gestuurd. Op deze proforma factuur 

staan de bestelde klantorderregels met de hoeveelheid en prijs. Deze hoeveelheid kan men als een 

maximum beschouwen, omdat gemiddeld ongeveer 12 % minder wordt uitgeleverd dan is besteld. 

Het totaalbedrag kan men daarom als een maximum beschouwen. Op de proforma factuur staat 

ook een verwachte gereeddatum (hierbij is geen rekening gehouden met de vertrektijden van de 

boot of vliegtuig). De klant wordt verzocht een L/C te openen ten gunste van Vlisco, er staat geen 

uiterste datum voor het openen van de L/C in de proforma factuur. De klant is nog vrij om 

produkten toe te voe gen of te schrappen van de proforma factuur. 

Als de klant op redelijke termijn geen L/C opent, dan krijgt de klant een "aanmaning" met het 

dringende verzoek een L/C te openen. De produkten zijn dan inmiddels ingebaald en de precieze 

hoeveelheden en prijs zijn dan dus bekend en worden in de aanmaning vermeld. Het is dan voor 
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de klant nog makkelijker een L/C te openen, omdat er nu zeer weinig onzekerbeid is (alleen de 

precieze vertrekdatum van de boot is nog niet 100 % vast). 

Als de L/C is ontvangen, wordt de L/C gecontroleerd. Vervolgens wordt bet transport naar de 

klant geregeld . Dit doet GAMEX in opdracbt van Vlisco . GAMEX krijgt via de verkoopadmini

stratie van PMC Afrika een memootje met de verzendinstructies . GAMEX moet dan zorgen dat de 

Bill of Lading of Airway Bill en eventuele verzekeringsdocument volgens de specificaties worden 

gemaakt. De factuur en de paklijst worden op de verkoopadministratie van PMC Afrika gemaakt 

(net als alle andere facturen en paklijsten). De administratie krijgt met bebulp van een memootje 

de specificaties van de L/C. Het Certificaat van Oorsprong wordt ook door de administratie 

vervaardigd, maar moet gelegaliseerd worden door de Kamer van Koopbandel. De wissel wordt in 

de regel als laatste gemaakt door de administratie . De gevraagde documenten worden dan 

ongeveer na een week na verscbeping bij de bank aangeboden. De kopieen van de documenten 

worden recbtstreeks naar de klant gestuurd. De documenten zijn meestal niet conform de 

voorwaarden van de L/C. 

Een voordeel van in een laat stadium openen van een L/C is dat er dan weinig onzekerbeden meer 

zijn (dit is vooral voor Vlisco belangrijk omdat men bij orderontvangst veel onzekerbeden beeft, 

zie paragraaf 4.11) . In een laat stadium openen van een L/C drukt ook de kosten van de L/C, 

omdat de looptijd korter is en bet kredietbedrag lager. Een nadeel is dat men bij orderontvangst 

geen zekerbeid van betaling beeft en dat de klant vrij is de verscbepingsdatum te bepalen ( door bet 

wacbten met bet openen van de L/C) . 

4.11 Onzekerheden na bet plaatsen van een klantorder 

Als gevolg van de huidige verwerking van orders en de prestaties van Produktie bestaan er veel 

onzekerheden na bet plaatsen van een klantorder omtrent de uiteindelijke transactie. Deze 

onzekerheden zijn: 

* produktspecificaties - deze kunnen veranderen indien de klant dit wenst en als dit 

voor Vlisco nog mogelijk is; als gevolg van fouten kunnen 

de produkten volgens andere specificaties worden gedrukt; 

* condities (leverings-, betalings-) - ook deze kunnen veranderen indien de klant dit wenst en 

Vlisco geen bezwaar beeft, dit komt echter niet vaak voor; 

* levertijd - is op dit moment niet volledig bebeerst, zeker niet op 

* verschepingsdatum 

verzendeenheidnivo; er wordt wel een leverindicatie afge

geven, maar geen gegarandeerde levertijd; 

- meer dan twee maanden van te voren nooit precies te bepa

len, bepaalde klanten bepalen zelf wanneer en met welke 

boot de produkten verscheept worden, andere klanten 

bebben veel invloed op bet tijdstip dat de produkten ver-
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* kwantiteit 

* kwaliteit 

* samenstelling verzendeenheid 

* factuurbedrag 

zonden mogen worden; 

- gemiddeld wordt er 12 % minder aan de klant geleverd dan 

hij besteld heeft en de spreiding hierin is groot; 

- het is vooraf niet bekend hoeveel doek er met welke kwali

teit geproduceerd zal worden; 

- er zitten in een verzendeenheid vaak orderregels van ver

schillende klantorders, de klant kan invloed uitoefenen op 

de definitieve samenstelling van de verzendeenheid; 

- als gevolg van een onzekere kwantiteit en kwaliteit en sa

menstelling van de verzendeenheid kan het exacte factuur

bedrag nooit bij orderontvangst vast gesteld worden. Om

dat er altijd in Nederlandse guldens wordt gefactureerd 

wordt komt er voor de klant hierbij nog het valutarisico. 

Kortom, men weet bij het plaatsen van de klantorder niet hoeveel doek (per klantorderregel), met 

welke kwaliteit, onder welke condities, wanneer, in welke samenstelling en voor welke prijs de 

verzendeenheid wordt verzonden. 

4.12 Globale algemene werkwijze van de exportadministratie 

In de literatuur heb ik de volgende globale procedure gevonden die in exportbedrijven meestal 

gebruikt wordt ([Veldman et al, 1991]): 

1) de importeur geeft te kennen dat hij/zij een of meerdere produkten wil afnemen van de 

exporteur en geeft zijn wensen en eisen door; 

2) de exporteur stelt vast of hij aan de wensen van de klant tegemoet kan en wil komen en 

stelt een offerte op, dit kan een vrijblijvende (zonder gegarandeerde condities) of vaste 

offerte (met condities die men na akkoord van de klant moet nakomen); 

3) na ontvangst van de offerte kan de importeur akkoord gaan met de offerte of nog 

onderhandelen met de exporteur over de (condities van de) transactie. Hierna wordt er een 

verkoopcontract of -overeenkomst opgesteld met daarin de produkten en condities vermeld 

waaraan de transactie moet voldoen (inclusief betalingswijze). Er wordt een orderbevesti

ging naar de klant gestuurd, vaak met een proforma factuur; 

4) de exporteur begint met het produceren van de gevraagde goederen of levert de goederen 

uit voorraad volgens de voorwaarden van de overeenkomst/contract; 

5) als de produkten gereed zijn kan de exporteur de factuur en de paklijst opmaken en de 

verzendinstructies doorgeven (intern en extern). Als de transactie volgens het contract/o

vereenkomst is geschied, dan zal de importeur volgens de voorwaarden van het contract/o

vereenkomst betalen. 
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4.13 Conclusies 

Als de huidige orderverwerking van PMC Afrika vergelijkt met de globale algemene werkwijze 

van de exportorganisatie dan valt op dat bij orderontvangst bij PMC Afrika er geen contract of 

overeenkomst wordt opgesteld en dat de niet alle benodigde gegevens aanwezig zijn bij het 

plaatsen van de klantorder. Veel van de gehanteerde werkwijze van de verkoopadministratie steunt 

op de goede relatie tussen Vlisco en de klanten. De klant krijgt veel vrijheden. Verder neemt 

PMC Afrika een wat afwachtende houding aan als de klantorderregels zijn "geaccepteerd". 
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5 Procedure voor de verwerking van L/C-orders voor PMC 
Afrika 

Om een procedure op te zetten voor de verwerking van L/C's voor PMC Afrika moet men eerst 

weten wat de voorwaarden zijn in de L/C zelf. Deze voorwaarden bepalen in belangrijke mate de 

procedure van de verwerking. In de eerste paragraaf wordt bepaald wat er in de L/C opgenomen 

moet worden. In de volgende paragrafen wordt uitgewerkt hoe men de L/C met de gewenste 

inhoud moet verkrijgen en hoe men er dan verder mee moet omgaan. 

6.1 Werkbare L/C voor PMC Afrika 

In deze paragraaf wordt bekeken wat men in een L/C kan opnemen, zodanig dat de L/C zekerheid 

van betaling verschaft als Vlisco voldoet aan de voorwaarden in de L/C en anderzijds dat de klant 

in bepaalde mate verzekerd is dat hij zijn bestelde produkten krijgt. 

Een L/C heeft twee doelen: het geven van zekerheid aan de importeur dat de exporteur de 

bestelde goederen verscheept en het verschaffen van zekerheid van betaling aanr de exporteur. De 

exporteur moet een aantal documenten aanbieden aan de kredietopenende bank, die aan de 

voorwaarden in de L/C voldoen. Elke L/C kan andere voorwaarden bevatten en de importeur is 

min of meer vrij om te bepalen welke voorwaarden in de L/C komen te staan (mits de importeur 

kredietwaardig genoeg is om het kredietbedrag + kosten van de L/C te betalen). Een L/C is 

vergelijkbaar met een contract. Er zijn echter een aantal voorwaarden die in de meeste L/C's 

voorkomen. De voorwaarden in de L/C kan men verdelen in drie groepen: 
1) voorwaarden t.a.v . de L/C zelf; 

2) voorwaarden t.a.v. van de goederen; 

3) voorwaarden t. a. v. van de goederen transactie. 

Bij elk van de "gebruikelijke" condities wordt bepaald hoe Vlisco deze in de L/C wil hebben 

staan. Voor de keuze welke voorwaarden in de L/C komen te staan, zijn twee criteria gehanteerd: 

1) de L/C moet zekerheid van betaling kunnen verschaffen voor Vlisco; 

2) de voorwaarden in de L/C moeten een afspiegeling zijn van de door de klant gewenste 

prestatie van Vlisco. 

Het belangrijkste doe! van een L/C voor Vlisco is het verkrijgen van zekerheid van betaling. Voor 

de klant is het belangrijk dat de voorwaarden in de L/C overeenkomen met de wensen van de 

klant. Echter, de wensen van de klant kunnen niet zonder meer in de L/C worden opgenomen. De 

klanten van Vlisco kunnen bepaalde wensen hebben waaraan Vlisco niet kan voldoen, zelfs na 

kleine aanpassingen in (het functioneren van) de organisatie van Vlisco . Anderzijds kunnen de 

klanten wensen hebben waaraan Vlisco niet wil voldoen. B.v. Vlisco is niet in staat (op grate 

schaal) precieze hoeveelheden in bepaalde kwaliteit uit te leveren en Vlisco zal bij bepaalde 

klanten niet de wens "betaling 180 dagen na ontvangst van de goederen" willen inwilligen, hoewel 
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dit wel realiseerbaar is. De randvoorwaarden (RV) aan het tweede criterium zijn dan : 

1) de voorwaarden in de L/C moeten zodanig zijn dat Vlisco hieraan, na eventueel enkele 

aanpassingen in (het functioneren van) de organisatie, kan voldoen (RVl); 

2) de voorwaarden in de L/C moeten zodanig zijn dat Vlisco hieraan wil voldoen (RV2). 

Voor de wensen van klanten waaraan Vlisco wel kan voldoen maar eventueel niet wil voldoen 

moeten afspraken gemaakt worden. Omdat PMC Afrika met vaste klanten werkt kan men de 

afspraken contractueel vast leggen. De contracten zijn dan gelding voor een bepaalde periode en 

niet per transactie. De afspraken betreffen: 

-betalingscondities ; 

-leveringscondities; 

-welke documenten de klant wil hebben en hoeveel; 

-eventuele wensen ten aanzien van het transport; 

-haven van bestemming; 

-haven van vertrek; 

-prijsafspraken; 

-acceptatie van niet bestelde produkten; 

-overladingen toegestaan of niet; 

-naam kredietopenende bank. 

Als bovenstaande afspraken contractueel vast liggen kan men ook andere zaken opnemen in het 

contract, die niet rechtstreeks zijn afgeleid uit het gebruik van een L/C: 

-beperkingen van Vlisco t.a . v . de relatieve hoeveelheid dat de klant uitgeleverd krijgt ; 

-beperkingen van Vlisco t.a .v. de leverbetrouwbaarheid van Vlisco . 

-baalmerk; 

-periode voor het openen van de L/C; 

-aantal shipmentsamples; 

-arbitrage bij geschillen; 

-force majeur; 

-annulering van het contract; 

-wanneer van de bepalingen afgeweken mag worden; 

-eventuele andere wensen van de klant. 

De gemaakte afspraken gelden automatisch bij plaatsing van een order van de klant, tenzij de klant 

bij plaatsing van een klantorder expliciet anders vraagt. De eventuele, door de klant gewenste, 

afwijking van de afspraken moet geaccordeerd worden door de verkopers van PMC Afrika. 

Op basis van de twee criteria en randvoorwaarden kan men kiezen welke voorwaarden in de L/C 

opgenomen kunnen worden (direct bij plaatsing van de klantorder). In de tabellen van Bijlage 6 

staat per groep condities wat er in een L/C voor Vlisco opgenomen moet worden. 

Een L/C waarmee Vlisco kan werken bevat de volgende gegevens: 

- naam opdrachtgever ( = de kl ant van Vlisco) 
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- naam begunstigde ( = Vlisco); 

- onherroepelijke L/C; 

- negotiatie- of betalings- of acceptkrediet; 

- onderworpen aan UCP (500) regels; 

- al of niet geconfirmeerd; 

- globale omschrijving van de produkten en aantal yards volgens proforma factuur (b .v. 

100.000 yards Real Dutch Wax en Java Print) ; 

- acceptatie van niet bestelde produkten volgens afspraken; 

- gedeeltelijke leveringen toegestaan; 

- betalingscondities volgens afspraken; 

- leveringscondities volgens afspraken; 

- overladingen al of niet toegestaan, volgens afspraken; 

- naam van de kredietopenende bank, volgens afspraken; 

- haven van bestemrning volgens afspraak; 

- kredietbedrag volgens proforma factuur ; 

- documenten minimaal binnen 2 weken na verscheping aanbieden bij kredietopenende bank; 

- betaling na honorering van de afgesproken documenten; 

- uiterste verschepingsdatum zoals is bepaald bij orderacceptatie; 

- eventuele wensen ten aanzien van het transport volgens afspraak. 

- eventuele speciale wensen van de klant. 

5.2 Verkrijgen van de werkbare L/C voor PMC Afrika 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe men de L/C uit de vorige paragraaf kan verkrijgen. De 

paragraaf beg int met enkele aannames. 

Bij de beschrijving van deze procedure wordt er van uit gegaan dat v66r het in produktie geven 

van de orders er een gegarandeerde (interne) levertijd wordt afgegeven volgens de procedure van 

[Tilstra, 1994]. Deze procedure is nag niet gei"mplementeerd, maar we! noodzakelijk voor het 

goed functioneren van de procedure. Het afgeven van de interne Ieverdatum zelf wordt beschouwd 

als een Black Box . Er wordt verder aangenomen dat deze gegarandeerde interne levertijd met een 

goede leverbetrouwbaarheid wordt gehaald , echter niet met 100% . 

Verder wordt er van uit gegaan dat er per verzending precies een L/C wordt geopend. Het is 

mogelijk om per zending meerdere L/C's te openen, dit brengt echter meer kosten met zich mee 

en is niet gebruikelijk. Het is oak mogelijk om een L/C te openen voor meerdere verzendingen, 

hierop wordt later teruggekomen. 

Er is een project gaande met het doe! de orderentry te vervangen. De orderentry wordt hierbij 

geanalyseerd en de Basis Blokkendoos (BB) gestructureerd. De BB speelt een belangrijke rol bij 

de orderacceptatie. De BB bepaalt of de klantorderregels technisch realiseerbaar en in bepaalde 

gevallen of de klantorderregels , ondanks het technisch realiseerbaar zijn, wenselijk zijn. De 

orderentry zal als gevolg van het project warden vervangen en de Basis Blokkendoos en de 
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minimale (huidige) Commerciele Blokkendoos wordt gei:mplementeerd. Hoe de orderentry als 

gevolg van het project er uit gaat zien is nog niet duidelijk. De orderentry zal daarom hierbij niet 

uitvoerig worden behandeld, hiervoor wordt verwezen naar het betreffende project. Naast de Basis 

Blokkendoos wil men in de toekomst ook de (gehele) Commerciele Blokkendoos en de Technische 

Blokkendoos invoeren (zie paragraaf 5.9). 

In Bijlage 7 is de gehele orderverwerking van L/C orders schematisch weergegeven. Deze 

procedure zal nu uitgebreid worden beschreven. 

5.2.1 Orderontvangst 
De orderverwerking begint bij de orderontvangst. Deze functie wordt binnen dit project als een 

passieve activiteit beschouwd. De klant is op de hoogte van het feit dat hij met een L/C moet 

betalen. Bij de orderontvangst moet de klant aangeven wat hij wil van Vlisco, zodat Vlisco kan 

bepalen of dit mogelijk is en of Vlisco dit wil doen. Bij orderontvangst hoeft de klant alleen die 

gegevens te geven die per klantorder verschillend zijn, de andere gegevens zijn reeds vastgelegd 

in contracten of in (mondelinge) afspraken. dit zijn de volgende gegevens: 

-alle produktspecificaties van alle klantorderregels ; 

-naam klant; 

-gewenste verschepingsdatum; 

-transportmiddel; 

-wijze van transport; 

-speciale wensen van de klant; 

-wensen die afwijken van de met de klant gemaakte afspraken; 

( -orderdatum; 

-ordemummer). 

Aile andere gegevens zijn niet nodig, omdat dit vaste afspraken zijn die niet bij elke order 

herhaald hoeven te worden. 

Na de orderontvangst begint de orderacceptatie. 

5.2.2 Orderacceptatie 5" 
De orderacceptatie is in Figuur f . 1 schematisch weergegeven. Bij de orderacceptatie wordt 

bepaald of Vlisco aan de wensen van de klant wil en kan voldoen. 

De klantordergegevens worden na ontvangst gecontroleerd door de verkopers van PMC Afrika of 

deze overeenkomen met de gemaakte afspraken. Vervolgens warden de klantorders ingevoerd in 

het informatie systeem (PREB). PREB controleert of de produktspecificaties bestaan. 

Na invoering van de klantorderregels moeten er vervolgens bepaalde klantorderregels geaccor

deerd worden door afdeling R & 0 en alle klantorderregels moeten geaccordeerd worden door 

afdeling AO & V. Tot zover verschilt de orderverwerking niet van de huidige orderacceptatie. 

5.2.2.1 Fonneren van een verzendeenheid (op papier) 
Een van de uitgangspunten is dat de klantorderregels zekerheid van betaling moeten hebben 
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Tabel 5 .1: Statussen van klantorderregels 

Code Status klantorden:egel: Zekerheid 
van betaling 

A -klantorderregels zonder interne leverdatum en nog niet inge- Nee 
deeld in een verzendeenheid 

B -klantorderregels met interne leverdatum en ingedeeld in een Nee, wachtend op 
verzendeenheid en wachtend op een L/C 

-klantorderregels die "verlopen" zijn; de L/C is voor de be- Nee 
C treffende klantorderregels te laat of niet geopend zodat ze 

niet in produktie genomen konden worden 

D -klantorderregels waarvoor reeds een L/C is geopend en Ja 
wachten totdat ze in produktie genomen kunnen worden 

-klantorderregels waarvoor een L/C geopend is en reeds in Ja 
E produktie genomen zijn en de verschepingsdatum nog kunnen 

halen 

-klantorderregels waarvoor een L/C geopend is en reeds in Nee 
F produktie genomen zijn, maar de verschepingsdatum is niet 

meer haalbaar 

G -klantorderregels die gereed zijn en wachten op verscheping Ja 

H -klantorderregels die gereed zijn maar de verschepingsdatum Nee 
niet gehaald hebben 



Nieuwe 
lontorder 

Klant 

Vervolg 
orderv.-werklng 

Figuur 5 .1: orderacceptatie PMC Afrika 

voordat ze in produktie worden genomen. Er moet dus een L/C geopend worden voor bet in 

produktie geven van de klantorderregels. Men moet voor bet openen van de L/C bepalen welke 

klantorderegels onder de L/C vallen. Alleen de klantorderregels die zijn ingedeeld in een 

verzendeenheid krijgen een gegarandeerde inteme leverdatum krijgen en de klantorderregels die 

niet in een verzendeenheid zijn ingedeeld krijgen geen inteme leverdatum en worden niet in 

produktie genomen. De laatste klantorderregels zijn dus min of meer geblokkeerd door Vlisco. 

Men moet bierbij onderscbeid maken tussen transporten in een volle container en transport in een 

groupage container of per vliegtuig. 

De gebele procedure voor bet formeren van de verzendeenheid staat scbematiscb in Figuur 5.2 

weergegeven. 

Fonneren van een verzendeenheid bij transport in een voile container 
Het formeren van een verzendeenheid bij transporten met een volle container per scbip is anders 

dan bij andere metboden van transport, omdat een container een vaste inhoud beeft van 100.000 

yards. De te verscbepen boeveelbeden moeten gelijk zijn aan (een veelvoud van) 100.000 yards. 

