
allerlei sporen die het be-
staan van de overeenkomst
bewijzen: e-mails, principe-
akkoorden, regelmatige leve-
ringen...

Voorbereidende
documenten
De intentiebrief (letter of

intent) bevestigt hoever de
onderhandelingengevorderd
zijn. “Ooit kreeg ik eendrin-
gende telefoon van een Bel-
gische standhouder op een
beurs in Sjanghai. Hij vroeg
me om binnen een halfuur
een korte intentiebrief op te
maken, terwijl hij zijn ge-
sprekspartner zoethieldmet
Belgischbier enpralines.Hij
had namelijk de grootste
Chinese distributeur in zijn
sector weten te overtuigen
om zijn producten aan de
man te brengen. De brief
vatte de krachtlijnen vanhet
contract samen in telegram-
stijl.” Een goedemanier dus
om “de vis aan de haak te
slaan”, omhetmet dewoor-
den vanDestexhe te zeggen,
want zo’n brief bevat al con-
crete verbintenissen. Enwie
‘verbintenissen’ zegt, zegt
‘contract’.

Aanwie vertrouwtude
prospectie toe?
Handelsagenten, distribu-

teurs, directe verkoop, fran-
chise: er zijn veel manieren
om een buitenlandse markt
te verkennen.Destexhe stipt
vier grote criteria aan omde
juiste prospectiemethode te
kiezen.

Welk product of welke
dienst wilt u commerciali-
serenopuwdoelmarkt?Gaat
het niet echt om een specia-
liteit, dan kan een handels-
agent inprincipedeklus kla-
ren. Wilt u een hightech-
product op de markt bren-
gen, danhebt u er alle belang
bij omeen expert in te scha-
kelen.
Houd ook rekening met

het aantal potentiële klan-
ten. Gaat het om een grote
markt, dan kunt u wellicht

best in zee gaan met een
handelsagent of een lokale
distributeur, of zelfs een
plaatselijke vestiging oprich-
ten.
De keuze hangt ook af van

de grootte van uw bedrijf.
Hebt u een kmo met vijf
werknemers? Dan is het
waarschijnlijk beter om
samen te werken met een
distributeur die een goede
naverkoopdienst biedt.Denk
er wel om dat een distribu-
teur aan wie u zich bindt,

autonoom instaat voor de
relatie met de eindklant
(imago, marketing...).
Ookdebeschikbarefinan-

ciële middelen spelen on-
vermijdelijk een rol, bij-
voorbeeld om een filiaal te
openen.

Het contract: 1001
mogelijkheden
De meeste landen leggen

geenenkele specifieke vorm-
voorwaarde op voor een
koopovereenkomst (al eisen
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“Een wapen tegen de concurrentie”

C
ompact Europe verkoopt slachtsystemen voor besmette kippen.
Deze kmo in Lokeren haalde in 2009 een omzet van 454.000 euro,
en werkt samen met een aantal universitaire laboratoria, waaronder

de KU Leuven, en vier Belgische partnerbedrijven. Het bedrijf commercia-
liseert zijn producten in Europa en Afrika.
Bij Compact Europe is het sluiten van een contract altijd het resultaat van

geduldig lobbywerk. De producten worden namelijk rechtstreeks ver-
kocht aan ministeries of door de overheid erkende distributeurs.
Abdelkader Alami, oprichter en directeur van Compact Europe,
had zelfs een persoonlijke ontmoeting met de Egyptische minister
van Landbouw.
Alami is formeel: de betalingsclausules in een overeenkomst zijn
heilig en moeten nageleefd worden. Een gedetailleerde beschrij-
ving van het product en zeker van de toepassing ervan, is essen-
tieel. “Het is een echt concurrentiewapen. Door uitdrukkelijk te
vermelden dat onze producten alleen gebruikt mogen worden
voor het slachten van kippen, vermijden we dat de distributeur

ons concept slecht gebruikt, wat ons productimago zou schaden”.
Tot slot herinnert de Griekse crisis ons eraan dat niet alleen bedrij-
ven failliet kunnen gaan. Als er bijvoorbeeld een overeenkomst moet
worden gesloten met Nigeria, klopt Compact Europe aan bij de Na-
tionale Delcrederedienst om zijn transacties te laten verzekeren.
Kostprijs: 1 % van de totale contractwaarde.

E
en handels-
beurs in Azië.
Het kliktmet-
een. De ver-
koopdirec-
teur, eenman

met macht, is weg van uw
product. De zaak is snel
beklonken, en u drinkt er
samennog een stevige cock-
tail op. Deze geïmprovi-
seerde verloving doet u op
een euforische wolk belan-
den. Een duf contract is dan
wel het laatste van uw zor-
gen. Trouwens, is dat wel
nodig, zo’n contract?
“Ik vergelijk een interna-

tionale koopovereenkomst
vaakmet een huwelijkscon-
tract”, zegt Christine Dest-
exhe geamuseerd.Destexhe
is export strategy& legal con-
sultant en auteur van de
praktische gidsLe contrat de

vente international pour les
non-juristes (Edipro, 2010).
Voor kmo’s lijkt het opstel-
len van dat document mis-
schien een vervelende klus.
Toch ishet is een steunpilaar
voor een duurzame com-
merciële relatie in een snel
veranderende zakenwereld.