Hierbij moet men rekening bouden met bet feit dat de klant gemiddeld 12 % minder krijgt geleverd 

dan bij beeft besteld en dat de inteme leverbetrouwbaarbeid op klantorderregelnivo niet gelijk is 

aan 100%. 

Eerst moet men vaststellen welke klantorderregels in aanmerking komen om onder de te openen 

L/C opgenomen te warden. Dit zijn de klantorderregels die geen zekerbeid van betaling bebben en 

dit niet op korte termijn krijgen. Er zijn verscbillende soorten klantorderregels te onderscbeiden 

(zie Tabel 5.1). 

De klantorderregels die in aanmerking komen om in de verzendeenheid te worden opgenomen zijn 

de A, C, F, H. klantorderregels. De klantorderregels B wacbten op een L/C en kunnen elk 

moment zekerbeid van betaling krijgen en komen daarom niet in aanmerking. Uit deze verzame

ling klantorderregels moet men een keuze maken. De kans is ecbter aanwezig dat enkele van de 

bescbikbare klantorderregels niet in de verzendeenheid opgenomen kan worden. Men moet dus 

prioriteiten stellen binnen de groep klantorderregels. Het criterium voor bet stellen van de 
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prioriteiten is de mate waarin de klantorderregels gevorderd zijn, omdat de ver gevorderde 

klantoderregels geen zekerheid van betaling hebben en toch in produktie genomen zijn. De 

hoogste prioriteit hebben de klantorderregels die al geproduceerd zijn, dan de klantorderregels die 

reeds produktie genomen zijn en dan diegene die nog niet in produktie genomen zijn. Dus eerst H, 

dan F en dan C en A klantorderregels. Voor Vlisco maakt het dan niet meer uit in welke volgorde 

de A en C klantorderregels worden gekozen. Echter de klant heeft de C klantorderregels eerder 

geplaatst dan de A klantorderregels, dus kan men het beste eerst de C en dan de A klantorderre

gels nemen. Indien de totale hoeveelheid van de beschikbare klantorderregels minder is dan 

100.000 yards, dan moet men contact met de klant opnemen en de klant kan kiezen uit 5 

alternatieven: 

-de produkten verschepen in een niet geheel gevulde container; 

-de produkten per groupage container laten vervoeren; 

-de produkten per vliegtuig laten vervoeren; 

-extra bestelling plaatsen om de container op te vullen; 

-order annuleren of blokkeren. 

Als men geen verzendeenheid formeert voor verzendingen per voile container dan loopt men het 

risico dat er na Produktie van de klantorderregels er meer dan 100.000 yards gereed zijn. Dit 

betekent dat er produkten zijn die niet verscheept kunnen worden in de container en blijven dus 

achter in het magazijn. Deze produkten hebben geen zekerheid van betaling meer en de voorraad 

gereed produkt wordt onnodig hoog. 

Anderzijds kan het zijn dat er (veel) minder dan 100.000 yards gereed zijn . transport per 

container leidt dan tot hog ere kosten per yard voor de klant . Ook als men de produkten alsnog per 

groupage container transporteren worden, zijn de kosten hoger. 

Fonneren van een verzendeenheid bij ander wijze van transport 

Bij transport per schip in een groupage container of per vliegtuig kan elke hoeveelheid besteld 

worden, die groter is dan of gelijk is aan 1 baa! (ongeveer 600 yards) . Men kan hier bij het 

formeren van de verzendeenheid de som nemen van alle klantorderregels van de klant die geen 

zekerheid van betaling hebben, exclusief de klantorderregels die naar verwachting op korte termijn 

zekerheid van betaling krijgen, dus de H, F , C en A klantorderregels van fabel~ / 

Na het formeren van de verzendeenheid heeft men een lijst van de klantorderregels die men heeft 

ingedeeld in een verzendeenheid (voorlopige paklijst). Als men deze lijst doorgeeft aan het 

magazijn van PMC Afrika kan men bij het opslaan van de balen rekening houden met de 

samenstelling van de verzendeenheid. Het verzendgereed maken van de verzendeenheid is dan 

makkelijker en sneller. 

5.2.2.2 Bepalen interne leverdatum 
Als de verzendeenheid geformeerd is kan er per klantorderregel een interne leverdatum bepaald 

worden . De interne leverdatum wordt bepaald volgens de procedure in [Tilstra, 1994] . Voor het 

bepalen van de interne leverdatum heeft men eerst gegevens nodig over de kritische capaciteit(en) 

die de klantorderregel gebruikt in de produktie . Hiervoor moet men eerst de routing bepalen, die 
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de klantorderregels gaan volgen in de produktie. Met behulp van de gegevens over de routing, de 

produktspecificaties, de beschikbaarheid van grond- en hulpstoffen en het Hoofd Produktie Plan 

kan men een gegarandeerde interne leverdatum afgeven. De interne leverdatum is een week 

waarin de klantorderregels worden overgedragen aan Verkoop (na opmaakmachine) . Er wordt bij 

het bepalen van een interne leverdatum produktiecapaciteit gereserveerd voor de produktie van de 

klantorderregels. Elke klantorderregel die is ingedeeld in een verzendeenheid krijgt dan een 

interne leverdatum. 

Bij het bepalen van de interne leverdatum moet men rekening houden dat eerst de L/C binnen 

moet komen en dan pas de klantorderregels in produktie genomen mogen worden. Deze tijd is niet 

rechtstreeks door Vlisco bei"nvloedbaar; de orderstroom is hier ontkoppeld . In de huidige situatie 

is de wachttijd op een L/C 1 a 2 maanden. De belangrijkste oorzaak van deze Iange tijd is dat de 

klant te Jang wacht met het openen van de L/C. Een andere belangrijke factor zou kunnen zijn dat 

de klant volgens de kredietopenende bank niet kredietwaardig genoeg is om een L/C te openen. 

Als de klant voldoende kredietwaardig is en direct met de proforma factuur naar zijn bank gaat en 

een L/C opent, kan de L/C via de aangewezen bank binnen 1 week bij Vlisco zijn. Voor het 

bepalen van de interne leverdatum moet men een vaste tijdsduur bepalen die de klant krijgt voor 

het openen van de L/C . Min of meer arbitrair heb ik gekozen voor 5 weken. De klant heeft dan 4 

weken om met de proforma factuur naar zijn bank te gaan en de L/C te openen (die dan na 5 

weken bij Vlisco is). 

Voorbeeld: woensdag in week 10 komt een order binnen, de vroegst mogelijke drukweek is dan 

week 16. 

5.2.2.3 Bepalen van de uiterste verschepingsdatwn 
De interne leverdatum van een ( op papier) geformeerde verzendeenheid die het meest ver in de 

toekomst Iigt , bepaalt de uiterste verschepingsdatum van de verzendeenheid. Om de uiterste 

verschepingsdatum te bepalen moet men bij de interne leverdatum, die het meest ver in de 

toekomst ligt , een bepaalde tijd optellen. De tijd die men hierbij optelt is afhankelijk van: 

- de tijd die men nodig heeft vanaf het overdrachtsmoment tot en met het verzendgereed 

maken van de produkten; 

- de tijd die nodig is voor het transport naar de haven en eventueel voor de groupage van de 

container; 

- de frequentie waarmee het schip of vliegtuig naar de beoogde bestemming vaart/vliegt . 

Voor de tijd tussen het overdrachtsmoment en vertrek van de geladen vrachtwagen hanteert men in 

de huidige situatie twee weken. Dit is vrij ruim gezien het aantal handelingen die na het over

drachtsmoment plaatsvinden. Deze tijd wordt overgenomen voor deze procedure . 

Het transport naar de haven is in een dag gedaan. In geval van groupage containers moeten de 

balen enkele dagen voor verscheping op de haven zijn. Deze tijd heeft op de gehele tijdsduur bijna 

geen invloed. 

De minimale frequentie van de boten naar de bestemmingen naar Afrika is 1 maal per maand. 

Vliegtuigen vliegen frequenter op de bestemmingen in Afrika en een snellere verscheping is 

daarom mogelijk. Men moet dus na verzendgereed maken van de verzendeenheid tot en met de 
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verscheping bij transport per schip 1 maand rekenen en bij transport per vliegtuig is twee weken 
voldoende. 

De uiterste verschepingsdatum is bij transport per vliegtuig gelijk aan de interne leverdatum van 

de verzendeenheid die het meest ver in de toekomst ligt plus 1 ½ maand en bij transport per 

vliegtuig laatste interne leverdatum plus 1 maand. 

Als de uiterste verschepingsdatum bij benadering niet overeenkomt met de door de klant gewenste 

verschepingsdatum zal hiervoor contact opgenomen moeten warden met de klant. 

Het verdient de voorkeur dat als een klantorderregel tijdens de orderacceptatie niet geaccepteerd 

kan warden, toch de rest van de orderacceptatie te laten doorlopen (indien mogelijk). Vlisco kan 

dan aan het eind van de orderacceptatie de klant in een keer precies vertellen wat niet geaccep

teerd kan warden aan de klantorderregels. De klant hoeft dan slechts een maal gecontacteerd 

warden. 

Als er bepaalde klantorderregels om wat voor reden dan ook niet geaccepteerd kunnen warden, 

moet men de klant hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief te 

kiezen. De gewijzigde klantorderregel moet dan eigenlijk de gehele orderacceptatie doorlopen. 

Echter, als men de klant een alternatief biedt, kan men er voor zorgen dat het alternatief reeds de 

acceptatie heeft doorlopen. B.v. een bepaalde kleurcombinatie is niet mogelijk, men kan dan een 

andere kleurcombinatie adviseren waarvan men zeker weet dat die wel realiseerbaar is. Het 

alternatief kan dan direct geaccepteerd warden. 

5.2.3 Opstellen en versturen van de proforma factuur. 
Per verzendeenheid moet nu een uitgebreide proforma factuur opgesteld warden en naar de klant 

warden gestuurd. De proforma factuur heeft twee doelen: 

-orderbevestiging; 

-aanwijzingen voor het openen van de L/C. 

In de huidige situatie wordt er ook met een proforma factuur gewerkt, echter deze wordt pas in 

een laat stadium opgemaakt (produkten zijn bijna gereed) en geeft slechts beperkte aanwijzingen 

voor het openen van de L/C. In de gewenste situatie bestaat de proforma factuur uit twee delen: 

een dee) heeft als doel orderbevestiging en het andere dee) heeft als doe) aanwijzigingen geven 

voor het openen van de L/C. 

In het eerste deel van de proforma factuur staan alle klantordergegevens van een verzendeenheid 

van een klant die door Vlisco zijn geaccepteerd. De klantorderregels warden volledig gespecifi

ceerd weergegeven met het aantal yards en de prijs. Deze omschrijving hoeft (mag) niet warden 

overgenomen in de te openen L/C. Met dit dee) van de proforma factuur weet de klant dat zijn 

geplaatste (en eventueel aangepaste) order is geaccepteerd. De samenstelling van de verzendeen

heid is nu in principe definitief (er kunnen enkele produkten van deze verzendeenheid te laat 

gereed zijn en niet werkelijk met de geformeerde verzendeenheid verscheept warden). 

Het tweede deel van de proforma factuur geeft aanwijzingen voor de te openen L/C . Deze 

aanwijzingen komen overeen met de in paragraaf 6.1 genoemde voorwaarden. Alie condities van 
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de goederentransactie worden vermeld zoals ze zijn geaccepteerd, inclusief de uiterste versche

pingsdatum. Als deze aanwijzingen precies zo worden overgenomen in de L/C, kan de L/C direct 

door Vlisco geaccepteerd worden. 

De kosten van een L/C zijn onder andere athankelijk van het kredietbedrag en looptijd van de 

L/C. Het kredietbedrag is naar verwachting ongeveer 12 % te hoog als gevolg van minder 

uitleveren dan besteld (indien er geen fents en tabs worden toegevoegd) en de looptijd is maximaal 

2 maanden te lang (als de klant de L/C direct opent, hiervoor is 1 maand gereserveerd, en als de 

wachttijd op het transportmiddel O is , hiervoor is ook 1 maand gereserveerd) . Hierdoor wordt de 

L/C wel duurder , dit is een gevolg van door Vlisco niet bei'nvloedbare factoren (openen L/C en 

precieze datum van verscheping) en van de onmogelijkheid om op redelijke termijn de Produktie 

in kwantitatieve zin beheersbaar te maken. 

Als men de proforma factuur heeft opgesteld en verstuurt dan moet men wachten op de L/C. 

Gezien het belang dat de werkbare L/C op tijd bij Vlisco binnen is (zie ook paragraaf X .X) , moet 

men geen passieve houding aannemen ten aanzien van de ontvangst van de L/C . Als men na drie 

weken geen L/C heeft ontvangen moet men direct een aanmaning sturen naar de klant. De klant 

heeft dan nog een week om de L/C te openen. 

5.2.4 Acceptatie van de L/C 
Nadat een L/C is ontvangen moet men controleren of de voorwaarden in de L/C overeenkomen 

met de voorwaarden in de proforma factuur. Als de voorwaarden overeenkomen met de aanwijzin

gen in de proforma factuur, dan moet men bepalen of de voorwaarden nog steeds haalbaar zijn. 

Normaal gesproken zal men dan alleen een globale check moeten verrichten of de uiterste versche

pingsdatum nog steeds haalbaar is. Door onverwachte omstandigheden in de produktie kan het zijn 

dat de dat de gegarandeerde interne leverdatum niet gehaald kan worden (zelfs voor het in 

produktie nemen van de klantorderregels), de Centrale Produktie Planning zal dit moeten 

signaleren en doorgeven aan Verkoop. Als de voorwaarden van de L/C niet overeenkomen met de 

aanwijzingen van de proforma factuur, dan moet men bepalen of deze voorwaarden acceptabel 

zijn. In tabel 5 op de volgende bladzijde staan de richtlijnen voor de acceptatie voor L/C 's voor 

PMC Afrika. De acceptatie van de L/C is geen (verkapte) herhaling van de orderacceptatie, alle in 

de proforma factuur opgenomen voorwaarden moeten, normaal gesproken, overgenomen worden. 

Als men zich houdt aan de richtlijnen in tabel 5 is het volgende nog steeds mogelijk: 

- minder uitleveren dan de klant heeft besteld; 

- produkten (gedeeltelijk) aanbieden van een lagere kwaliteit (met korting); 

- de klant kan produktspecificaties veranderen (mits de interne levertijd niet in gevaar 

komt); 

- de klant kan eventueel nog fents en/of tabs toevoegen aan de verzendeenheid, zolang de 

totale hoeveelheid en kredietbedrag binnen dat van de L/C blijven; 

- Vlisco kan produkten die niet volgens specificaties gedrukt zijn toch nog aanbieden aan de 

klant; 
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- de interne Ieverbetrouwbaarheid mag minder zijn dan 100 % . 

Als er eventueel nag andere voorwaarde(n) in de L/C staan dan zal dit per geval bekeken moeten 

warden of dan nog mogelijk is de documenten conform het krediet aan te bieden (eventueel 

informeren bij eigen bank) en of de voorwaarde(n) wenselijk zijn. 

lndien de L/C voorwaarden bevat die niet acceptabel zijn moet de klant hiervan direct op de 

hoogte gesteld worden en deze zal de dan de L/C moeten laten wijzigen. De gewijzigde L/C komt 

dan via dezelfde weg weer bij Vlisco terecht en zal opnieuw gecontroleerd moeten warden. 

5.3 Voldoen aan de voorwaarden van de L/C 

Na de acceptatie van L/C is het eerste dee! van de orderverwerking voltooid: er is een werkbare 

L/C ontvangen door Vlisco. Hierna moet men voldoen aan de voorwaarden die in de L/C staan. 

5.3.1 Definitief maken van de klantorderregels + selectie klantorderregels 
Nadat de L/C is geaccepteerd warden de betreffende klantorderregels definitief gemaakt. De 

klantorderregels worden overgeheveld van de klantorderportefeuille naar de fabrieksorderporte

feuille . De klantorderregels mogen nu in produktie genomen warden. Uit de fabrieksorderporte

feuille kan Centrale Produktie Planning een keuze maken uit de klantorderregels , om deze vrij te 

geven aan Produktie (hierbij moet de gegarandeerde interne leverdatum een belangrijk criterium 

zijn) . Deze selectie zal anders zijn dan de huidige selectie, omdat de (klant- en) fabrieksorderpor

tefeuille meer gestructureerd is samengesteld. De selectie van klantorderregels hangt samen met 

het af geven van de interne leverdatum, voor meer informatie zie [Tilstra, 1994] . 

5.3.2 Regelen van het transport naar klant 
Omdat de produkten voor de uiterste verschepingsdatum verscheept moeten worden moet er op 

tijd ruimte op de boot of vliegtuig gereserveerd worden. Dit moet tijdig gebeuren zodat het risico 

dat er geen ruimte meer vrij is op de boot of vliegtuig zo klein mogelijk is . Bij transport per boot 

is maximaal 2 maanden van te voren een vertrekdatum bekend. De vertrek data van vliegtuigen 

zijn veel regelmatiger. 

GAMEX heeft voor het regelen van het transport de juiste gegevens nodig , deze staan in de L/C 

en in de contracten met de klant. GAMEX heeft dus voor het reserveren van ruimte op de boot of 

vliegtuig een kopie van de geaccepteerde L/C nodig en het gedeelte van het contract waarin de 

afspraken met betrekking tot het transport staan. Als in het contract met de klant oak wensen staan 

ten aanzien van het transport dat moet GAMEX oak hiervan op de hoogte zijn. Met behulp van de 

gegevens kan GAMEX ruimte op de boot of vliegtuig reserveren zo gauw als er een (verwachte) 

precieze verschepingsdatum bekend is . Dit kan zijn als de produkten nag in produktie zijn of zelfs 

als ze nag geproduceerd moeten worden. 

De ideale verschepingsdatum is de interne leverdatum van de verzendeenheid die het meest ver in 

de toekomst ligt plus 2 weken voor verzendgereed maken en een of enkele dagen voor transport 

naar de haven en eventueel groupage. De gerede produkten liggen dan zo kart mogelijk in het 
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magazijn en als de betalingsconditie afhankelijk is van de verschepingsdatum (b.v. 30 na datum 

B/L) dan is de betaling zo snel mogelijk binnen. 

Het transport naar de haven wordt ook door GAMEX geregeld. 

Als GAMEX een reservering heeft gedaan dan geeft men de (verwachte) precieze verschepingsda

tum door aan PMC Afrika, zodat men bij Vlisco de produkten op tijd verzendgereed hebben. 

5.3.3 Opmakerij, Pakkamer en verzendgereed maken en verscheping 
Na Produktie wordt het bedrukte doek gekeurd en opgemaakt als in de huidige situatie. Vervol

gens worden de produkten ingebaald in de Pakkamer en per verzendeenheid opgeslagen. 

De verkoopadministratie heeft de precieze verschepingsdatum gekregen van GAMEX en geeft 

bericht aan de Pakkamer wanneer de produkten verzendgereed gemaakt moeten worden. Dit kan 

gebeuren voordat alle produkten die waren ingedeeld in de betreffende verzendeenheid niet gereed 

zijn (deze zijn dan te laat gereed). Als er voor de (verwachte) precieze verschepingsdatum de 

totale hoeveelheid gereed produkt van een klant meer is dan in een container kan, moet men in 

overleg met de klant de definitieve samenstelling van de verzendeenheid bepaald worden. 

Voorbeeld: vertrekdatum van het schip is 10 augustus en net voor die datum zijn er 110.000 yards 

gereed produkt voor de klant. Er zal dan met de klant overlegd moeten worden welke balen bij 

Vlisco moeten blijven staan. 

Als de Pakkamer een seintje krijgt van de verkoopadministratie om een verzendeenheid gereed te 

maken, worden de balen van de verzendeenheid verzameld en naar gebouw 1911 getransporteerd. 

De balen worden vervolgens in een vrachtwagen geladen en getransporteerd naar de haven en 

eventueel in groupage containers gedaan en vervolgens verscheept. 

5.3.4 Vervaardiging van de documenten 
Na verscheping moeten de documenten aangeboden worden aan de aangewezen bank. De 

gevraagde documenten zijn meestal dezelfde (in Bijlage 9 staan voorbeelden van een L/C en de 

documenten van een transactie van PMC Afrika); 

-Bill of Lading of Airway Bill* (vervaardigen: na verscheping); 

-factuur· (vervaardigen: vlak voor verscheping); 

-wissel (vervaardigen: vlak voor verscheping); 

-certificaat van oorsprong (vervaardigen: na inbalen en voor verschepen) 

-verzekeringsdocument' (vervaardigen: vlak voor verscheping); 

-paklijst (vervaardigen: na inbalen en voor verscheping, tegelijk met factuur); 

-attest (vervaardigen: na inbalen en voor verscheping). 

• voor deze documenten staan in de UCP regels voorwaarden waaraan ze moeten voldoen, voor de 

andere documenten gelden alleen de voorwaarden in de L/C. 

De documenten worden door verschillende personen en instanties vervaardigd. Het verkrijgen van 

de Bill of Lading en verzekeringsdocument valt onder verantwoordelijkheid van GAMEX. Het 

vervaardigen van de paklijst, factuur, wissel en attest (verslag van de onafhankelijke controle van 
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de produkten, meestal verricht door de ICM) valt onder verantwoordelijkheid van de verkoopad

ministratie. Het maken en laten certificeren van het certificaat van oorsprong valt onder verant
woordelijkheid van de verkoopadministratie. 

Omdat de documenten precies conform het krediet aangeboden moeten worden, kan men bet beste 

diegene die de documenten vervaardigen of verantwoordelijk zijn voor bet verkrijgen van de 

documenten, een kopie geven van de L/C. 

Omdat de Bill of Lading of Airway Bill, factuur en verzekeringsdocument ook afhankelijk zijn van 

de voorwaarden in de UCP regels moeten degene, die verantwoordelijk zijn voor de vervaardiging 

van deze documenten, op de hoogte zijn van de inhoud van de UCP regels. 

De factuur is in de huidige situatie uitgebreid. Volgens de UCP regels moet beschrijving van de 

produkten op de factuur precies overeenkomen met de beschrijving van de produkten in de L/C. 

Dit houdt in dat op de factuur dezelfde beperkte omschrijving overgenomen moet worden. De 

klant echter wil een uitgebreide factuur. Men kan dit probleem oplossen door de bank de factuur 

de geven met de beperkte omschrijving van de produkten en de klant, buiten de L/C om, de 

gebruikelijke factuur sturen. Er worden dan twee facturen gemaakt, een voor de kredietopenende 

bank en een voor de klant. 

5.3.5 Eindcontrole documenten 
De documenten worden door verschillende personen en instanties vervaardigd. Ondanks grote 

accuratesse kan het voorkomen dat er fouten in de documenten zitten. Om te voorkomen dat de 

onjuiste documenten aan de kredietopenende bank worden aangeboden moet men juist voor het 

aanbieden de documenten onderwerpen aan een eindcontrole. Hierbij worden de documenten 

gecontroleerd of ze conform de L/C zijn, zo niet dan moet men proberen de fouten te herstellen. 

Als de fouteri niet meer te herstellen zijn is er in het voorgaande traject een fout gemaakt. De L/C 

geeft dan geen zekerheid van betaling meer. De kredietopenende bank heeft dan geen verplichting 

meer Vlisco te betalen. 

Als de documenten zijn vervaardigd en gecontroleerd, worden de documenten aan de aangewezen 
bank aangeboden. Deze stuurt ze weer door naar de kredietopenende bank en zal betalen indien de 

documenten conform het krediet zijn. 

In Bijlage 10 staat welke afdeling verantwoordelijk is voor de verschillende functies van de 

orderverwerking. 

5.4 Orderverwerking van licentie L/C-orders 

Als de klant fents en/of tabs wil kopen moet dit altijd uit voorraad moeten gebeuren. De fents en 

tabs zijn bijprodukten die niet planmatig gemaakt worden. Als een klant een aantal balen fents 

en/of tabs heeft besteld, moeten de betreffende balen gereserveerd worden, zodat ze niet meer aan 

andere klanten beloofd kunnen worden. Dit zelfde geldt voor verkoop van gerede produkten uit 
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Tabel 5.2: frequentie waarmee verschillende functies van de verwerking van L/C-orders worden 
uitgevoerd 

I Functie: I Frequentie: I 
Controle door verkopers Dagelijks 

Accordering door R&O 2 a 3 maal per week 

Accordering AO&V Wekelijks 

Formeren verzendeenheid Deze functie bestaat in de huidige situatie niet 

Route generering Dagelijks 

Bepalen interne leverdatum Deze functie bestaat in de huidige situatie niet 

Bepalen uiterste verschepingsdatum Deze functie bestaat in de huidige situatie niet 

Opstellen proforma factuur Deze functie bestaat in de huidige situatie niet 
in de gewenste vorm 

Acceptatie L/C Dagelijks 

Hard maken klantorder Deze functie bestaat in de huidige situatie niet 

'" Tabel 1.3: tijdsduur van verschillende functies in de verwerking van L/C orders 

Pnnr-tie: Tijdsduur: 

Wachten op L/C Maximaal 5 weken 

Produktie Maximaal 8 weken 

Van overdrachtsmoment tot 2 weken 
en met verzendgereed maken 

Wachttijd op verscheping Maximaal 1 maand 



voorraad, deze moeten ook gereserveerd worden bij bestelling. 

Bij de zgn. licentie orders zullen de consequenties van de licenties in de L/C worden overgeno
men, zoals b.v. precies uitleveren. 

5.5 De werkbare L/C is niet op tijd ontvangen 

Als niet voor de in de proforma factuur gestelde datum de werkbare L/C is ontvangen geeft dit 
problemen voor Vlisco. Er is namelijk produktiecapaciteit gereserveerd voor de verzendeenheid, 
die nu niet gebruikt kan worden waarvoor ze eigenlijk bestemd was. Er zijn nu verschillende 
oplossingen denkbaar: 

- de produkten van de verzendeenheid worden toch geproduceerd, zonder L/C; 
- men gebruikt de gereserveerde produktiecapaciteit voor het produceren van ander 

produkten die wel zekerheid van betaling hebben en die eigenlijk later in produktie 
genomen zouden worden; 

- men neemt de produkten van de verzendeenheid niet in produktie en men gebruikt de 

vrijgekomen gereserveerde produktiecapaciteit niet. 

Nadeel van de eerste oplossing is dat er risico is dat de klant de produkten alsnog niet afneemt. 

Een ander nadeel van de eerste oplossing is dat als de klant alsnog een werkbare L/C opent, dat 
deze L/C goedkoper is (kortere looptijd) en wordt de klant zo beloont voor het te laat openen van 

een werkbare L/C. Een voordeel is dat de capaciteit toch gebruikt wordt. 

Bij de tweede oplossing zal de voorraad gereed produkt waarschijnlijk hoger worden, omdat 

verschillende produkten eerder worden geproduceerd dan gepland. Ook kunnen deze "herplannin
gen" veel extra werk met zich meebrengen. 

De derde oplossing is de minst gunstige, omdat het niet benutten van gereserveerde produktiecapa

citeit leidt tot onderbezetting in de produktie. Hierdoor stijgen de kosten van per geproduceerde 
yard. 
Uit de mogelijke oplossingen blijkt dat er geen goede oplossing mogelijk is . Het is dus duidelijk 

een situatie die voorkomen dient te worden. Men kan de kosten van het te laat openen van een 
werkbare L/C doorberekenen naar de klant. Dit kan men opnemen in de contracten die men met 

de klant afsluit. 

5.6 Orderverwerking van L/C orders in de tijd gezien 

In dit gedeelte zal er een schatting gemaakt worden hoe lang alle activiteiten m.b.t. de verwerking 

van L/C orders zullen duren. 
De verwachte doorlooptijd van de verschillende functies zijn afhankelijk van de frequenties en de 

tijdsduur waarmee ze worden uitgevoerd. In Tabel 5.2 staat de frequentie waarmee de verschillen
de functies worden uitgevoerd, deze functies duren nooit langer dan 1 werkdag. In Tabel 5.3 staan 
de functies waarvan de tijdsduur bepalend is voor de doorlooptijd. In Figuur 5 .2 staat een tijdbalk 
weergegeven waarin de sequentiele functies schematisch zijn weergegeven. Onder de tijdbalk in 
Figuur 5. 2 staat de voorraad gereed produkt schematisch weergegeven, deze wordt in paragraaf 
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Tijd 

L/C Laatste gegaran-
acce tatie Laatste k.o.r. deerde interne 

in produktie leverdatum 

Transport 
naar haven 

Max. 5 weken 2 weken 
r------,------;!!:::::====::!~k-----....,,., ................. ,.........,t:;;:;;:;;:::::--.;;;;;;;;;;--_,:~--_,;:!:,.=:=:::!.,~,-,--------, 

Opstellen Wachttijd Wachttijd in 
Klantorder- op L/C fabrieksorder-proforma 
acceptatie 

factuur 
in klantorder- portefeuille 
portefeuille 

Klantorder
ontvangst 

Order opsturen Ontvangst 

geaccepteerd proforma faktuur L/C 

Eerste k.o.r.'s 
in produktie 

Hard maken 
klantorder 

Figuur 6.2: Orderverwerking van L/C order in de tijd 

Eerstei k.o.r. 
gereed uit 
produktie 

Wachttijd verzend
op trans- gereed 

portmiddel maken 

Transport 
naar klant 

I 

Vers,chepings
<;tatum 

Aankomst 
in haven van 

de klant-

Ii=~ 1_ 
g . 
> 

Fysieke voorraad gereed produkt 
binnen Vlisco 



5. 7 uitgewerkt. 

Naar schatting zal de gehele orderacceptatie zal maximaal ongeveer 3 weken duren en minimaal 

ongeveer 1 week. De totale maximale doorlooptijd van een klantorder is dan 22 weken, uitgaande 

dan er capaciteit beschikbaar is en de grond- en hulpstoffen aanwezig zijn voor de produktie ervan 

(vijf weken na verzenden proforma factuur). Als de capaciteit en de grond- en hulpstoffen niet 

allemaal beschikbaar zijn op het gewenste moment, zullen de klantorderregels later in produktie 

genomen moeten worden en dus later gereed en de totale doorlooptijd wordt dan langer. 

De minimale doorlooptijd is 16 weken. Het wachten op verscheping is dan Oen de orderacceptatie 
duurt dan 1 week. 

5.7 Voorraad gereed produkt 

De PMC's zijn dus verantwoordelijk voor de voorraden na het overdrachtsmoment. Verder streeft 

men bij Vlisco naar lage voorraden gereed produkt. 

In Figuur 5.3 staat de grafiek uit het plaatje van Figuur 5.2 uitvergroot en gedetailleerder 
weergegeven. In Figuur 5.3 kan men aflezen dat er een voorraad A gereed produkt aanwezig is 

voordat de eerste KOR gereed is van de klantorder. De voorraad A zijn de KOR met status H (zie 

Tabel 5.1). Tussen tijdstip t1 en t2 worden er KOR overgedragen die te vroeg gereed zijn. Op 

tijdstip t2 is er een voorraad A + B, deze voorraad bestaat uit KOR met status H en KOR die 
eerder zijn overgedragen dan het bij orderacceptatie bepaalde tijdstip. Tussen t2 en t3 worden 

KOR's overgedragen die volgens afspraak op tijd gereed zijn. Tussen tijdstip t3 en t6 worden er 

KOR's overgedragen die te laat gereed zijn. Op tijdstip ts vindt de verscheping plaats en op 

tijdstip t4 begint men met het verzendgereed maken van de verzendeenheid, ter grootte van V. Als 

de produkten in de vrachtwagen worden geladen neemt de fysieke voorraad gereed produkt af met 

V. Na tijdstip t6 is de voorraad gelijk aan D, die het gevolg is van de inteme leverbetrouw

baarheid die niet gelijk is aan 100%. Als deze wel gelijk zou zijn aan 100% dan zou op tijdstip t3 

alle KOR's gereed zijn en de hoeveelheid gelijk zijn aan V. 

De PMC kan dus alleen verantwoordelijk gesteld worden voor de voorraad tussen tijdstip t3 en ts 
tot een hoogte van maximaal V. Alie voorraden voor en na tijdstip t3 en ts en boven V zijn het 

gevolg van een niet volledig beheerste Produktie. 

Als men streeft naar lage voorraden gereed produkt moet men er voor zorgen dat de inteme 

gegarandeerde leverdata zo dicht mogelijk bij elkaar liggen (tijdsduur t2 tot t3). Verder moet men 

dan er naar streven de verschepingsdatum zo kort mogelijk na de inteme leverdatum die het verst 

in de tijd ligt te laten plaatsvinden (tijdsduur ~ tot ts), 

5.8 Eisen en wensen ten aanzien van andere lopende projecten 

In bet begin van dit hoofdstuk zijn twee projecten vemoemd, die rechtstreeks verband hebben met 

dit afstudeerproject. In deze paragraaf worden de eisen bepaald voor de projecten die voortvloeien 

uit dit afstudeerproject. 
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De twee aanverwante projecten hebben ats doet: 

- imptementeren van een Order Entry Systeem, gebaseerd op de Basis Btokkendoos en de 

minimaal benodigde Commerciele Blokkendoos en Technische Blokkendoos, dat aanstuit 
op de fabrieksorderportefeuille van PREB; 

- een systeem ontwerpen dat bij de orderacceptatie een gegarandeerde tevertijd aan Verkoop 
kan bepaten. 

Het eerste project is geinitieerd om o.a. verschillende probtemen met het huidige informatie 

systeem (PREB) op te tossen. De efficiency, onderhoudbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, 
flexibiliteit en eenvoud van het huidige PREB moeten verbeterd worden, als gevolg van het 

project. Ook moeten de het nieuwe informatiesysteem met daarin de Btokkendozen beter 
aanstuiten op de nieuwe bedrijfsstrutuur (zie paragraaf 6.1). 

Het tweede project is geinitieerd om beter te kunnen omgaan met Letters of Credit. In de huidige 

situatie wordt er geen (gegarandeerde) teverdatum afgegeven aan de klanten van PMC Afrika. Een 

gegarandeerde teverdatum is voor de klanten van PMC Afrika niet betangrijk, men is tevreden 
met indicaties. Het af geven van een uiterste verschepingsdatum en dus ook een inteme leverdatum 

is wel noodzakelijk bij gebruik van Letters of Credit. 

Omdat de projecten nog niet zijn afgerond bij het maken van dit verstag, wordt er vanuit de ideate 
situatie uitgegaan. De ideate ( = gewenste) situatie ten aanzien van de orderacceptatie is te zien in 

Figuur f;.8 . 

5.lf 
Duidelijk is dat in de ideate situatie de orderacceptatie veet eenvoudiger is. De orderacceptatie 
bestaat niet uit vete verschillende procedures die door verschillende afdelingen worden uitgevoerd. 

Ats de Btokkendozen volledig geautomatiseerd zijn betekent het ook een grote tijdwinst (maximaal 

3 weken). 

In subparagraaf 4.2.1 is gesteld dat bij de orderacceptatie 4 vragen beantwoord moeten worden: 
1) zijn de gevraagde goederen technisch realiseerbaar? 

2) zijn de gevraagde condities realiseerbaar? 
3) wil exporteur de goederen onder de gevraagde condities leveren? 
4) mag exporteur de goederen onder de gevraagde condities teveren? 

De Basis Blokkendoos moet antwoord kunnen geven op vraag 1 en een gedeette van vraag 3. De 
Basis Blokkendoos moet eenduidig antwoord kunnen geven op de vraag of de goederen technisch 
realiseerbaar zijn door Vlisco. In bepaatde gevallen kan een produkt wet technisch realiseerbaar 
zijn, maar wil Vlisco deze produkten niet maken, onafhankelijk van de klant die het produkten 

vraagt (gedeelte vraag 3). 
De Commerciele Blokkendoos moet antwoord kunnen geven op gedeette van vraag 2, vraag 3 en 
vraag 4. De Commerciete Blokkendoos moet kunnen bepalen of de door de klant gevraagde 

condities realiseerbaar zijn, behalve voor de condities tevertijd. Verder moet de Commerciele 
Blokkendoos kunnen bepalen of Vlisco de produkten wil leveren onder de gevraagde condities ( dit 
zijn in principe vaste afspraken tussen klant en Vlisco, zie paragraaf 6.2). In de Commerciete 
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Blokkendoos moet ook antwoord kunnen geven op de vraag of Vlisco mag leveren aan de klant. 

Beperkingen kunnen van binnen en buiten de organisatie komen. PMC Afrika mag b.v . niet aan 

elke klant in elk land leveren, verder kunnen er in bepaalde landen importbeperkingen of 

exportbeperkingen (boycot) zijn. 

De Technische Blokkendoos bepaalt de routing die de produkten moeten volgen in de produktie. 

Als bepaald is dat een produkt technische realiseerbaar is (Basis Blokkendoos) betekent dit 

automatisch dat er ook een routing is voor dat produkt. De Technische Blokkendoos geeft geen 

antwoord op de 4 bovenstaande vragen en is dus vanuit dat oogpunt geen onderdeel van de 

orderacceptatie. Echter, de Technische Blokkendoos wel nodig in de orderacceptatie voor het 

bepalen welke kritische capaciteiten de produktie van het produkt nodig heeft en vervolgens voor 

het bepalen van een interne leverdatum en een uiterste verschepingsdatum. 

Het afgeven van een gegarandeerde leverdatum bepaald in belangrijke mate of de gevraagde 

verschepingsdatum haalbaar is (onderdeel van vraag 2). De interne leverdatum moet nog vertaald 

worden in een uiterste verschepingsdatum en dan kan men bepalen of de klantorder op dit punt 

geaccepteerd kan worden. De interne leverdatum moet met hoge leverbetrouwbaarheid gehaald 

worden, echter 100% leverbetrouwbaarheid is praktisch niet realiseerbaar. Echter, hoe hoger de 

(interne) leverbetrouwbaarheid, hoe groter de voorspelbaarheid van Produktie (in de tijd), zodat 

Verkoop de mogelijkheid heeft om op basis van de voorspellingen te handelen (dus verder vooruit 

te kijken, in de tijd gezien). 

In dit hoofdstuk zijn reeds enkele punten naar voren gekomen ten aanzien van deze projecten. 

Deze punten verbeteren de gehele procedure rondom de verwerking van klantorders . Deze punten 

zijn niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. 

Wens ten aanzien van de Blokkendozen: 

- indien een order niet geaccepteerd kan worden, aangeven waarom het niet geaccepteerd 

kan worden en een alternatief generen dat wel geaccepteerd kan worden. 

Wens ten aanzien van het afgeven van een interne leverdatum: 

- de interne leverdata van een verzendeenheid zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen, zodat de 

voorraad gereed produkt niet onnodig hoog is. 

50 



6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staan de conclusies en aanbevelingen die op basis van dit afstudeerproject gedaan. 

In de eerste paragraaf wordt er gezocht naar een alternatief voor een L/C. In de volgende 

paragrafen staat een opsornming van conclusies en aanbevelingen met een korte toelichting . 

6.1 Alternatieven voor een L/C voor PMC Afrika 

De eerste conclusie die getrokken kan worden heeft rechtstreeks betrekking op het uitgangspunt 

dat alle betalingen van klanten van PMC Afrika geschieden middels een Letter of Credit. Tijdens 

het afstudeerproject zijn er echter twijfels gerezen of de L/C het juiste middel is om financiele 

zekerheid te verkrijgen, omtrent de exporten naar Afrika. 

In Hoofdstuk 3 is het algemene probleem van een internationale transactie besproken. De 

exporteur wil eigenaar van de goederen blijven totdat de goederen zijn betaald, of tenminste totdat 

hij verzekerd is van betaling en de importeur wil liever niet betalen voordat hij de goederen in 

zijn bezit heeft. Een L/C kan dit probleem voor beide partijen oplossen. Echter bij de situatie van 

PMC Afrika is er alleen sprake van dat de exporteur zekerheid van betaling wil. De importeurs 

(de klanten van PMC Afrika) hebben een groot vertrouwen in Vlisco en zijn hoeven dit niet in een 

L/C bevestigd zien dat ze de bestelde goederen verkrijgen bij betaling. De voordelen van een L/C 

worden niet ten vole benut. 

De vraag is nu of er andere instrumenten zijn die zekerheid van betaling verschaffen voor PMC 

Afrika en goed afsluiten op de specifieke situatie van PMC Afrika. Om een antwoord op de vraag 

te kunnen geven, zijn er een aantal eisen en wensen opgesteld waaraan het betalingsinstrument aan 

kan of moet voldoen. 

Eis: - het instrument moet zekerheid van betaling kunnen verschaffen voordat de order in 

Wensen: 

produktie genomen wordt; 

- het instrument mag niet te beperkend zijn ten aanzien van de goederen en goede

ren transactie, omdat er direct na de orderacceptatie (en voor het in produktie 

geven) veel onzekerheden ten aanzien van de uiteindelijke transactie; 

- voor meerdere transacties geldig. 

Voordat er mogelijke alternatieven voor een L/C zijn verzameld, is er eerst een inventarisatie 

gemaakt van de methoden die nu gehanteerd worden bij PMC Afrika om te kijken of men reeds 

een instrument gebruikt dat voldoet aan de eis en wensen. Uit de inventarisatie is gebleken dat 

veruit de meeste betalingen geschieden middels een "blanco betaling" (open account). Bij blanco 

betalingen zijn banken of andere financiele instanties niet actief betrokken. De goederen zijn al 

verzonden voordat het geld hiervoor is ontvangen, voorbeeld: betaling 60 dagen na B/L datum. 

Voordeel van blanco betalingen is dat een makkelijke en goedkope manier van betalen is, nadeel is 

dat de betaling niet gelijk valt met de tegenprestatie . Soms maakt men gebruik van vooruitbeta-
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ling, hieronder wordt PMC Afrika verstaan eerst betalen en dan pas de produkten verzenden en 

dus niet eerst betalen en dan pas produceren. Ook komt een enkele keer de betalingsconditie: cash 

against documents en L/C voor. Bij cash against documents wordt het principe van gelijk 

oversteken toegepast, de importeur krijgt de goederen als hij betaalt. Een enkele keer heeft Vlisco 

de beschikking over een deposito, indien de klant niet betaalt. 

In geen van de gevallen heeft Vlisco zekerheid van betaling voor het in produktie geven van de 

orders . In veel gevallen heeft Vlisco bij exporten naar Afrika helemaal geen zekerheid van 

betaling, totdat er betaald is. Dus, geen van de huidige betalingsmethoden voldoet aan de eis. 

Er is een beperkt onderzoek gedaan naar de alternatieven voor een L/C. Hierbij is gezocht naar 

alternatieven die beter aansluiten op de eis en wensen. Er is geen volledige inventarisatie gemaakt 

van alle mogelijke betalingsinstrumenten, er is wel gericht gezocht naar oplossingen die beter 

aansluiten op de eis en wens dan een L/C. 

Mogelijke alternatieve instrumenten voor een L/C zijn: 

- vooruit betalen: eerst betalen dan pas produceren. Voordelen: het geeft natuurlijk de 

grootste zekerheid van betaling . Nadelen: zeer groat vertrouwen van de klant nodig en is 

in bepaalde landen wettelijk verboden; 

- revolverende L/C: de L/C is geldig voor een bepaalde periode in plaats van voor een 

bepaalde transactie . Per periode (b .v. maand) kan de exporteur voor een bepaald bedrag 

goederen versturen onder de L/C. Voordelen: de revolverende L/C is voor meerdere 

transacties geldig, er hoeft dus niet voor elke transactie een L/C geopend te warden, en 

het geeft meer zekerheid en duidelijkheid voor de exporteur voor een langere periode. 

Nadelen: het is moeilijk voor de klanten van PMC Afrika een prognose te maken van wat 

ze denken af te gaan geven (vergelijk klantenbudgetten) en dit is wel nodig bij een 

revolverende L/C; 

- betalingsgarantie afgegeven door een bank: de bank belooft te betalen na het eerste 

schriftelijke verzoek van de exporteur, indien de exporteur niet betaalt. Voordelen: zeer 

eenvoudig instrument. Nadelen: er wordt hier van uit gegaan dat er een contract of 

overeenkomst is afgesloten (zie Bijlage 11), dit is bij PMC Afrika niet het geval en het is 

niet voor meerdere transacties gel dig . 

- ruilhandel: in plaats van betaling met geld, betaling met goederen of diensten. Voordelen: 

de klant hoeft niet in bezit te zijn van (harde) valuta . Nadelen: het past niet in het beleid 

van Verkoop, risicovol en kennis noodzakelijk van andere markten. 

Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat er geen ideaal alternatief is, die aan de eis en wensen 

voldoet . Van de alternatieven is de betalingsgarantie de beste . De betalingsgarantie geeft zekerheid 

van betaling en is makkelijk in het gebruik. De betalingsgarantie heeft een verloopdatum en een 

maximum bedrag, verder warden er geen eisen gesteld aan de transactie. Met een betalingsgaran

tie kan de bankgedwongen warden tot betaling, maar PMC Afrika heeft officieel geen verplichting 

tot leveren. Een betalingsgarantie zou dus tezamen met een contract of overeenkomst moeten 

gaan. De procedure zoals in het vorige hoofdstuk beschreven kan dan gehandhaafd blijven, maar 

in plaats van het opstellen en versturen van een proforma factuur stelt men een koop-verkoopover

eenkomst op. Deze overeenkomst moet door beide partijen ondertekend warden. 
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6.2 Conclusies 

In Hoofdstuk 2 is de probleemstelling beschreven. Een eerste conclusie ten aanzien van de 

probleemstelling is dat hij juist is gebleken. De huidige organisatie van Vlisco niet ingesteld is op 

het gebruik van L/C's bij betalingen van klanten. Er wordt zeer weinig gebruik gemaakt van 

L/C's als financiering voor de exporten naar Afrika. De L/C wordt pas in een laat stadium 

geopend, pas als de produkten (bijna) gereed zijn, er is dan dus geen zekerheid van betaling voor 

het in produktie nemen van de order. Verd er worden de documenten niet conform de voorwaarden 

van de L/C aangeboden. 

Omdat in een L/C de voorwaarden komen te staan waaraan de transactie en de goederen moeten 

voldoen is het noodzakelijk om voor het in produktie geven van de order te kijken wat we! en niet 

kan en wenselijk is; de orderacceptatie. In de huidige situatie kan er nog van alles veranderen als 

de order is "geaccepteerd" en zelfs als de order reeds in produktie genomen of gereed is. Een 

belangrijk gevolg van het gebruik van L/C's voor PMC Afrika is dus dat de orderacceptatie een 

veel belangrijkere functie gaat vervullen dan nu het geval is. 

Als men de huidige situatie en de voorgestelde situatie met elkaar vergelijkt blijkt dat er een aantal 

functies in de voorgestelde situatie eerder uitgevoerd moeten worden. Het formeren van een 

verzendeenheid gebeurt in de huidige situatie pas als er genoeg produkten gereed zijn (of bijna 

gereed zijn) en in de voorgestelde situatie gebeurt dit bij de orderacceptatie. In de huidige situatie 

wordt er een leverindicatie afgegeven als alle KOR's van een klantorder in produktie zijn genomen 

en in de voorgestelde situatie gebeurt dit bij de orderacceptatie. Men moet bij de orderacceptatie 

verder vooruit in de tijd kijken om zo te kunnen bepalen wat geaccepteerd kan worden en wat 

niet . Als het systeem om een gegarandeerde interne leverdatum af te geven gei'mplementeerd is , 

biedt dit mogelijkheden om verder vooruit te kijken. 

De conclusies die op basis van dit afstudeerproject getrokken kunnen worden zijn: 

1) de organisatie van de orderstroom van PMC Afrika is niet ingesteld op het gebruik van 

Letters of Credit als financieringsinstrument voor de exporten naar Afrika; 

2) als gevolg van het gebruik van L/C's wordt de orderacceptatie belangrijker. Een systeem 

voor het afgeven van gegarandeerde levertijden is hierbij noodzakelijk en de implementatie 

van de Blokkendozen kan de orderacceptatie efficienter en sneller laten verlopen; 

3) in de huidige situatie is er veel onzekerheid na het plaatsen en "accepteren" van een 

klantorder, deze onzekerheid wordt door beide partijen en gebruikt en (gedeeltelijk) 

geaccepteerd; 

4) als gevolg van de onzekerheid direct na plaatsing van de klantorder zal het moeilijk zijn 

nieuwe markten te betreden, omdat die klanten (nog) geen hechte relatie hebben met 

Vlisco en daarom minder vertrouwen in Vlisco; 

5) om zekerheid van betaling te verkrijgen voor de exporten naar Afrika kan men ook een 

gebruik maken van een betalingsgarantie, afgegeven door een bank. Men moet dan we! 
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een koop-verkoopovereenkomst opstellen en (laten) ondertekenen; 

6) in de voorgestelde procedure voor het verwerken van L/C's zit een onbeheerst moment: 

het openen van de L/C; 

7) PMC Afrika kan niet geheel verantwoordelijk worden gesteld voor de hoogte van de 

fysieke voorraad van PMC Afrika, deze is ook athankelijk van de leverbetrouwbaarheid 

van Produktie; 

8) goed gebruik van een L/C is mogelijk bij PMC Afrika, gebruik hiervoor de voorgestelde 

procedure; 

9) direkt na de huidige "orderacceptatie" is er praktisch nooit zekerheid van betaling. 

6.3 Aanbevelingen 

Aanbevelingen die op basis van dit afstudeeronderzoek gedaan zijn: 

1) onderzoek of de huidige klantenbudgetten nag een doel hebben en pas ze daarop aan; 

2) meet de interne leverbetrouwbaarheid. De leverbetrouwbaarheid wordt gebruikt bij het 

formeren van een verzendeenheid en kan oak gebruikt worden als prestatie-indicator van 

Produktie; 

3) stel contracten op met de klanten van PMC Afrika waarin de gemaakte afspraken zijn 

opgenomen. De contracten kunnen ook problemen voorkomen bij conflicten tussen PMC 

Afrika en haar klanten; 

4) dek het onbeheerste moment in de gewenste orderverwerking goed af, door het bijvoor

beeld in de contracten op te nemen; 

5) verminder de onzekerheden die er nu zijn direct na de plaatsing van een klantorder. Dit 

kan door duidelijke afspraken te maken met de klanten en door de produktie beter te 

beheersen; 

6) onderzoek welke afspraken men met de klant moete maken en welke factoren belangrijk 

zijn bij het maken van deze afspraken en toets de huidige afspraken hieraan en pas ze 

eventueel aan . 

54 



Literatuurlijst 

ABN-AMRO (1992a), "Documentaire kredieten", brochure van ABN-AMRO/Hollandse Bank 

Unie N.V. 

ABN-AMRO (1992b), "Documentaire exportkredieten", brochure van ABN-AMRO 

Eiteman, D.K. en Stonehill, A.I. (1986), "Multinational Business Finance", Addison Wesley, 

Fourth edition 

Esseling, E.K.C. en Nimegen, H. van (1989), "Administratieve processen; aanpak technieken 

t.b. v. registratie, analyse en inrichting", Kluwer Deventer-Antwerpen 

Horchhover, D. (1992) , "What the banks don't tell you about letters of credit", Business 

Marketing Digest (IMD) 17/4, p. 21-28 

Iman, R.L. en Conover, W.J. (1983), "Modern Business Statistics", John Wiley & Sons Inc . 

International Chamber of Commerce (1993), "ICC Uniform Customs and Practice for documenta

ry credits; UCP 500", ICC publishing S.A. 

Jack, R. (1991), "Documentary credits", Butterswoths 

Krijger, M.J, Schotgerrits, A.J.B. en Vries, H.J. de (1987), "Introductie informatica", Samson 

uitgeverij Alphen aan de rijn 

Lancaster, C (1991), "African economic reform: the external dimension", Institute for international 

economics, Washington D. C. 

Lansink, H.A.R.M. (1992), "Produktspecificaties bij Vlisco B. V.; Produktkenmerken: van 

blokkendoos tot kapstok", afstudeerverslag TU Eindhoven faculteit Technische Bedrijfskunde 

Locher, G (1992), "Hedge Your Bets in L/C Transactions", Business Credit 94/6, p. 28-29 

Rose, P.S . (1990), "Searching for Safety in a Dangerous Marketplace", Canadian Banker 97/1, 

p. 42-48 

Thoma, M.M.W. (1991), "Produktiebeheersing bij Vlisco B. V. ", afstudeerverslag TU Eindhoven 

faculteit Technische Bedrijfskunde 

Tilstra, S.F.H. (1994), "Van orderbestand naar orderacceptatie", concept afstudeerverslag van 

afstudeerproject bij Vlisco 

55 



Veldman, J en Hauwert, F. (1991), "Handbook export binnendienst", Fenedex Wolters-Noordhoff 

Vlisco B. V. (1992), "Basis informatie kursus", introductiemap voor Vlisco medewerkers, 1992 

56 



Bijlage 1 Organogram Vlisco 

werkmaat
schappij 

Q) 
·.::; 
(.) 
Q) ... 

"'C 

1o .... 
Cl) 

C 
Q) 
0) 
C 

Q) 
"'C -ca 
"'C -0 
0 
.r: 

. 

. clii,,c~r ··••· < G.v.d, t.1arel 

I Vliaco I 
I 

•---~~--NCl-~-:-:-ut--~H~-~--m-:_~_m ____ n_,I 

AA0100 
Dir. Secr.~bue ---f I Di,.tie-

hootdvanclwwt S.crwtllriaat 

M. Potilh.kke . 
AA0200 

L ... I ldeMnbua I 
PMCAtrika BAOOOO 

hootdva,dlenet H 8. de Die 
PMCAtrika I 

I 
· PMC Mallorder l-1 

CAOOOO 

chef 
PMC Mailorder I F. Vennulat 

I l-1 
DAOOOO •PMC Europa 

I chef 
F. V.-nuot 

PMC Europa 

PMC Bouboudima EAOOOO 

-I PMC Bouboudima I chat 

H. Fontein 
·•·•. 

·AO&V ·• GAOOOO 

hoofdvand- 7 Artikalontwlkkaling I F. van Rood 
& Vonngeving 

Adminlatratie HAOOOO 

-I I hootd van dienat 
w. o .... Adminiatratie 

OSD KAOOOO 

hoofd van dlenat Overwe• 

I M.Po- ServicM 
Department 

... , " " "' " ,. 

----~-... J11iiraichlac11enope,ationee1 · . 
., functloneel . 

111i..r, opwationeel 

o-ationeel en lunctlonNI . 
functloneel ., hlwarchlech 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · hletan::hlech 

directeur 

J.Roat 

Produktie 

bedrijlolelder 
G.A. Roo_, 

B.K.B. 

hoold van dlenat 
J. Ro-a.I . 

T.D. 

hoofd van dienat 

J . Oud 

P.Z. 

hoold van dlenat 
L. Ham 

R&O 

hoold van dienat 
w.c-

I.V. 

hoold van dienat 

E. Huijbregta 

MilieuNGW/BVD 

hoold 

H. de Ruiter 

Borma 

hoold van dienat 

W. Coerver 

Borchempro/Suplic■ 

chat 

H.Oomer, 

LAOOOO 

I I I 
Produktie 

MAOOOO 

I Bed:~lg I 
NAOOOO 

I I Taclvlleche 

I Dienllt 

PAOOOO 

I I ~ 

I zakan 

RAOOOO 

I I ~rch& 

I Ontwikkaling' 

SAOOOO 

-I I lnformatie-
voorzi.-jng 

TAOOOO 

H:ilieu-.Nlllli I ~~1;;~~r:i. 
ligheldedienat 

WAOOOO 

II Borma I 
XAOOOO II Vlleco aktlvitaltan I 

Borchampro ., 
Supllca 



Bijlage 2 Begrippenlijst 

Hieronder worden enkele begrippen verklaart die allemaal betrekking hebben op Letters of Credit 

Confirmatie: de confirmatie vormt een vaste verbintenis van de confirmerende bank, boven en 
behalve die van de kredietopenende bank , bij honorering van de documenten. De 
confirmerende bank is verplicht na honorering van de clocumenten te betalen zoals 
in het krediet staat, onathankelijk van de kredietopenende bank. 

Disconteren: Het kopen van een (geaccepteerde) wissel onder aftrek van rente. 

Negotieren: Het kopen/overnemen door de negotierende bank van niet op haar getrokken zicht
of termijnwissel. 

Onder gewoon voorbehoud (o.g.v.): afrekenen met recht van regres. 

Onder voorbehoud: de aangewezen bank, anders dan de kredietopenende bank, accepteert de 
documenten ondanks een of meerdere afwijkingen. De aangewezen bank 
kan dan afrekenen met de exporteur onder voorbehoud. De betaling is dan 
pas definitief als de aangewezen bank het geld van de kredietopenende 
bank heeft betaald. Betaald de kredietopenende bank niet, dan kan de 
aangewezen bank het aan de exporteur betaalde geld terugvorderen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen intern en extern voorbehoud. Bij 
intern voorbehoud worden de door de aangewezen bank geconstateerde 
afwijkingen niet doorgegeven aan de kredietopenende bank. Bij extern 
voorbehoud wordt dit wet gedaan. 

Onherroepelijk krediet: Een onherroepelijk krediet vormt een vaste verbintenis van de 
kredietopenende bank, mits de voorgeschreven documenten zijn 
aangeboden conform het krediet. 

Recht van regres: Het recht van de aangewezen bank (bij accept- en negotiatiekredieten) om 
het aan de exporteur betaalde (wissel)bedrag te terug te vorderen (met 
rente en eventueel vergoeding). Het krediet is dan niet geconfirmeerd en 
de documenten zijn wet conform het krediet. 

Wissel: Een wissel is een belangrijk document bij negotiatie- en acceptkredieten. De wissel 
vertegenwoordigt de waarde van het factuurbedrag . De wissel kan getrokken zijn 
op een bank (acceptkrediet) of op de importeur (negotiatiekrediet). Ats de bank of 
importeur de wissel ondertekent moet de ondergetekende de wissel betalen volgens 
de voorwaarden. De wissel wordt hierna teruggestuurd naar de begunstigde. Een 
wissel is verdisconteerbaar bij verschillende financiele instellingen. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen zicht- en termijnwissels. Bij zichtwissels moet degene 
op wie de wissel getrokken is direct na honorering van de documenten de wissel 
betalen (disconteren bij zichtwissels is niet mogelijk) . Een termijnwissel kan paste 
gelde gemaakt worden x dagen na ondertekening. 



Bijlage 3 Verschillende vormen en typen van Letter of Credit 

Er zijn verschillende vormen van L/C's: 
A) herroepelijke en onherroepelijke L/C's; 
B) geconfirmeerde en niet geconfirmeerde L/C's ; 
C) revolverende en niet revolverende L/C's . 

ad A) Een herroepelijke (revocable) L/C kan warden teruggetrokken op elk moment voor het 
betalen. Bij een onherroepelijke L/C kan dit niet. Een herroepelijke L/C geeft dus geen 
zekerheid van betaling en moet daarom niet gebruikt warden als men zekerheid van 
betaling wil. In de praktijk komt de herroepelijke L/C hijna niet meer voor. Volgens de 
nieuwe richtlijnen voor L/C's, de UCP 500, is een L/C onherroepelijk tenzij anders 
vermeld; 

ad B) Een L/C kan geconfirmeerd warden door een andere hank. In dit geval zijn de kredietope
nende bank en de confirmerende banken beide verplicht te betalen in overeenstemming 
met de voorwaarden in de L/C. De confirmerende bank moet bij honorering van de 
documenten gebruik maken van zijn machtiging en de exporteur betalen volgens de 
voorwaarden van de L/C . De exporteur zal bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de 
kredietopenende bank graag een confirmerende bank willen hebben (bij voorkeur de eigen 
bank). 

ad C) De meeste L/C's zijn niet revolverende L/C's, ze zijn slechts geldig voor een transactie. 
Een revolverende L/C heeft een bepaald maximum bedrag per tijdseenheid (b.v. per dag, 
week, maand). De begunstigde kan dan b.v . per week voor $ 10.000 aan transacties 
afsluiten met de importeur. De meeste revolverende L/C's zijn herroepelijk, omdat als de 
importeur bij de eerste transactie niet tevreden is hij de volgende transacties wil kunnen 
stoppen. 

Een kredietopenende bank kan een andere bank of zichzelf machtigen (in de meeste gevallen een 
ander bank) om op te treden als: 

-betalende bank; 
-accepterende bank; 
-negotierende bank . 

Hierdoor ontstaan verschillende typen L/C's. Bij directe hetaling (direct na honorering van de 
documenten = payment at sight) zijn er 2 mogelijkheclen : 

I) kaskrediet; 
A) geconfirmeerd 
B) niet geconfirmeerd 

2) negotiatiekrediet; 
A) geconfirmeerd 
B) niet geconfirmeerd 

Ad 1 A) Geconfirmeerd kaskrediet: de confirmerende bank moet na controle en honorering van 
de documenten gebruik maken van haar machtiging en de exporteur onmiddellijk 
betalen. 

B) Niet geconfirmeerd kaskrediet: de aangewezen bank heeft nu de mogelijkheid, na 
honorering van de documenten, om van haar machtiging gebruik te maken en de 
exporteur te betalen. De bank hoeft dit echter niet te doen. De exporteur heeft dan een 
'contante' vordering op de kredietopenende bank. 

Ad 2 A) Geconfirmeerd negotiatiekrediet met zichtwissel: de confirmerende bank moet de wissel 
direct (na acceptatie van de documenten) negotieren ( = kopen) zonder regres op de 
trekker . 

B) niet geconfirmeerd negotiatiekrediet met zichtwissel : de aangewezen bank kan nu de 



wissel negotieren en rekent dan o.g. v. ( = oncler gewoon voorbehoud) af. De bank 
rekent dan af met regres op de trekker. Zolang de kreclietopenende bank de wissel niet 
heeft afgedekt dan kan de bank het geld (met rente plus eventuele onkosten) verhalen op 
de trekker. De bank is echter niet verplicht cle wissel te negotieren. Indien de bank de 
wissel niet negotiert heeft de exporteur een contante vordering op de kredietopenende 
bank. 

Bij betaling op een tijdstip na de acceptatie zijn er drie verschillende typen L/C's mogelijk : 
1) betalingskrediet met uitgestelde betaling; 

A) geconfirmeerd 
B) niet geconfirmeerd 

2) acceptkrediet; 
A) geconfirmeerd 
B) niet geconfirmeerd 

3) negotiatiekrediet met termijnwissel; 
A) geconfirmeerd 
B) niet geconfirmeercl 

Ad 1 A) Geconfirmeerd betalingskrediet met uitgestelcle hetal ing: cle confirmerende bank moet na 
akkoordbevinding de documenten honoreren en op de vervalclag de exporteur betalen. 
De exporteur heeft een vorclering op termijn op de confirmerende bank. De importeur 
kan de vordering verkopen voor het bedrag van de vorclering minus rente. 

B) Niet geconfirmeerd betalingskrediet met uitgestelcle betaling: de aangewezen bank is hier 
niet verplicht tot betaling op de vervalclag. De kreclietopenende bank is dit we! na 
akkoorclbevinding van de documenten. De exporteur heeft clan een vordering op termijn 
op de kredietopenencle bank. 

Ad 2 A) Geconfirmeerd acceptkrediet: de confirmerencle bank moet, na akkoordbevinding, de 
aangeboden documenten opnemen en de op haar getrokken termijnwissel accepteren. 
Het bankaccept moet op de vervaldag worclen betaalcl . Een bankaccept kan te gelde 
gemaakt worden door het ter discontering aan te bieclen bij een bank (dit hoeft niet de 
accepterende bank te zijn). 

B) Niet geconfirmeercl acceptkrediet: de aangewezen bank kan de op haar getrokken 
termijnwissel accepteren. Doet de bank clat niet, clan heeft de exporteur een vordering 
op termijn op de kredietopenende bank. De exporteur kan het bankaccept o.g.v. 
disconteren. 

Ad 3 A) Geconfirmeerd negotiatiekrediet met termijnwissel : de confirmerende bank moet na 
honorering van de documenten de wissel negotieren zoncler regres op de trekker. De 
bank heeft dan een de verplichting het volle wisselbedrag op de vervaldag te betalen. De 
exporteur kan de confirmerende bank vragen de wissel voor de vervaldag te disconte
ren. 

B) Niet geconfirmeerd negotiatiekrediet met termijnwissel: de aangewezen bank kan de 
termijnwissel negotieren (de bank is hiertoe niet verplicht). De exporteur kan dan op 
drie tijdstippen betaald worden: 

- de negotierende bank rekent o.g.v . af op de vervalclag; 
- de negotierende bank betaalt als zij afgedekt is door de kredietopenende bank; 
- de exporteur kan bij aanbieding van de clocumenten aan de negotierende bank 

vragen het wisselbedrag, met aftrek van rente, o.g. v. te betalen . 
Als de negotierende bank de wissel niet negotiert clan heeft de exporteur een vordering 
op termijn op de kredietopenende bank. 

Verder kan men nog onderscheid maken tussen beperkte en open negotiatiekredieten (restricted of 
open/general). Bij een beperkt negotiatiekrediet is er een bepaalde bank tot negotiatie gemachtigd. 
Bij open negotiatie kredieten is in principe elke bank gemachtigcl tot negotiatie. 



Bijlage 4 Checklist 

d. " b ochure van de ABN-AMRO) 
(Uit "documentaire exportkre ieten , r 

3. Enige praktische 'checklists'. ■ Zijn de namen en adressen van zowel 
opdrachtgever als begunstigde correct 

Er zijn twee momenten in de procedure 
rond een documentair exportkrediet waar
op een puntsgewijze controle bijzonder van 
belang is: bij ontvangst van het krediet 
door de begunstigde en bij ontvangst van 
de documenten door de bank. Wellicht is 
het zinvol iedereen in het bedrijf die met de 
transactie te maken heeft, bij de controle te 
betrekken. 

Bij ontvangst van het krediet door 
begunstigde. 
■ Is het krediet onderworpen aan de 

'Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits ' zoals gepubli: 
ceerd door de ICC te Parijs? 

■ Is het krediet volgens afspraak: 
- herroepelijk of onherroepelijk; 
- geconfirmeerd of niet geconfirmeerd; 
- overdraagbaar of niet. 

■ Bij welke bank en in welk land is het 
krediet beschikbaar gesteld? 

■ Hoe beoordeelt u: 
- het kredietrisico (gegoedheid ope

nende en evt. confirmerende bank); 
- het politieke risico, w.o. het transfer

risico (politiek/ economische situatie 
in het land waar de openende en 
eventueel de confirmerende bank 
gevestigd is); 

- het risico van documentverzending 
(als het krediet bij een bank in het 
buitenland beschikbaar is gesteld). 

■ Komt het krediet op de volgende punten 
overeen met het contract dat u gesloten 
hebt? 
- Bedrag; eenheidsprijs; 
- geldigheidsduur; uiterste verzenddatum; 
- betalingsvoorwaarden ( op zicht of op 

termijn); · 
- leveringsvoorwaarden; 
- omschrijving en oorsprong van de 

goederen. 

vermeld? 
■ Zijn er documenten voorgeschreven of 

kredietvoorwaarden vermeld die niet in 
het kader van het contract passen of die 
met andere bepalingen in tegenspraak 
zijn? 

■ Kunt u van elk van de documenten het 
gevraagde aantal aanleveren? 

■ Vraagt men verklaringen die niet kunnen 
worden gegeven? 

■ Kunt u legalisatievoorschriften en andere 
voorschriften ( tijdig) vervullen? 

■ Haalt u de l_everingstermijn? 
■ Zijn de voorwaarden m.b.t. de plaats 

van verzending, aankomst en 
( eind)bestemming realiseerbaar? 

■ Is verzending/verlading in gedeelten ver
boden in weerwil tot het contract? ( art. 44) 

■ Kunt u de voorgeschreven merken reali
seren? 

■ Zijn bepaalde verklaringen in de docu
menten (bijv. in het transportdocument 
of in het certificaat van oorsprong) haal
baar? 

■ Kunt u de documenten tijdig bijeenbren
gen, zodat u ze binnen de gestelde ter
mijn onder het krediet kunt aanbieden? 
(art. 46a en b) 
- Als het krediet een transportdocument 

voorschrijft, moet het ook de periode 
na datum van afgifte hiervan voor
schrijven waarin de aanbieding van de 
documenten moet plaatsvinden (art. 
47a). Is dit niet gebeurd, dan geldt een 
periode van 21 dagen (art. 47 en 48). 
Echter, de documenten mogen nooit 
na de afloopdatum van het krediet 
worden aangeboden (art. 47a). 

■ Is het koersrisico al gedekt, of moet u 
dat nog zien te dekken? 



Bij ontvangst van de documenten door 
de bank. 
Banken moeten alle documenten met rede
lijke zorg controleren om vast te stellen of 
ze volgens hun uiterlijk met de krediet
voorwaarden overeenstemmen en niet met 
elkaar in strijd zijn. Alleen dan mogen of 
moeten de aangewezen banken van hun 
machtiging gebruik maken. 
Als er documenten worden aangeboden, 
zal een bank eerst bezien of: 
■ Het krediet nog geldig is. 
■ Het (nog openstaande) kredietbedrag 

voldoende is om de tegenwaarde van de 
documenten te honoreren. 

Dan zal de bank elk document afzonderlijk 
controleren, waarbij men steeds nagaat of 
het document: 
■ voldoet aan de kredietvoorwaarden; 
■ in het vereiste aantal is aangeboden; 
■ niet in strijd is met artikelen van de UCP 

1983. 
Bij deze controle houdt men mede reke
ning met de bestaande handelsgebruiken en 
met wat men een 'jurisprudentie' over 
documentaire kredieten zou kunnen noe
men. In de praktijk controleert men de 
documenten het beste in de volgorde: 
■ wissel; 
■ handelsfactuur; 
■ transportdocument; 
■ verzekeringsdocument; 
■ certificaat van oorsprong; 
■ andere certificaten en verklaringen; 
■ overige documenten. 
Tijdens deze individuele controle van de 
documenten vindt natuurlijk al een zekere 
onderlinge vergelijking plaats. Toch legt 
men tot slot de documenten nog eens naast 
elkaar, en gaat na of ze volgens hun uiterlijk 
onderling soms in strijd zijn (art. 15). Verder 
moet er tussen de documenten een logisch 
verband bestaan; men zegt ook wel, dat de 

documenten met elkaar moeten correleren. 
In ieder documentair krediet staat aangege
ven welke documenten men dient aan te 
bieden. Ieder document is apart vermeld, 
meestal staat er ook, in hoeveel exempla
ren het moet worden aangeleverd en welke 
gegevens het document moet bevatten. Dit 
is o.m. bepaald door de kredietvoorwaar
den die op het document in kwestie van 
toepassing zijn. Als de UCP-artikelen 22 
tot en met 42 op het document inwerken, 
moeten ze bij de beoordeling worden 
betrokken. 

Wissel. 
■ Stemt de wissel iri vorm en opmaak 

overeen met de eisen? 
■ Zijn de bedragen in cijfers en letters aan 

elkaar gelijk? 
■ Is het een wissel 'op zicht' ( at sight), of 

bijv. 'op 90 dagen zicht' (at 90 days 
sight) of 'op 90 dagen na datum connos
sement' (at 90 days after bladingdate)? 
In het laatste geval moet men de exacte 
vervaldag uitrekenen, en de gevonden 
datum op de wissel vermelden, i.p.v. de 
term 'at 90 days after BIL date'. 

■ Is de wissel ondertekend door de uit
schrijver (trekker)? 

■ Is de wissel op de juiste persoon/firma/ 
bank getrokken (naam en adres van de 
betrokkene)? 

■ Zijn alle in het krediet voorgeschreven 
clausules op de wissel vermeld? 

■ Tenzij in het krediet anders is bepaald, 
moet men de wissel in principe uitschrij
ven 'aan eigen order' en 'in blanco' 
endosseren. Men kan hiervan afwijken 
als de bank die tot acceptatie of negotia
tie gemachtigd is (in elk geval een ande
re dan de kredietopenende bank), de 
begunstigde verzoekt de wissel aan haar 
order uit te schrijven of te endosseren. 

15 



Handelsfactuur. 
■ Tenzij in het krediet anders is bepaald, 

moet de handelsfactuur zijn uitgeschre
ven ten name van de opdrachtgever van 
het krediet (UCP 1983, art. 41). Naam 
en adres van de opdrachtgever moeten 
letterlijk uit het krediet zijn overgeno
men. 

■ Facturen moet men, indien vereist, 
ondertekenen. 

■ Soms vereist het krediet dat de factuur 
door met name aangewezen instanties is 
gelegaliseerd, gecertificeerd, geviseerd 
etc. Als dit het geval is, controleer dan 
of men dat heeft gedaan. 

■ Verklaringen in de factuur moeten zijn 
getekend. 

■ De omschrijving van de goederen op de 
factuur moet exact overeenstemmen met 
die in het krediet (UCP 1983, art. 41c) . 
Hoewel de goederen in alle andere 
documenten in algemene termen mogen 
worden omschreven (zolang de 
omschrijving maar niet strijdig is met 
die in het krediet), is het aan te raden 
voor elk document dezelfde omschrij
ving te gebruiken als in het krediet om 
te voorkomen dat de bank bezwaar 
maakt bij controle van de documenten. 

■ Zijn de gefactureerde hoeveelheden en 
eenheidsprijzen correct? 

■ Vermeldt de factuur de leveringsvoor
waarden en (indien voorgeschreven) de 
douanetarieven, vergunningnummers, 
naam van de agent etc.? 

■ Bevat de factuur geen additionele goe
deren ( ook al zijn ze zonder kosten 
gefactureerd) of kosten waarin het 
krediet niet voorziet? 

Transportdocumenten. 
De UCP 1983 vermeldt in hoofdstuk D dat 
elk document dat inlading aan boord, ver
zending of ovemame vermeldt, een trans
portdocument is. In de artikelen 25 tot en 
met 34 zijn de nadere bepalingen voor de 
verschillende transportdocumenten opge
nomen. We onderscheiden in dit verband 
twee groepen: 
- Het maritieme connossement (zeecon

nossement of connossement dat het 
vervoer ter zee dekt) van art. 26 en het 
postre<;u of het bewijs van terpostbezor
ging/postverzending van art. 30. 

- Alie overige transportdocumenten 
(art. 25). 

Van groep a. bespreken we het maritieme 
connossement en van groep b. alleen de 
luchtvrachtbrief, omdat dit document in de 
praktijk nogal eens problemen geeft. 

Maritiem connossement. 
■ Verstrek degene die voor u het connos

sement opmaakt niet alleen uw eigen 
gegevens, maar ook die in het krediet 
vermeld staan. 

■ Met inachtneming van de kredietvoor
waarden: 
- moet het connossement voldoen aan de 

bepalingen van art. 26a (UCP 1983); 
- zal het connossement niet worden 

geweigerd als een of meer bepalingen 
van art. 26b (UCP 1983) erop van toe-

. .. 
passmg z1Jn; 

- zal het connossement wel worden 
geweigerd als een of meer bepalingen 
van art. 26c (UCP 1983) erop van toe-

. .. 
passmg z1Jn. 

■ Als de goederen 'on board' moeten zijn 
geladen, moet dit blijken uit de tekst van 
het connossement. Het mag ook worden 
aangetoond door middel van een aante-



opmerking 'freight (pre)paid' of 'freight 
payable at destination'? 

■ Zijn de luchthavens van verzending en 
bestemming juist vermeld? 

■ Vindt er overlading plaats, en is <lit toe
gestaan (art. 29, UCP 1983)? 

■ Soms schrijft het krediet voor <lat een of 
meer nader aangegeven documenten met 
de goederen mee reizen. Dit moet aan
getekend zijn op de luchtvrachtbrief. 

■ De luchtvrachtbrief is naar zijn aard een 
transportdocument <lat de ovemame van 
de goederen aangeeft. Toch stelt het kre
diet soms de voorwaarde (niet altijd in 
duidelijke bewoordingen!) <lat uit de 
luchtvrachtbrief moet blijken <lat de 
goederen zijn verzonden, vaak ook nog 
met welk vliegtuig ('flightnumber') en · 
op welke dag ('flight date/day'). 
Opmerkzaamheid is hier geboden; aan
tekening van deze gegevens op de lucht
vrachtbrief kan meestal niet direct bij 
aanlevering van de goederen worden 
verkregen, zodat de begunstigde van het 
krediet pas later beschikking krijgt over 
de luchtvrachtbrief. Bovendien is het 
niet uitgesloten <lat de 'flight date' 
(= afgiftedatum volgens art. 47b, UCP 
1983) niet gelijk is aan de datum van de 
aanlevering van de goederen, maar later 
ligt. De begunstigde loopt dan het risico 
<lat het krediet inmiddels is af gel open of 
<lat de datum van afgifte van de lucht
vrachtbrief later is dan de uiterste datum 
die in het krediet staat vermeld (UCP 
1983, art. 46, 47 en 48). 

Verzekeringsdocument. 
■ Geef uw assurantiebezorger of maat

schappij niet alleen uw eigen gegevens, 
maar ook die in het krediet vermeld 
staan. 

■ Als het krediet expliciet een polis vraagt, 

mag men geen certificaat aanbieden ( en 
andersom). 

■ Controleer of het document is af gegeven 
of ondertekend door maatschappijen of 
andere verzekeraars ('underwriters') of 
door hun agenten (UCP 1983, art. 35a). 
Sluitnota's (certificaten van makelaars) 
zal men gewoonlijk niet accepteren 
(UCP 1983, art. 35b). 

■ Is het verzekerde bedrag in dezelf de 
muntsoort als het krediet (UCP 1983, 
art. 37a), en stemt het bedrag overeen 
met wat in het krediet is vastgelegd? 
Bepaalt het krediet niets over de hoogte 
van het verzekerde bedrag, dan is de mi
nimumdekking in de regel (afhankelijk 
van het geval) de CIF-waarde of de CIP
waarde, plus 10% (UCP 1983, art. 37b). 

■ Controleer of: 
- het juiste traject is aangegeven; 
- de juiste transportmiddelen zijn ver-

meld; 
- alle voorgeschreven risico's zijn 

gedekt (UCP 1983, art. 38, 39 en 40); 
- geen uitsluitingen zijn vermeld die niet 

in het krediet staan (b. v. Radio Activity 
Contamination Exclusion Clause); 

- het document 'verlading aan dek' 
vermeldt (als bier sprake van is); 

- de dekking tijdig ingaat (UCP 1983, 
art. 36). 

■ Als het document aangeeft dat het in 
meer originele exemplaren is opge
maakt, moeten in de regel al deze exem
plaren worden aangeboden. 

■ Als het origineel op naam staat, moeten 
alle originelen worden geendosseerd. 
Dit moet een blanco endossement zijn, 
tenzij het krediet anders bepaalt. 

Certificaat van oorsprong. 
■ Is de juiste oorsprong vermeld? Als het 

krediet 'Dutch origin' voorschri jft, is de 



vermelding 'EEC origin' niet aanvaard
baar. 

■ Is het certificaat door de voorgeschreven 
instantie (bijv. de K.v.K.) afgegeven ? 

■ Is legalisatie, certificatie, visering etc. 
door een consulaire vertegenwoordiger 
vereist? 

■ Als het certificaat namen en adressen 
vermeldt die ook in het krediet staan, 
controleer dan of deze volledig overeen
stemmen. 

■ Vermeldt het certificaat het gebruikte 
transportmiddel (bijv. de bootnaam), 
controleer dan of dit in het transport
document dezelfde is. 

■ Controleer of het certificaat de merken, 
goederen en gewichten correct vermeldt 
of omschrijft. 

Algemeen. 
■ Met uitzondering van de handelsfac

turen en de transport- en verzekerings
documenten geldt voor alle andere 
documenten dat het krediet moet bepalen 
wie deze documenten moeten af geven, 
wat hun bewoordingen moeten zijn en 
welke gegevens ze moeten bevatten. 
Is dit niet aangegeven in het krediet, dan 
accepteren de banken de documenten 
zoals ze zijn. Wel moeten de gegevens 
in de documenten het mogelijk maken 
de betreffende goederen of diensten in 
verband te brengen met die in de 
handelsfactuur of (als geen factuur is 
voorgeschreven) het krediet (art. 23, 
UCP 1983). 

■ Tevens moet het document uiteraard vol
doen aan zijn funktie en niet een nega
tieve situatie aanduiden. (b. v. een 
Gezondheidscertificaat mag niet aange
ven dat de goederen niet gezond zijn). 

■ Het moment waarop men de documen
ten aan moet bieden, is gebonden aan 

regels (art. 46 tot en met 49, UCP 1983). 
Als het krediet geen transportdocument 
voorschrijft, dan kunnen de documenten 
uiterlijk op de afloopdatum van het kre
diet worden aangeboden. 

■ Sommige kredieten schrijven voor dat 
de documenten genegotieerd moeten 
worden voor een bepaalde datum. In dat 
geval dient u de documenten enkele 
dagen eerder dan de genoemde datum 
aan te bieden. 

■ Is er wel een transportdocument voorge
schreven, dan schrijft het krediet vaak 
66k een termijn na de afgiftedatum van 
het transportdocument voor, waarbinnen 
men de documenten moet aanbieden. Is 
deze termijn niet voorgeschreven, dan 
houdt men een termijn van 21 dagen 
aan. Voor alle gevallen geldt, dat de 
documenten niet na de afloopdatum van 
het krediet kunnen worden aangeboden, 
ook al vindt aanbieding plaats binnen de 
termijn na verschepingsdatum. 

■ Als de afloopdatum van het krediet of 
de laatste dag van de termijn van aanbie
ding valt op een dag waarop de bank is 
gesloten, dan verschuiven deze data naar 
de eerstvolgende werkdag van die bank. 
Dit geldt echter niet als de bank is geslo
ten om redenen die staan genoemd in 
artikel 19, UCP 1983 (het uitgebreide 
' force majeure' -artikel). 

■ Controleer of alle voorgeschreven docu
menten (in het vereiste aantal) aanwezig 
zijn v66r u ze bij de bank aanbiedt. 

■ De meeste banken stellen het op prijs als 
u een extra factuur en een extra kopie 
van het vervoersdocument meezend. 

■ Controleer of alle documenten (waar 
nodig) zijn getekend of geendosseerd, 
en of de toevoegingen en veranderingen 
zijn ondertekend of geparafeerd. 

■ Moet er een deviezenformulier (verkla-

19 



ring jegens De Nederlandsche Bank of 
het Belgisch/Luxemburgs ·1nstituut voor 
de Wissel) worden overlegd? 

■ In de brief waarmee u de documenten 
aanbiedt, moet u vermelden wat er met 
de opbrengst van het krediet moet 
gebeuren. Verder moet u ook het refe
rentienummer van de bank vermelden. 

■ Biedt u documenten aan onder een 
'negotiatiekrediet', dan moet u in de 
regel de kredietbrief en alle wijzigingen 
daarop meesturen (o.m. om de krediet
brief af te schrijven). 

■ Als het bedrag van de factuur hoger is 
dan het toegestane kredietbedrag, over
leg dit dan zo snel mogelijk met de bank 
(art. 41b, UCP 1983). 

■ Certificaten, verklaringen e.d. moeten 
altijd ondertekend zijn. 

■ Als een krediet al wel is geopend maar 
nog niet van kracht is geworden, of als 
het krediet nog niet overeenkomstig uw 
wens is geconfirmeerd en/of gewijzigd, 
dan moet u zeer voorzichtig zijn met uw 
besluit de transactie te beginnen. 

: . : 



Bijlage 5 De steekproef 

Tijdens het afstudeerproject bleek dat het nodig was een steekproef uit te voeren om bepaalde 
gegevens boven water te krijgen . Deze steekproef had als doel meer kwantitatieve informatie te 
geven betreffende de leverbetrouwbaarheid en de doorlooptijden. De steekproef omvatte ongeveer 
470 willekeurige klantorderregels van PMC Afrika orders en uit het jaar 1993. Vaan deze 
klantorderregels is vastgelegd (tussen haakjes de bron en de eenheden): 

- orderdatum (klantorder; dag-maand-jaar) ; 
- produkttype (klantorder; WP, Java, MCCT, WBP) ; 
- gevraagde leverdatum (klantorder; maand-jaar); 

Gerealiseerde datum in de Pakkamer (handmatig bijgehouden registratie van Pakkamer; 
dag-maand-jaar); 

- leverindicatie (handmatig bijgehouden registratie Pakkamer; week-jaar); 
- factuurdatum (handmatig bijgehouden registratie van de Pakkamer; dag-maand-jaar); 
- ordernummer (klantorder en handmatig bijgehouclen registratie van de Pakkamer; uniek 

nummer, 5 verschillende nummeringen); 
- klantorderregelnummer (klantorder en handmatig hijgehouden registratie van de Pakkamer; 

uniek getal) . 

Opmerkingen over de gegevens: 
-De orderdatum kan de datum zijn waarop de klant de order heeft gemaakt, het kan dan nog 1 a 2 
weken duren voordat de order bij Vlisco. De orderdatum is dus niet altijd gelijk aan de datum van 
ontvangst. 
-de leverindicatie is de berekende week dat de klantorderregel klaar moet zijn, deze wordt 
berekend na de selectie. Hieruit kan men bepalen wanneer de klantorderregels zijn vrijgegeven aan 
Produktie. 
-de factuurdatum is vaak ongeveer gelijk aan de verschepingsdatum , echter in bepaald gevallen 
moet de klant eerst betalen voordat hij de produkten krijgt. 
-de ordernummers zijn afhankelijk van de klant. CNF, CFO, UAC hebben een eigen nummering 
van orders en wordt in bepaalde registraties overgenomen. 

Opvallende hierbij is dat de klant de gewenste leverdatum opgeeft in maanden b. v. mei 1994. De 
datum die uiteindelijk als gewenste leverdatum wordt ingegeven hij de orderentry is een bepaalde 
dag, b.v. 3 mei 1994. Meestal wordt de eerste vrijdag van de maand ingevoerd als gewenste 
leverdatum, als er veel orders gereed moeten zijn in die maand wonlt de tweede vrijdag van de 
maand ingegeven, vervolgens de derde enz. 

Verder is er nog een steekproef gehouden om de gemiddelde uitval te bepalen. Van ongeveer 400 
klantorderregels van PMC Afrika in 1993 is het volgende vastgelegd (tussen haakjes de bron en 
eenheid): 

-door klant bestelde hoeveelheid (indeellijsten; yards) ; 
-uiteindelijk uitgeleverde hoeveelheid aan klant (incleellijsten; yards). 

Opmerkingen: 
-na de Opmakerij worden de produkten over de klantorderregels vercleeld. De verdeling gebeurd 
dus niet altijd rechtevenredig over de klantorderregels. 



Bijlage 6 Bepaling inhoud L/C voor PMC Afrika 

In de derde kolom staat kort een verklaring waarom men de hepaling uit kolom twee in de L/C 
moet opnemen. Tussen haakjes staat hierbij het criterium clat bij de keuze is gehanteerd (nummer 
1 of 2) en eventueel de randvoorwaarde (RVI of RV2) , zie paragraaf 6.1. 

Tabel 1: voorwaarden ten aanzien van de L/C 

I Conditie: I Wat in de L/C opnemen I Red en I 
Herroepelijk of Onherroepel ij k Alleen een onherroepelijke L/C 
onherroepelijk geeft zekerheid van betaling (l) 

Negotiatie- of Alie drie mogelijk (uiter- Alie drie soorten L/C's geven ze-
kas- of aard een per L/C) kerheid van betaling, het bepaald 
acceptkrediet alleen hoe de betaling geschied 

(l + 2 + RV2) 

Confirmatie of geen confir- Confirmatie is niet altijd Alleen confirmatie vragen als de 
matie door eigen bank noodzakelijk, vooraf klant een L/C opent bij een voor 

bepalen of confirmatie VI isco onbekende bank of als het 
gewenst is niet hekend is bij welke bank de 

kl ant de L/C opent (bij b. v. een 
nieuwe klant) , de zekerheid van 
hetaling komt clan in gevaar (1) 

Wei of niet onderwerpen aan Onderwerpen aan UCP De UCP regels geven duidelijke 
UCP (500) regels (500) regels "spelregels" voor L/C's en geven 

de L/C's juridische hardheid (1) 

Tabel 2: voorwaarden ten aanzien van de goederen 

I Conditie: I Wat in de L/C opnemen I Reden I 
Gedetailleerde omschrijving Globale omschrijving Bij een gedetailleerde omschrijving 
van de goederen of globale goederen van de goederen moet men hieraan 
omschrijving goederen precies voldoen, gezien de huidige 

situatie kan men dit op redelijke 
termijn niet realiseren (2 + RVl) 

Hoeveelheid produkten Aantal yards volgens de Het totale bestelde yardage is bijna 
proforma factuur altijd hoger clan het uitgeleverde 

yardage, echter de precieze hoe-
veelheicl is niet vooraf te bepalen. 
Altijcl tezamen met toestaan ge-
cleeltelijke leveringen (2 + RVI) 

Acceptatie van niet bestelde Zoals afgesproken met VI isco weet clan wat de kl ant 
produkten (4 en 6 yards, de betreffende klant accepteert en men kan hier naar 
tweede keus, andere specifi- handelen (2 + RV2) 
caties) 



Tabel 3: voorwaarden ten aanzien van de goederen transactie 

I Condi tie: I Wat in de L/C opnemen I Reden I 
Betalingscondities Zoals afgesproken met de Afspraken met de klant worden over-

klant genomen in de L/C (2 + RV2) 

Leveringscondities Zoals afgesproken met de Afspraken met de klant worden over-
klant genomen in de L/C (2 + RV2) 

Overladingen toegestaan of Zoals afgesproken met de Afspraken met de klant worden over-
overladingen niet toegestaan klant genomen in de L/C (2 + RV2) 

Haven van vertrek: elke Euro- Elke Europese haven heeft Een willekeurige haven in Europa 
pese haven of haven met naam de voorkeur geeft meer mogelijkheden voor ver-
noemen scheping . Deze voorwaarde heeft geen 

invloed op de door de klant ervaren 
prestatie van Vlisco (2 + RV2) 

Naam kredietopenende bank Zoals afgesproken met de Afspraken met de klant worden over-
klant genomen in de L/C (2 + R V2) 

Haven van bestemming Zoals afgesproken met de Afspraken met de klant worden over-
klant genomen in de L/C (2 + RV2) 

Kredietbedrag Zoals vermeld op profor- De proforma factuur vermeldt een 
ma factuur maximum bedrag voor de bestelde 

produkten, echter het precieze fac-
tuurbedrag kan niet vooraf bepaald 
worden (2 + R V2) 

Tijd voor het aanbieden van de M inimaal 2 weken Voor het vervaardigen van bepaalde 
documenten documenten is men afhankelijk van 

derden (2 + R V2) 

Welke documenten Zoals afgesproken met de Afspraken met de klant worden over-
klant genomen in de L/C en de klant mag 

geen documenten vragen die niet reali-
seerhaar zi_jn (2 + RVI + RV2) 

Transportmiddel en wijze van Zoals is bepaald bij order- De klant geeft op of de produkten per 
transport ontvangst vliegtuig of per schip in een volle of 

groupagecontainer getransporteerd 
moeten worden (2 + RV2) 

Gedeeltelijke leveringen toe- Gedeeltelijke leveringen Als men geen gedeeltelijke leveringen 
staan of geen gedeeltelijke toestaan toestaat dan moet men precies (5 % tot 
leveringen toestaan IO % afwijking is vaak nog toegestaan 

volgens de UCP regels) uitleveren en 
moet de leverbetrouwbaarheid 100 % 
zijn, dit kan men op korte termijn niet 
realiseren (2 + RVl) 

Uiterste verschepingsdatum Zoals op de proforma De uiterste verschepingsdatum is door 
factuur vermeld Vlisco bepaald als een haalbare datum, 

afwi_jking is daarom niet mogelijk (2 + 
RVI) 

Wensen t. a. v. het transport Zoals is afgesproken met Afspraken met de klant worden over-
(b.v. bepaalde lijndienst) de klant genomen in de L/C (2 + RV2) 



Bijlage 7 Schematische weergave van de voorgestelde order
verwerking van L/C orders 
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Bijlage 8 Richtlijnen voor acceptatie van de L/C 

bel 1: richtlijnen voor de acceptatie van de L/C 

Afwijking I Afwijking toegestaan? I Reden I 
tevocable i.p.v. irrevo- Nee Een revocahle L/C biedt geen zekerheid van betaling 
able L/C 

Uldere kredietopenende Nee, hierover zijn vaste afspraken. De kredietopenende bank is de betalende partij, men zal 
,ank dan afgesproken Afwijking van de vaste afspraken moet zorgvuldig om moeten gaan met de keuze van de kre-

bij plaatsing van de order worden ge- dietopenende bank 
vraagd 

:onfirmatie aanwijzin- Nee, men vraagt om confirmatie indien Confirmatie wordt aangevraagd indien men twijfels t.a.v. 
:en niet volgens profor- dit nodig is, indien dit niet opgevolgd de kred ietopenende bank. Als de dan L/C niet geconfir-
na factuur wordt komt de zekerheid van betaling in meerd wordt komt de zekerheid van betaling in gevaar. 

gevaar Achteraf confirmatie vragen is wel mogelijk, echter een 
bank kan dit weigeren als zij de kredietopenende bank of 
het exportland niet betrouwbaar acht. 

jC is niet onderworpen Nee Als de L/C niet is onderworpen aan de UCP regels geeft 
ian de UCP regels dit onvoldoende houvast voor zowel Vlisco als klant 

Uldere documenten ge- Nee, hierover zijn vaste afspraken. Op hasis van de documenten betaalt de kredietopenen-
rraagd Afwijking van de vaste afspraken moet de/confirmerende bank. De documenten zijn daarom zeer 

bij plaatsing van de order worden ge- helangri_jk en kan men niet zomaar de gevraagde docu-
vraagd menten veranderen 

Uldere looptijd L/C Alleen een langere looptijd van de L/C De looptijd is zodanig bepaald dat de verscheping + 
is toegestaan aanbieden van de documenten haalbaar is in de looptijd 

van de L/C, een kortere looptijd brengt dit direct in ge-
vaar 

\oder kredietbedrag Alleen een hoger kredietbedrag is toege- Een factuurbedrag dat hoger is dan het kredietbedrag mag 
staan geweigerd worden door de kredietopenende/confirmeren-

de bank, dit moet men voorkomen door een ruim krediet-
bedrag volgens de proforma factuur 

Jedeeltelijke verschepin- Ja, alleen als er expliciet staat vermeld Een afwi_jking van 12 % in de hoeveelheid is gemiddeld, 
~en zijn niet toegestaan dat afwijkingen van ongeveer 20% zijn echter de afwijking is niet van te voren te bepalen 

toegestaan in het kredietbedrag en 
hoeveelheid 

)verladingen niet vol- Nee, hierover zijn vaste afspraken. Enkele bestemmingen in Afrika zijn moeilijk rechtstreeks 
~ens proforma factuur Afwijking van de vaste afspraken moet le bereiken, toestaan van overladingen is dan noodzake-

bij plaatsing van de order worden ge- li_jk 
vraagd 

Haven van vertrek staat Ja, echter deze voorwaarde werkt onno- Als men h. v. ook in Antwerpen de produkten kan ver-
net naam vermeld (b. v. dig beperkend en deze beperking is van schepen geeft <lit meer flexibiliteit voor een snelle ver-
Rotterdam) in plaats van geen waarde voor de klant scheping 
"een Europese haven" 

Andere leveringscon- Nee, hierover zijn vaste afspraken. De leveringsconditie heeft invloed op het factuurbedrag 
jities Afwijking van de vaste afspraken moet en op de gevraagde documenten, dit kan niet zomaar 

bij plaatsing van de order worden ge- verandert worden 
vraagd 



1ndere acceptatie van Nee, hierover zijn vaste afspraken. Er bestaan vaste afspraken over de leveringen van niet 
iet bestelde produkten Afwijking van de vaste afspraken moet bestelde produkten . Afwijking van deze afspraak is vaak 

bij plaatsing van de order worden ge- niet bezwaarlijk maar moet bij plaatsing van de order 
vraagd worden vermeld 

1ndere wensen ten Nee, hierover zijn vaste afspraken. Door de (extra) speciale wensen ten aanzien van het 
anzien van het transport Afwijking van de vaste afspraken moet transport kan de uiterste verschepingsdatum niet meer 
.aar klant bij plaatsing van de order worden ge- haalhaar zi_jn 

vraagd 

utdere bctalingscondi- Nee, hierover zijn vaste afspraken. Er zi_jn afspraken met de klanten over de betalingscondi-
ies Afwijking van de vaste afspraken moet ties , deze mogen niet zomaar verandert worden 

bij plaatsing van de order worden ge-
vraagd 

IJldere uiterste versche- Alleen een latere uiterste verschepings- Er wordt vooraf bepaald wat een haalbare verschepings-
1ingsdatum datum is toegestaan datum is, een afwijking brengt een tijdige verscheping in 

gevaar 

'reciezere beschrijving Nee Er kunnen anders geen produktspecificaties meer gewij-
·an de produkten zigd worden en verkeerd gedrukte doeken kunnen niet 

meer aan de klant worden aangeboden en fents en tabs 
kunnen niet meer toegevoegd worden 

IJldere haven van be- Nee, hierover zijn vaste afspraken. Andere afspraken (zoals overladingen we! of niet toege-
temming Afwijking van de vaste afspraken moet staan) zi_jn ondermeer gebaseerd op de bestemming van 

bij plaatsing van de order worden ge- het transport, dit kan niet zomaar veranderen 
vraagd 

IJldere hoeveelheid Alleen een grotere hoeveelheid is toege- De prec ieze hoeveelheid is pas na produktie bekend. De 
,rodukten staan in de proforma factuur vastgestelde hoeveelheid is een 

maximum hoeveelheid 

\ndere periode voor Alleen een periode van vijftien dagen of Men is voor het vervaardigen van bepaalde documenten 
ianbieding van de docu- meer is toegestaan alhankdi_jk van derden , 15 dagen is nog acceptabel 
nenten 



Bijlage 9 Voorbeeld L/C van PMC Afrika met documenten 

In deze bijlage staat een voorbeeld uit de praktijk van een L/C met de daarbij behorende 

documenten van een transactie opgenomen. Verder is ook de profo rma faktuur en een willekeurig 

attest in deze bijlage opgenomen. 

Inhoud van deze bijlage: 

a: L/C 
b: proforma faktuur (huidige) 

c: faktuur en paklijst 

d: verzekeringsdocument 

e: Bill of Lading 

f: attest 



- · ..... .-,., 31 10 4024278 

Bijlage 9a Letter of Credit 

• Tel: (0)10-4024191/FB 
Fax: (0)10-4024278 .. 
P.O. Box 949 
3000 DD Rotterdam 

iottarda■·, 1994.4.5 

Tlz: 12377 abam nl 
BIC: ABNANL2R 

-ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT-

. . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
as.ngetelcend .. 

VLISCO B.V. 
BINNEN PARAL!.ELWEG 27 
POSTBUS 21, 5700 lfA HELMOND 
FAX NR. 04920-i0448 

' . . . . ' . . . . . . . . . . . . 

D•ar Sirs, 

Documentary 
· credit number: 

A9A9400776 

We issue this documentary c:edit, the details of ~hich are as follows: 

Form of aocumentary credit 
Date and place of expiry 
Applica..'1~ 

aene:fi:;iary 

Currency ~ode, amcun~ 

Available wi1;h 
Pa.ya.bla at 
Partial shipmen~s 
Transship111ant 
Loading on board/dispa~cb/ 
taking in charge at/from 

dutch port 
Fer ~ransportaticn to 

bia■au (aui:lea bis1au) 
Latea~ data cf 3bipmant 

irravocable 
19.94. 4. 29/ rctt•rdam 
UNION AERICAINE D! CO~.MERC! 
ET D'INDUSTRIE 
BP. 899 
CONAKRY, REP. DE GUINEE 
VLISCO B.V. 
BINNE.~ PAiALLELWEG 27 
POSTBUS 21, 5700 MA HELMOND 
FAX NR. 04920-70448 
m.G 548.671,4S 
(:ive/ fou~/ eight/ six/ seven/ 
one 45/100) 
issuing bank by deferred payment 
120 days after b/l•da~e 
prohibited 
prohibited 

1994.4.15 

Description of goocis / services ,/ 
14.891& SS balles wax block total value nlg 452.784,59 
14.892b l balle W&lC oloek total valua nlg 7.977,41 
14.826 l7 ballas java prints total value nlg 62. 77S,66V 
l4.a27a 11 balles wax 00 total value nlg 45.133,78$1" 

to~al ·. 114 balles nlg 568.671,45 

(00001 02) ORIGINAL FOR BZNEFICIARY l 

l:J :;, ·-

- continued next: naite -AIN ~liCJ1w t;.v .. :1"'151'90 rs ,..,,.,.,v.,.-
,.11.aiAsrt1•• i<.v.K. A,nn,,ro:,m, rr im 
QTW ;dt"'l,nr VL ~ 30 i7 1A& 11~1 



06 APR '94 08!42 ABi➔ Al1RO DOC KRED 31 1121 4024278 

. ' ABN·AMRO 

Continuation of our letter to 
VLISCO B.V. 

datad 1994.4.5 concerning credit nr. A9A9400776 

Documen~s r•quired 
1) signed commercial invoice in 5-fold, showing a 

deduction of nlg 20,000,00 discount, 
2) full sat c.laan oo boa.rd ocean bills o·f ladina 

issued to order acd in blank endorsed, marked 
freight prepaid, dated not later than 15th april 
1994, showing applicant as notify ~ith full name and 
address as above, &lac showing bale marks and 
numbers &s follows: u.a.c.i. bp 899 
conakry 

3) insurance policy or certificate in negotiable 
form for 110 percent of the cif invoice value 
covering following risks: 

all risks from warehouse to warehouse buyers 
at bissau as per institute cargo clauses (a), 
warrisk ss per institute war cl3uses (cargo) 
st!'fkes riots and civil commotions as per institute 
strike clauses (cargo), 

4) packing lis~ in 2•fold. 

Additional conditions 
1) term of delivery: cif bis1au (&Uinea biasau) (as 

per inccterm■ 1990) 
2) st maturity we shall credit your accow:it with 

a~n amro bank n.v., helmond, provided documents 
are in full compliance with the creditterms. 

Documents are to he forwarded to us in two lots by 
registered airmail. 

All commissions and charges are for account of the applican~. 

Period fer presentation 
Documents are to be presented at our counters within 14 days 
after the data of issuance of the transport document(&). 

This documentary credit is subject to the Uniform Customs and Practice 
fer Documentary Credits, Internaticnal Chamber of Commeree, Paris, 
France, &sin effac~ on the above date of this letter. 

2 

P.3 

Allj AMIIO lonk :\1 .\/., ;cv.::1i1a Ir .,,.,,.,,rd:,r, 
H1-091S11Ct K,v,K . ;.mct,roern. •·r 2!r.' 

';~ ,cont.et NL (,C 30 27 ld.l 4: 1 



Bijlage 9b 

llsco b.v. 
nnen Parallelweg 27 
0. Box 21 
700 MA Helmond, Holland 
1lephone: 04920- 70922 
tfdax: 0 4920 • 70448 
:le11: 5111 2 A VLIS NL 

inkers: 

HELMOND, 

~N-AMRO Bank n.v., P.O. Box 31 · 5700 AA Helmond 
'C Nr. 47.45.88.785 
1.1r VAT Nr. NL 001353342818 

\JVOICE No. 

1port licence : 

::mditions : 

be shipped by : 

3ale marks and 
numbers 

YARDS 

1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.800 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
,.200 
,.200 
,.200 
r.200 
,.200 
,.200 
r.200 

Printed cottons/ Tissus colon imprimes 

REAL DUTCH WAX COVER PRINTS 
REAL DUTCH WAX BLOCK PRINTS 

14/1159/760/07.53/1 
14/4339/11. 50. 76/2 
14/4339/05. 176.283/1 
14/4295123.54. 76/2 
14/4295/11.53.76/2 
H. 1404/03.6712 
14/0575117/1 
14/40. 8501760/08. 50. 212/33 
14/40. 8501780/48. 64/33 
14/44.450/05.54. 270/3 
14/44.450/07.51. 76/5 
H.703/23/1 
14/40.850/03.159/5 
14/2571l740/39.171.270/3 
H.450/35. 50.226/4 
14/40.8501760/08.51. 76/33 
14/40.850/760/07.00.227/33 
14/40631760/08. 50/1 
14/4111/760/08.50.212/3 
14/4006/28.171.212/3 
14/44.050/740/102.164. 76/21 
14/0786/40.159/6 
H.597l771/08.177.281/3 
14/117B/771/08.50.282/11 
1_4/0017/760/08.50.272/28 
6/8914/771/11.182. 76/4 
14/0542/760/07.50. 76/1 

·· ··········· ·· ·············· ····· ·········· ·········· ···· ········ ···· ········ ·· 

I Price DIis. II Amount Dutch Florins 

FH.Js 
yard 

9,15 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9, 15 
7,80 
9,30 
9,15 
9,30 
9,30 
7,80 
9,15 
9,30 
9,30 
9,30 
7,95 
9, 15 
9,30 
9,30 
9,30 
9,15 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 
9,30 

FLORINS 
HOLLANDAIS 

10.980,00 
11.160,00 
11.160,00 
11.160,00 
11.160,00 
10.980,00 
9.360,00 

16.740,00 
10.980,00 
11.160,00 
11.160,00 
9.360,00 

10.980,00 
11.160,00 
11.160,00 
11.160,00 
9.540,00 

10.980,00 
11.160,00 
11.160,00 
11.160,00 
10.980,00 
11.160,00 
11.160,00 
11.160,00 
11.160,00 
11.160,00 



/LIS[□ 
lsco b.v. 
nnen Parallelweg 27 
:). Box 21 
100 MA Helmond, Holland 
lephone: 04920- 70922 
lefax: 0 4920- 70448 
lex: 5111 2 A VLIS NL 

1nlcers: 
IN-AMRO Bank n.v., P.O. Box 31 • 5700AA Helmond 
C Nr. 47.45.88.785 
"VAT Nr. NL 001353342B18 

\JVOICE No. 

HELMOND, 

le 15 novembre 1993 

rder : 16.687 ········ ·· .. ··················· •··u:A·:c.i······ ··· · .. ···· ·· ... .................... .... ... ... ... ... ...... . 

1port licence : 

:>nditions: 

be shipped by : 

:!ale marks and 
numbers 

YARDS 

1.800 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.800 
1.200 
1.200 
1.200 
~.400 
1.200 
r.200 
r.200 
r.200 
r.200 
,.200 
,.200 
'.200 

····· ······· ...... ..... .... .... .. EJ.!.P..• ... B.!J!l .... ... ..... .................. ·················· ······· .... . 

CONAKRY 

CIF Conakry ·Re,J.1J;:rr;:,;;.iRetr··· ···· ··· ·········••·• · .. ··· ····· ··········· ·· 

Printed cottons/ Tissus co.ton imprimes I Price DIis. Amount Dutch Florins 

REAL DUTCH WAX COVER PRINTS FH.le FLORINS 
REAL DUTCH WAX BLOCK PRINTS YAIII. HOLLAIY.Qt9.I~ 
14/0921/CA/281/00.00.212 7,40 13.320,00 
14/40.850/CA/751/00.00.279 6,40 7.680,00 
14/0921/CA/00.00.272 6,40 7.680,00 
14/0921/CA/780/00.00.281 6,40 7.680,00 
14/0921/CA/00.00.96 6,40 7.680,00 
14/0916/CA/00. 00. 96 6,40 7.680,00 
14/0542/07. 183. 76/1 9,30 11.160,00 
14/1474/11.00.76/5 7,95 9.540,00 
14/0926/11.51. 76/2 9,30 11.160,00 
14/40.850/16.00.227/3 7,95 14.310,00 
14/1250/05. 54. 2 70/10 9,30 11.160,00 
6/8958/760/35.00.22 7 /3 7,95 9.540,00 
14/40.850/740/102.164.216/33 9,30 11.160.00 
14/0921/03.57/3 9, 15 21.960,00 
14/4250/760/08.50.282/1 9,30 11.160,00 
6/8977/760/08.50.281/8 9,30 11.160,00 
14/0034/771/08.50.281/8 9,30 11.160,00 
6/8973/07.50.96/1 9,30 11.160,00 
H. 1167/34.00. 76/2 7,95 9.540,00 
6/9000/05. 176.283/3 9,30 11.160,00 
14/1003/11.51. 76/8 9,30 11.160,00 
14/11 78/11. 50. 76/1 9,30 11.160,00 



/Ll5CO 
1sco b.v. 
nnen Parailelweg 27 
0. Box 21 
'00 MA Helmond, Holland 
Jephone: 04920 - 70922 
ff!fax: 04920- 70448 
lex: 5111 2 A VLIS NL 

inkers: 

3N-AMRO Banlc n.v .• P.O. Bo11 31 • 5700AA Helmond 
'C Nr. 47.45.88.785 
~, VAT Nr. NL 001353342818 

\JVOICE No. 

lrder : 

1port licence : 

onditions : 

1yment : 

1 be shipped by : 

HELMOND, 

Bale marks and 
numb~rs 

Printed cottons/ Tissus CQton lmprimes Price DIis. II Amount Dutch Florins 

YARDS 

1.800 
1.800 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
70.200 ya~ 

REAL DUTCH WAX COVER PRINTS 
REAL DUTCH WAX BLOCK PRINTS 

6/8995/05.64.77/4 
14/0921/40.159.272/18 
H.458/08.50/4 
14/0867/771/43.170. 76/1 
14/0549/771/08.50.281/15 
14/38751760/08.51/3 

soit 11 7 balles de 600 yards Valeur FOB 
Ass./fret 70.200 x f 0, 10 

Agio 2½% 
Valeur C/F 

FH.le 
yard 

9,30 
9,30 
9, 15 
9,30 
9,30 
9, 15 

Condition de paiement: Par credit documentaire irrevo able et 
confirme (ou bien garantie bancaireJ avec paiement a O jours. 

De/aide livraison: decembre 1993 

VL/SCO B. V. 

FLORINS 
HOLLANDAIS 

16.740,00 
16.740,00 
10.980,00 
11.160,00 
11.160,00 
10.980.00 

617.730,00 
7.020.00 

624.750,00 
15.618.75 

640.368, 75 



1cc b.v. 
nen Parallelweg 27 
). Box 21 
00 MA Helmond. Holland 
eohone : 0 4920- 70922 
elax : 04920- 70448 
!X: 5111 2 A vus NL 

1kers: 

raKcuur en paklijst 

N-AMRO Bank n.v., P.O. Box 31 - 5700 AA Helmond 
: Nr. 47.45.88.785 
r VAT Nr. NL 001353342B18 

JVOICE No. 10116091 

der : TP.14.891 

:iort licence : 

nditions : CIF BISSAO 

,men!: 120 days after B/L date 

be shipped by : 

HELMOND, le 12 avriL 1994 

. Union Africaine de Commerce et d' Inqu~.t.ri.~ .... ... 

.... a .• .P.., ... a.9s .. ..... .. 

.CONAKRY . .. .... .. .. .. .. . ... .. . . · · • ·· · .. .. ... .... ......... .... ... ... ....... . 

HEP . . OU .. . G.UINEE 

HA 

ale marks and 
numbers 

Printed cottons I Tissus coton imprimes I Price Olis. II Amount Dutch Florins 

A.C.I. 
P. 899 
NAKRY 

474 01/02 
475 01/03 
119 01/02 
120 01/02 
121 01/02 
122 01/02 
123 01/02 
124 01/02 
~32 01/02 
~33 01/03 
?35 01/02 
?36 01/02 
~37 01/02 
~38 01 
~39 01 
~40 01/02 
i22 01 
i23 01/02 
i24 01/02 
i25 · 01/02 
(26 01 
-27 01/02 
,28 01/02 
,29 01 
. 30 01/02 
66 01/02 
21 01/02 
22 01/02 
71 01/02 

85 .Balles contenant: --------------------
4092 pcs. 48"/12yds. 
VERITABLES WAX BLOCK PRINTS 
QUALITE: 6620.1 

AU TOTAL: ---------
e~~.:. t~!:~~ code 

220 2640 7100 
1422 17064 7600 

506 6072 7600 
228 2736 6600 
526 6312 6609 
254 3048 6608 
609 7308 6608 
145 1740 6510 
138 1656 7500 
44 528 6602 ----

4092 49104 
---- ===== 
11872 01/02 11884 01/02 
11873 01/02 11885 01/02 
11874 01 11886 01/02 
11875 01/02 11887 01/02 
11876 01 12092 01/02 
11877 01/02 12266 01/02 
11878 01 · 12267 01/02 
11879 01 
11880 01 
11881 01 
11082 01/02 

I • 

49104 , 44901 · 

Agio I s2?~ 

Ristourne Spe 

FOB 
. .\ss/Fret 

mtrs. Agio I s 2% yds. 
65472 'sq. yds:. 54689~sq.mtrs. 

Ristourne sp 

!~-l~!:~ 
7,95 
9,30 
9,15 
9,30 
9,30 
9,15 
9,30 
7,95 
7,80 
9,15 

BON 

ciale 

eciale 

- - ·- ·- - ··-·· - ·- · · -- -- · --- ----·-- -- ··- - ·· ---- . - --··· ·---~-----·· · ------- -- ---·- ··------- --- - . . ... . 
- -

f 20.988,
f 158.695,20 
f 55.558,80 
f 25.444,80 
f 58.701,60 
f 27.889,20 
f 67.964,40 
f 13.833,
f 12.916,80 
! ___ 4.831,20 

f 446.823,-
! ___ 2.916,54 

f 443.906,46 
f __ 8.878,l.3 

f 452.784,59 
f 14.900,--
------------
f 4]7 .884, 59 
------------------------
f 438.996.06 
f ---4. 910, 40 

f 443.906~46 
! ___ 8.878,13 

f 452.784,59 
f 14.900,--

-------------
f 437.884,59 



SPECIFICATION DE NOTRE FACTURE NO. 181 / 6097 TP. 14.891 le yar , ------------------------------------------------------------------------------------------
10474 01: so pcs. 

02: 40 II 

10475 01: so II 

02: 40 II 

03: 40 II 

11119 01: so II 

02: 40 II 

11120 01: 49 II 

02: 40 II 

11121 01: 46 II 

02: 40 II 

11122 01: 40 II 

02: 41 II 

11123 01: so II 

02: 40 II 

11124 01: so II 

02: 40 II 

11232 01: so II 

02: 41 ,, 

11233 01: so II 

02: so II 

03: 66 II 

11235 01: so II 

02: 45 II 

112.36 01: 4..$ II 

02: 40 II 

11237 01: so II 

02: 70 II 

11238 01: 64 II 

ll239 01: ss II 

ll240 01: so II 

02: 78 II 

11422 01: -;9 II 

11423 0 l: 41 II 

02: 40 ,, 

11424 01: ::.2 II 

02: .:i2 II 

11425 01: 46 ,, 

02: 40 ,, 

ll426 01: 78 II 

11427 01: .'.16 " 
02: 45 II 

11428 01: :, Q II 

02: .'.i.5 II 

11429 01: 77 II 

l 14 30 01: .'.IS II 

02: 44 II 

11566 01: so II 

02: 48 II 

14/ 1474/ 11.00.76/6 
II II 

14/ 40850/16.00.227/3 
II 

II 

II 

II 

14 / 1003/ 11.Sl.76/ 8 
II II 

14/ 1178/ 11. S0. 76/ l 
II II 

14/ 44050 / 740 / 102.l64. 76 i 21 
II II 

14 / 1178/771 / 08.S0.282 / ll 
II II 

14 / 0549 / 771 / 08.S0. 281 / lS 
II II 

14/ 3875 / 760/ 08.Sl /3 
II II 

14/ 0926/ 11.51.76/ 2 
II 

14/ 0921 / 0.3.57/3 
II II 

II II 

14/ 4295 / 23.54.76 / 2 
II II 

14/ 4295 / 11.53.76/ 2 
II II 

14 / 408 50 / 7 60 / 08. 50. 212. ' 3 3 
II II 

14 / 40850 / 760 / 08. Sl. 76/ 31 

14 / 40850 / 760:' 07.00. 2'27 / -S) 

14 / 0921 / 40.159.272 / 18 
II II 

14142:-0/760 . 08. S0.28 2:' l 

ti : 8977 760 .' G8. 50. 282.' 3 
II II 

14 / 00 34/ 771 08. 50. 281 ! 8 

14 / 11 59/ 760 , 07. 53 / l 
" " 

14 / 406 3,' 760 . 08. 50/ 1 

HS97 , 771 . 08.177.281 / 5 
II II 

61 891.'.;.771, il.182.76 ,' 4 
" II 

14 / 0542 / 760 / 07.S0.76 / l 

14 / 0867 / 771, .'.13.170. 76 / 1 
" " 

14 / 001 7/ 760 / 08.S0. 272/28 
" II 

S.20%=954,-- (7100) 7,95 
5. 20~~= 7 6 3, 20 " II 

II 

II 

II 

9,30 
II 

S.5%= 27 3,42 ( 7600 ) II 

5 .S?~=223,20 " II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

9,15 
II 

9,.30 
II 

9,lS 
II 

II 

9, 50 
II 

II 

II 

,, 
II 

II 

7. ') "> 

II 

II 

" 

" ,, 

9 , 15 
II 

,, 

" 
II 

II 

II 

II 

" 
II 



SPECIFICATION DE NOTRE FACTURE NO. 181/6097 TP. 14.891 le yard ------------------------------------------------------------------------------------------
11721 01: 49 pcs. 6/9000/05.176.283/3 9,30 

02: 40 II II II II 

11722 01: 41 II 

02: 40 II 

11871 01: so II 

02: 42 II 

11872 01: 44 II 

02: 44 II 

11873 01: 50 II 

02: 40 II 

11874 01: 'JS II 

11875 01: 50 II 

02: 41 II 

11876 01: 65 II 

11877 01: 50 II 

02: 40 II 

11878 01: 50 II 

11879 01: 44 II 

11880 01: 55 II 

11881 01: 73 II 

11882 01: 44 II 

02: 44 II 

11884 01: so II 

02: 40 II 

11885 01: 40 II 

02: 40 II 

11886 01: 40 II 

02: 41 II 

11887 01: 49 II 

02: 40 II 

12092 01: 47 II 

02: 40 II 

12266 01: 25 II 

02: 64 II 

l2267 01: 50 II 

02: 73 II 

----------
4092 pcs. 
--------------------

14/40850/03.159/5 
ti ti 

14/0542/07.183.76/l 
II II 

14/ 1250/05.54.270/10 
II II 

6/8958/760/35.00.227/3 
II II 

14/40850/740/102.164.216/33 

6/8973/07.50.96/l 
II II 

14/ 4339/11.50.76/ 2 

14/ 4339/ 05.176.283/l 
ti II 

14/0575/17/l 

14/40850/780/ 48.64/ 33 

14/44450/ 05.54,270/ 3 

14/ 44450/07.51.76 / 5 

H703 / 23 / l 
II II 

14/ 4111 / 760/ 08.50.212/ 3 
II II 

14/4006/ 28.171.212/ 3 
II II 

14/ 0786/ 40.159 / 6 
II II 

H458 / 08. 50/ 4 
II II 

14/ 2571 / 740 / 39.17l. 270 / 3 
II II 

Hl404 / 03.67 , 2 
II 

6/ 8995 / 05.6~.77 / 4 
II " 

S.10%=702.72 ( 7600 : 

9,15 
II 

9,30 
II 

II 

II 

7,95 
II 

9,30 
II 

II 

II 

II 

II 

7,80 

9,15 

9,30 
II 

7,80 
II 

9,30 
II 

II 

ti 

9,15 
II 

II 

II 

9, 30 
II 

9 ,15 
" 

9 , 50 
II 



SPECIFICATION DE NOTRE FACTURE NO. 181/6097 TP. 14.891 -----------------------------------------------------------------------------------------· 
Balles Poids brut poids_net Volume dm.' 
-------- ---------- ------------
10474 01 75,0 kg. 73,0 kg. 150 

02 60,0 II 58,0 II 120 
10475 01 81,0 II 79,0 II 161 

02 64,0 II 62,0 II 128 
03 64,0 II 62,0 II 128 

11119 01 76,0 ti 74,0 ti 152 
02 61,0 II 59,0 ti 122 

11120 01 74,0 ti 72,0 ti 148 
02 61,0 II 59,0 122 

11121 01 71,0 II 69,0 142 
02 62,0 II 60,0 124 

11122 01 64,0 II 62,0 128 
02 64,0 II 62,0 128 

11123 01 78,0 II 76,0 156 
02 63,0 II 61.0 " 126 

11124 01 74,0 ti 72.0 " 148 
02 59,0 II 57,0 ti 118 

11232 01 76,0 II 74,0" 152 
02 63,0 II 61,0 ti 126 

11233 01 76,0 II 74,0" 152 
02 76,0 ti 74,0" 152 
03 99,0 ti 97,0 II 192 

11235 01 76,0 ti 74,0 " · 152 
02 68,0 II 66,0" 136 

11236 01 66,0 II 64,0" 132 
02 61,0 ti 59,0" 122 

11237 01 76,0" 74,0 " 152 
02 104,0 II 100, 5 " 201 

11238 01 99,0 II 97,0 II 192 
11239 01 89,0" 87,0" 177 
11240 01 74,0 II 72,0 " 148 

02 115, 0 ti 111, 5- " 218 
11422 01 117,0 II 113, 5 " 220 
11423 01 64,0" 62,0 ti 128 

02 62,0 ti 60.0 ,, 124 
11424 01 63,0" 61.0 " 126 

02 63,0" 61.0 " 126 
11425 01 69,0 ti 67,0" 138 

02 60,0" 58,0" 120 
11426 01 115,0 ti 111.5 " 218 
11427 01 69,0" 67.0" 138 

02 65,0 ti 63,0 ,, 130 
11428 01 76,0 ti 74.0" l '."J 2 

02 66,0" 64,0" 132 
11429 0 l 114 ! 0 II 110, 'J " 217 
11430 01 68. □" 66 , 0" 136 

02 67,0 ti 65.0" 134 
11566 01 74,0 ti 72,0" 148 

02 72,0 II 70.0" 144 
11721 01 74,0" 72,0" 148 

02 61,0" $9.0 I 122 
11722 01 62,0 " 60,0 124 

02 61,0" 59,0 122 
11871 01 74,0" 72,0 148 

02 62, 0 ·" 60,0 124 
11872 01 66,0" 64,0 1.32 

02 67,0 II 6),0 134 
11873 01 76,0 ti 74,0 ti 152 

02 61,0 ti )9,0 " 122 



SPECIFICATION DE NOTRE FACTURE NO. 181/6097 TP. 14.891 -----------------------------------------------------------------------------------------· 
Balles Poids brut Poids net 110_1_1,me dm.' ------- ---------- --------- -----------
11874 01 82,0 kg. 80,0 kg. 163 
11875 01 77 ,o II 75,0 II 154 

02 63,0 II 61,0 II 126 
11876 01 98,0 II 96,0 II 190 
11877 01 75,0 II 73,0 II 150 

02 61,0 II 59,0 II 122 
11878 01 76,0 II 74,0 II 152 
11879 01 65,0 II 63.0 II 130 
11880 01 85,0 II 83,0 II 169 
11881 01 112 t O II 108. 5 II 213 
11882 01 67,0" 65,0 II 134 

02 67,0 II 65,0 II 134 
11884 01 76,0 II 74,0" 152 

02 61,0 II 59,0 II 122 
11885 01 60,0 II 58,0" 120 

02 60,0 II 58,0 II 120 
11886 01 61,0 II 59,0 II 122 

02 63,0 II 61,0 126 
11887 01 73,0 II 71,0 146 

02 60,0" 58,0 120 
12092 01 74,0" 72,0 148 

02 63,0 II 61 , 0 126 
12266 01 40,0 II 38,0 82 

02 100 ,0 " 96,5" 194 
12267 01 76,0 II 74,0" 152 

02 _ 113,0 _ 11 
__ 109,5 II 215 -----------

6225,0 kg. 6043,0 kg. 12346 
---------- --------------------- -----------



/LIS[□ 
sco b.v. 
1nen Parallelweg 2 7 
) . 13ox 21 
00 MA Helmond, Holland 
·ephone: 04Q20- 70922 
efax: 0 4920 - 70448 
ex: 5111 2 A VLIS NL 

~kers: 

• 
N-AMRO Bank n.v .. P.O . Box 31 - 5 700 AA Helmond 
: Nr. 47.45.88.785 
,r VAT Nr. NL 001353342818 

JVOICE No. 182/6100 

·der : 

port licence : 

,nditions : 

TP .14.826 

CIF BISSAO 

120 days after 8/L date 

be shipped by : 

HELMOND, le 12 avril 1994 

... U,,ion Africaine de Commerce et d' Industrie 

8-: P. 899 

CONAKRY 

REP. DU GUINEE 

la le marks and 

numbers 
Printed cottons/ Tissus colon imprimes I Price DIis. II Amount Dutch Florins 

.A.C.I 

.P. 899 
DNAKRY 

7864 01/04 
7865 01/03 
7866 01/02 
7867 01/02 
7868 01/02 
7869 01/02 
7870 01/02 

17 Balles contenant: --------------------
760 pcs. 48"/12yds. 
VERITABLES JAVA PRINTS 
QUALITE:6620.1 

AU TOTAL: ---------
e~~-=- l~!:~~-=-- code. 

478 5736 9152 
88 1056 9063 

194 2328 9653 

760 1 9120 "' 
--- ----

i 

9120 , yds. - 8339 : mtrs. 
12160 'sq.yds.-10157 sq.mtrs. 

Agio ' s 2?~ 

!~-i'.~.:. 
6,85 
6,85 
6,60 

BON 

Ristourne sp 'ciale 

FOB 
ASS / FRET 

Agio' s 2?~ 

Ristourne s 'ciale 

f 39.291,60 
f 7.233,60 
! ___ 15.364 ,80 

f 61.890,00 
! ______ 345,24 

f 61.544 , 76 
f l. 230 , 90 

f 62. 77S , 66 
f 2.99S.--

f S9.780,66 
--------------------------
f 60.6 .3 2 ,76 
f 912,---------------
f 61.;,44,76 
f l. 230, 90 -------------
f 62.775 , 66 
f 2.995,---------------
f 59.780,66 
--------------------------



SPECIFICATION DE NOTRE FACTURE NO. 182/6100 TP. 14.826 le yard ------------------------------------------------------------------------------------------
87864 01: 

02: 
03: 
04: 

87865 01: 
02: 
03: 

87866 01: 
02: 

87867 01: 
02: 

87868 01: 
02: 

87869 01: 
02: 

87870 01: 
02: 

Balles 

87864 01 
02 
03 
04 

87865 01 
02 
03 

87866 01 
02 

87867 01 
02 

87868 01 
02 

87869 01 
02 

87870 01 
02 

50 pcs. 
50 II 

45 II 

40 II 

40 II 

40 II 

42 II 

44 II 

44 II 

50 II 

40 II 

41 II 

40 II 

50 II 

54 II 

50 II 

40 II 

760 pcs. 
--------------------

2961CA/l 
" " 
" " 
" It 

2961CA/15 
" It 

II II S.10~=345,24 (9152) 

2961CA/153 
It II 

2961CA/ 6 
fl II 

2961CA/5 
It II 

2961R/ l 
II It 

2961R/ 15 
It " 

Poids brut Poids net Volume dm.' 

78,0 kg. 
78,0 II 

70,0 II 

63,0 II 

64,0 II 

64,0 II 

69,0 II 

68,0 II 

6S-,O 11 

76,0 II 

62,0 II 

65,0 II 

6J,O 11 

78,0 II 

84,0 II 

80,0 II 

64,0 II ----------
1194,0 kg. 

76,0 kg. 
76,0" 
68,0 II 

61,0 II 

62,0 II 

62,0 II 

67,0 II 

66,0 II 

66,0 II 

74,0 II 

60,0 II 

63 ! 0 II 

61,0 II 

76, 0 " 
82,0 II 

78, 0 " 
62.0" 

1160,0 kg. 
---------- --------------------- -----------

156 
156 
140 
126 
128 
128 
1.38 
136 
136 
152 
124 
1.50 
126 
156 
16 7 
159 
128 

2386 

6,85 
II 

II 

II 

II 

" 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

6,60 
" 
II 

II 



Bijlage 9d Verzekeringsdocument 

tUROPALMA 
lnternation.al Insurance Services 8.V. 
Weena 455. 3013 AL Rotterdam • PO Box 760. 3000 DK Rotterdam 
Telephone 010·2174024 - Facsimile 010 - 2174108 • Telex 21415 

Be it known that To order 

reference no.: 33.900 

as well in their own Name, as for and in the Name and Names of all and every other Person or Persons to whom the same doth; may or 
shall appertain, in part or in all, doth make Assurance, and cause themselves and them and every of them, to be insured, lost or not 
lost, at and from 

Holland to Bissao 
upon any kind of Goods and Merchandises in the good Ship or Vessel catted m. v. "STEPHAN J" o. h. c. 
whereof is Master, under God, for this present voyage N.N. or whosoever else shall go for Master in the said 
Ship or by whatsoever other Name or Names the said Ship, or the Master thereof, is or shall be named or called, beginning the 
Adventure upon the said Goods and Merchandises from the loading thereof aboard the said Ship, as above; and shall so continue and 
endure her Abode there, upon the said Ship etc.: and further, until the said Ship with all her Goods and Merchandises whatsoever shall 
be arrived at as above and upon the Goods and Merchandise, until the same be there discharged and safely landed; and it shall be 
lawful for the said Ship etc. in this voyage to proceed and sail to and touch and stay at any Ports or Places whatsoever without 
Prejudice to this Assurance. The said Goods and Merchandises etc. for so much as concerns the Assured by Agreement between the 
Assured and Assurers in this Policy, are and shall be valued at: DFL. 603 , 539 .00 

say: Six hundred and three thousand five hundred and thirty-nine Dutch guilders 
on: 114 colli printed fabrics 

U.A.C.I. 
B.P. 899 CONAKRY 
Invoice 181/6097/6099 182/6100 
cont.nr. SCXU 611986-1 

The ship will sail 13-4-1994 o.h.c. 
Touching the Adventures and Perils which we the Assurers are contented to bear and do take upon us in this Voyage, they are, of the 
Seas, Men-of-War, Fire, Enemies, Pirates, Rovers, Thieves, Jettisons, Lett 3r3 of Mart and Countermart, Surprisals, Takings at Sea, 
Arrests, Restraints and Detainments of all Kings, Princes and People, of wnat Nation, Condition, or Quality soever, Barratry of the 
Master and Mariners, and of all other Perils, Losses, and Misfortunes that have or shall come to the Hurt, Detriment or Damage of the 
said Goods and Merchandises and Ship, &c., or any part thereof; and in case of any Loss or Misfortune, it shall be lawful to the 
Assured. their Factors, Servants, and Assigns, to sue, labour, and travel for, in and about the Defence, Safeguard and Recovery of the 
said Goods and Merchandises and Ship, &c., or any part thereof, without Prejudice to this Insurance: to the Charges whereof we, the 
Assurers, will contribute, each one according to the Rate and Quantity of his sum herein Assured. And it is especially declared and 
agreed that no acts of the Insurer or Insured in recovering, saving, or preserving the property insured, shall be considered as a waiver 
or acceptance of abandonment. And it is agreed by us, the Insurers, that this Writing or Policy of Assurance shall be of as much 
Force and Effect as the surest Writing or Policy of Assurance heretofore made in Lombard Street, or in the Royal Exchange, or 
elsewhere in London. 

-·_ This insurance is. governed by English Marine Insurance Law and supplementary customs and further subject to the terms and 
-~; conditions of the 'attached clauses, specified as follows: From warehouse to warehouse buyers at BISSAO. 
:= I INSTITUTE CARGO CLAUSES (ALL RISKS)}OJOZICiX A 
~II INSTITUTE W~R CLAUSES (CAAGO)X~ A 
§"111 INSTITUTE STRIKES RIOTS ANO CIVIL COMMOTIONS CLAUSES 
]warrisks and strlkesrisk warranted loading into the tlrst sea going vessel. within seven days after the date of this certificate/policy. 
~n the event of claim for particular average or loss, the amount Insured to be divided as per invoice. In the event of any claim for Joss 

and/or damage under this policy, advances shall be treated as increased value of cargo and shall pay as insured value of cargo. All 
claims. whether tor general of particular average shall be based on a comparison of the net, sound and damaged values. 

Now this policy witnesseth that we, t~e Undersigned Assurers, take upon ourselves the burden of this Assurance, each of us to the 
extent of the amount underwritten by us respectively, and promise and bind ourselves, each Company tor itself only and not one for 
the other. and in respect only of the due proportion of each Company to the Assured, their Executors, Administrators and Assigns. for 
the true Performance of the Premises, confessing ourselves paid the Consideration due unto us for the Assurance by the Assured, at 
and after the rate of •• agreed. 
This insurance has bHn effected through the intermediary of the 
EUROPALMA International Insurance Services B.V. at Rotterdam, 
and we have debited their account tor the premium, thus discharging the Assured. 

In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this policy, immediate notice to be given to: 
Nearest Lloyd' s agent. • 
For survey only. 

In case of 1011 or damage the-Assured and their Agents are to observe all stipulatlons printed at the back hereof. 

In witness whereof we, the Assurers, have subscribed our Names and Sums assured. 
All disputes on the subject of this po/Icy or on the insurance covered thereby are to be decided by the competent judge at Rotterdam. 
subject to appeal to a higher court. · 

This cert~ica~olit>; has been issued 
in up ca e , one of which 

being accomplished the other(s) to stand 
void. 

Trp 173 

Rotterdam, 2th April 1994 

NIEUW ROT. ERDAM SCHADE N.V. 
establish t Rotterdam : 



I 

01J1age ,e Hill of Lading 

VLISCC av .. 
BINNEN PARALLELWEC 27 
HELMOND 
NEDERLAND 

Consigned to order of: 

TO ORDER 

Notify address·: 

UNION AFRICRINE DE. COMMERCE ET 
I>•tNDUSTRIE 
B.P. 999 
CONAKRY 
REP.DU CUINEE 
• (Without any responsibility of notification by Shipowners, other carriers and/or 

t_heir Agents respectively, if shippers or consignees fail in their obligations). 

Vessel: Port of loading: v. 06/9 ... 
Stephan~ ROTTERDAM 
Transhipment at: Port of destination: 

aT---•1 

LINER ·e1LL OF LADING 

1003 
BIL No. FCL/FCL 

Reference 1 B 1 /6097 .16099-182 

: i:Transinsular 
"T\ & iap0i 1W Mai ftit I KJII 11'19Uiarea, 5.A. 

AV. SANTOS DUMONT. 57-8. 0 P.O. BOX 5300 
1707 LISBOA CODEX - PORTUGAL 

Phone: 734023 - 734123- 778105- 734323-778183 
T••: 62027 TRILHA P/51712 TMI P 

ATTENTION: 

Telefax : 73 40 73 - 77 81 52 
C.ble Adreas: TRILHA TEX 

flot. c-onoc1011o9. eom. de Lisool • ·• e1095 
Cloilll _ , I 000 000 000100 

C- . .. !501532889 

This B/1.. is not valid for clearance before validated by the ship's Agent. 
156 serve Dara d......,,t,o deoois de validado Delo Atiente do navio) 
Freight payable at: l Number of original BIL: 

la __ .., ... ~ 1--..-tc-- ~✓, = 
\Aarks and Nrs.: Number and kind of packages; description of goods Gross weight 

kos. 
Measurement 

cbm 

scxu &11986.1 
SEAL 22130 
SEAL 007359 
U.A.C. I. Br.P-~·S9'5 
CONAKRY -
VARIOUS NUMBERS 
!:>HIPPERS• LOAD., :: TOWACE 

••FREICHT PREPAit, .... 

t 2o·coNTAINER STC 
CROSS WEICHT OF CONTENTS: 
111 BALES PRINTED FABRICS 

AND COUNT. 

2300.,00 
8372.00 

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPERS OF GOODS COPY NOT NEGOTIABLE 

Freight and Charges SHIPPED on board In apparn good order end condition, weight, ~. marks. 
numbers, quaMty, contantl and value unknown, for carriage to the port of dilc:harge --------------------------1 or so near thereunto u thev...i may Afalyget and lie always afloat, to be delivered 
In the like good order and condition at the aforNaid port unto Coc.ior- or their 
Assignen. they paying freight u per nota on the margin plus other cha'gee lncurTed 
in accordance with the provilior1& c:ontalrad In thla SIi of Lading. 
In accepting this BID of Lading the Men:nant expnieaty accepts and aor- to aff Its 
stipulations on both pagea. wheltW writlan, printed, stamped or otherwiM incorpO
rated, as fully u If they - d ligned by the Merchant. One original BIi of Lading 
must be 8UIT8lldered dlAy endorNd In exctaige for 1he goods or dlllvwy order. 
IN WITNESS whereof the U...- of the aid V...i ha ligned the nurnba' of original 
Bills of Lading ltated above, all of thlatenorand date, one of which being accomplished 
the others to stand void. 

(Tenns of fhlll BIL ccntltxNKJ on the back hereOIJ 

· Place and date of issue: 

Ro~~•rdam 1STH A~R 199◄ 

P.P. 
PAl<HOEJ) FURNESS MARITIME av 
ROI 16.Rl).w, • . 
AS AGENTS. FOR· THE' CARRIER 
TlfflNSINSULAR TRANSPORTES MARITii'10S 
INSULARES- s·..A- , .. _ ..... ·-•··· 



DIJlag~ 71 J-UU~Sl 

lC101~1 BG •· - 1:LU,N ~T OF FINDINGS - r oos1:: ,- GH03 

• 
ie ;oics ~re 1nspec, ra in accorcance witn oar 111c1naate and founa acceptable as to ~uantitv, ~uaLitv ano Price! 
:is Ci~an Report ui Fincinqs has ceen issueo aCCurdinq to the iaicrt re(lu1reaents ~t REF1JBLIC CF 61-WlA 

.Seller_____________________________ YlacE.IDitc __________ . 
VAN VLISSINGEH--ANKERSHIT EXPORT r'.AATSCP.APP!J B,'.', <V,;:.,E,M, ; If SF'IJKENISSE 15/07/94 
l-ll110ND It _______ _ 

_ Coo~-------! . 
I 

.I11porter __________________________ _ 

'v" 
· ~ 

..Ref ,NG•---~~-~-----.,. . 
~ILEVER GHANA LIMITED UAC TEXTil.£S DIVISION 
ACCRA 

11 V APl.9311/306518 
11 _____ ..,.Q __ , ____ _ 

~ _C~e _____ l /, 

I 0014010D I ~.1 

l I 
-

.. ~ ------------------ ... 
_LC N~--~-------

11 ~-

Descr i Pt i on -----------------------------
COTTON FABRIC, >=85%, PLAIN I.IEAVE, f'fUNTED, >= 100 G/M2 REAL WTCH tHHHHHHHHHt 

II · ·' WAX, BLOCK PRINTS/REAL DUTCH SPECIAL COVER 
H••••••••·H4HiH••••••••••••••••••••·••••1••••••·•·•••••••·••·•••11•1 
Hit*H ... ffitit*H*••••••••ffitff-l••••••••••••••••H..._iHHHHHt ••••••••••• 

I ~ 
I ~livery _________ _ 

H-*ff■1••·····•1tHHHHt••··············································· TOTAL errs· . 
--------------·--------------11--------------Invoice N, ____________ riateo __ Terms _____ _ _ __ Value __________ _ 

319/2132 AND 319/2!:S II 28/06/94 I CFR TNA 11 USD I ••••••••••193,736,671 
_____________ 11 ____ 1 . -Q' 11_1 ___________ 1 

~alue In Words ::ii;: 
ONE/NINE/TiiREE/SEVEN/ THREt/SIX USD 6 7 /00 ......... IHHHHflHHHHI• •. r ................................ lHHHHHttHHtH 

Sh iPP I nq Detail~-------- _Quant i tY ~ · Yack i nq ___________ _ 

.'esset: 
3/L no: 
(:a,e 

ro 

URSULA Da.-iAS IIQuantity: 40.~oo ;;~::::::::::· 1167 BALES PART LCArED IHTO .... iHHK*H 
F;TTE 4007 l lGn,ss : 5,014 KGBU·E-ll~IHHl-+-tt,--H-Hl-+-11,--Ht- 111 X 20 FT, CONTAINERNHHHlffffh 1 

' 08/(:7/94 j !Net : 4,000 KGGluu•u1uiHHtH• 111111u1111H111111•u•u•uuuuu 
, -~ 

ROTTERDAM 
TEMA 

lfffff-ltil-ttitHHH••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••~• -l l~•••••••iHHt*l!'t~•"**"*H-1HHt1HHHt* i l•tHH1+1••••••••1HH1•••••••••••••••••• 
HAl*tt-H«-iHtffiHHffffflkl•• .. 1•1Kffitff !!••••••• .... ••lilf••••••••••••••••••••+ I!••••••••••••••••·•••••••••··•••·••• i _________________ J I _____ / _________ I ! _______________ _ 

~.S, CODE 

...... 
fOR THE ~ OF n;E GHANAIAN AUlHORITIES 

C":"' 
WT, FOB M, FREIGHT M1Af.LE l,'At.UE 

c:. 

WtHHtHHH40,l00 YI~I _ ....... HiHHtl92,S14,66 
I 
I ._. 

Ht***IHHtl*Hlff 'V ... "V 
V) HH+H"tff192,814 • .S6 
~ .. , .. 

!. 

I 
I ' 

~ ••••*•*"*123,36.:i.37 l~Hffffffilfflll 

~ 86(1 •Hffffit ... flHt 79~\SO 1:•H•H•HWlHHHfHWH• r 
r 

'.3/07/94 

'-... 
.!i; 
~ 

:CP.r<ESPON[;ENTS OF ~ G&E.;AU ~ Si.Ji.'\'EI!..l..AfJCE ~ ~ l'atrTCR~t.'G ~ERVICE:S B. V, _ ... 
./ 

, / 

NL 007S..46/00001/0 
- __.-: 

I ! HH 

----------------------------·-~.·~-'-·------------=--··-----·-, ~ ----,::""!"!~-~ .;;,,-,- ("" 
:...,.~-

---------



Bijlage 10 Verantwoordelijkheden 

Voor al de . functies van de voorgestelde orderverwerking van L/C orders zijn verschillende 

personen en instanties verantwoordelijk . In Tabet I staan deze verantwoordelijkheden vermeld. De 

verantwoordelijkheden kunnen gesplitst worden in uitvoeringsverantwoorclel ijkheid en eindverant

woordelijkheid. 

bel 1: verantwoordelijken per functie van de verwerking van L/C orders 

;unctie: Uitvoerings- Eindverantwoordelijkheid: 
veran twoordel ij kheid 

Controle door verkopers Verkopers PMC Afrika (in toekomst ewn- Verkopers PMC Afrika 
tueel door Commerciele Blokkendoos) 

Invoeren en controle door Verkoopadministratie, acceptatie door Verkoopadministratie PMC Afrika 
PREB PREB (in toekomst Basis Blokkendoos) 

Accordering door R & 0 R & 0 (in toekomst eventueel door Basis Verkoopadministratie PMC Afrika 

)rder-
Blokkendoos) 

cceptatie Accordering AO & V AO & V (in toekomst eventueel door Basis Verkoopadministratie PMC Afrika 
Blokkendoos) 

Formeren verzendeenheid Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 

Route generering Centrale Produktie Planning (in toekomst Centrale Produktie Planning 
eventueel door Technische Blokkendoos) 

Bepalen inteme leverdatum Verkoopadministratie PMC Afrika en Cen- Verkoopadministratie PMC Afrika 
trale Produktie Planning 

Bepalen uiterste versche- Verkoopadministratie PMC Afrika i.s .m. Verkoopadministratie PMC Afrika 
pingsdatum GAMEX 

)pstellen en versturen proforma factuur Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 

'ersturen aanmaning voor het openen L/C Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 

1.cceptatie L/C Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 

'erspreiden van kopieen van de L/C Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 

lard maken klantorderregels Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 

electie klantorderregels Centrale Produktie Planning Centrale Produktie Planning 

let juist aansturen van de Opmakerij (na Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 
verdrachtsmoment) en Pakkamer 

1ansturen Pakkamer voor verzendgereed Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 
1aken van de balen 

'.egelen van transport naar haven en trans- GAMEX Verkoopadministratie PMC Afrika 
ort naar de haven van de klant 

:indcontrole documenten Verkoopadministratie PMC Afrika Verkoopadministratie PMC Afrika 

'ervaardigen documenten Verkoopadministratie PMC Afrika, Verkoopadministratie PMC Afrika 
GAMEX en Kamer van Koophandel 



Bijlage 11 Voorbeeld betalingsgarantie 

De ondergetekende, 

~gemme Bank Nederland N. V. , 
gevestigd te Amsterdam, 

mede kantoorhoudende te 
Eindhoven, Wal 15, 

in aanmerking nemende, 

dat een koop/verkoopovereenkomst is gesloten tussen ..... . .... . ... . ... , 
hierna te noemen de verkoper en .. .... . .......... . . . ... , hierna te 
noemen de koper, betreffende de levering van . .. .. .... .. . .. .... . . ; 

dat de vtn.:koper een garantie eist tot zekerheid van betaling van de 
goederen op de afgesproken betaaldatum; 

verklaart hierbij, bij wijze van een zelfstandige verbiritenis, zich ten behoeve 
van de verkoper garant te stellen voor de korrekte betaling door de koper voor 
een bedrag van ... . .. . . . .. . ..... . .. . , , . op de overeengekomen betaaldatum; 

De ondergetekende verbindt zich derhalve te betalen op eerste verzoek van de 
verkoper op diens enkele schriftelijke mededeling (vergezeld van een kopie van 
de onbetaald gebleven factuur en een kopie van het betreffende vervoerdokument 
waaruit blijkt dat voornoemde goederen naar de koper zijn verzonden) dat de 
koper zijn verplichtingen, bet bedrag van nlg ....... . . . . op de vervaldatum aan 
de verkoper te betalen , niet is nagekomen. 
Het totaal van dejhet bedrag(en) onder deze garantie betaald zal in geen geval 
het bedrag van nlg ....... . .. . . . .... overschrijden . 

Deze garantie is geldig tot en met . .. . ... . ..... . .. . ...... , zodat eventuele 
claims uit hoofde daarvan uiterlijk op die datum door ondergetekende moeten 
zijn ontvangen. 

Eindhoven, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

z, -· -