Snellergebondendan
udenkt
Destexhewil komafmaken

met de ruimverspreidemis-
vatting dat alleen een schrif-
telijke overeenkomst bin-
dend is. “Inprincipe is er een
overeenkomst zodra de par-
tijen het eens zijn over een
product en een prijs, onge-
achtdemanierwaaropze tot
dat akkoord zijn gekomen.”
Een overeenkomst kan dus
ookmondelinggeslotenwor-
den. Bij een geschil zijn er

EenAziatische distributeur heeft u weten
te verleiden op een beurs? Vergeet geen
internationale koopovereenkomst op te
stellen voor u hem al te veel gunsten

verleent. Een correct opgesteld contract
zal u heel wat frustraties
(en kosten) besparen.

CAROLINE STAQUET

Eengoedexportcontract isgoudwaard

www.jurisint.org/en/con
www.droitbelge.be/contrats

MODEL-
CONTRACTEN
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ABDELKADERALAMI, oprichter en
directeur vanCompact Europe
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sommige landen,waaronder
Rusland,wel iets op papier).
De overeenkomst kan opge-
maaktworden in de taal van
een van de partijen of in het
Engels. Ze kan ook tweeta-
lig zijn. Dit document is
alleen een weergave van de
krachtsverhoudingen tussen
de partijen. U zult wellicht
enige toegevingen moeten
doen, maar Destexhe geeft
de raad om de strafbepalin-
gen bij laattijdige uitvoering
vanhet contract – als deklant
die eist – zoveel mogelijk te
beperken. Een overzicht van
enkele belangrijke elemen-
ten.

1. Prijs
De prijs hoeft niet nood-

zakelijk vermeld te worden
in het contract, zolang hij
achteraf objectief bepaald
kan worden. Uiteraard kan
daarbij een indexeringsme-
chanisme afgesproken wor-
den. In dat geval hoeft u zich
niet aan een officiële index
te houden. U kunt uw prij-
zen bijvoorbeeld ook koppe-
len aan de loonindex van
Agoria. Vergeet ook de wis-
selkoersrisico’s niet.Nog een
tip: spreek liever over de
‘datum van ontvangst van
betaling’ dan over de ‘beta-
lingsdatum’. Dat voorkomt
misverstanden.

2. Beschrijving
Destexhe pleit voor een

gedetailleerde beschrijving
van de goederen of de dienst
(technische kenmerken, op-
brengst, toepassingen...). En
zewaarschuwt nadrukkelijk
voor het argeloos bijvoegen
van een salesfolder: “Die fol-
ders verbloemen vaak de
werkelijkheid. De klant zou
achteraf kunnenklagen over
een non-conformiteit.”

3. Levering
Wie betaalt de levering?

Wie neemt de transportri-
sico’s op zich?Wie is er aans-
prakelijk voorhet lossen?Om
die en nog veelmeer knopen
door te hakken,wordenvaak
de Engelstalige afkortingen
(incoterms) van de Interna-
tionale Kamer van Koo-
phandel gebruikt. Zorg dat u
goedweetwaarzevoor staan.

4. Overdracht
In het Belgische recht

wordt de eigendom overge-
dragenophetmomentdat de
overeenkomst gesloten
wordt, endusniet bij de leve-
ring.Ukuntzichcontractueel

wapenen tegen die bepaling
via een clausule van voorbe-
houdvaneigendom.Deover-
dracht van risico’s (zoals de
beschadiging of het verlies
van de goederen) is niet
gekoppeld aandeoverdracht
van eigendom.

5. Toepasbaar recht
Een koopovereenkomst

kan nooit onderworpen zijn
aan het recht van één enkele
staat. Om uw klant het Bel-
gische recht te doen aan-
vaarden, kuntuhet argument
aanhalen dat de Belgische
wetgeving bijzonder gul is
voor de koper. Eventueel
kunt u er ook op wijzen dat
België het Verdrag van

Wenen heeft geratificeerd,
dat ondertekend is door 73
andere landen. Desnoods
kunt u voorstellen om, in ruil
vooraanvaardingvanhetBel-
gische recht, de arbitrage te
latenplaatsvinden inhet land
van de klant.

6. Bevoegde rechter
De bevoegde rechtsmacht

kan zich buiten de lands-
grenzen van de medecon-
tractanten bevinden, en de
keuze vande rechter is onaf-
hankelijk van de keuze van
het toepasbare contractrecht.
Departijenkunnen trouwens
ook een (private) arbitrage-
rechtbank aanstellen, waar
ook ter wereld. z

CHRISTINEDESTEXHE
Christine Destexhe is juriste
van opleiding. Via haar be-
drijf IntradeServices biedt ze
diensten aan voor het opstel-
len van internationale ove-
reenkomsten en het uitwerken
van commerciële exportstra-
tegieën. Ze geeft ook tal van
opleidingen in die domeinen.
www.intrade-services.com

Te mijden: klanten in financiële moeilijkheden

De beste manier om na te gaan of uw toekomstige
klanten wel solvabel zijn, is de fameuze mond-
tot-mondmethode. Leg uw oor te luisteren bij an-

dere standhouders op beurzen; vraag aan prospects de
naam van hun overige leveranciers en neem contact
met hen op; peil bij de potentiële koper naar het kapi-
taal dat hij kan vrijmaken; of vraag informatie bij de lo-
kale beroepsfederaties. Gaat het om een strategische
transactie, dan kunt u ook bedrijven inschakelen die
gespecialiseerd zijn in commerciële informatie (Bureau
van Dijk, Dun & Bradstreet...).
Doet u voor het eerst zaken met een nieuwe klant, eis
dan contractueel dat hij een voorschot stort. Als het om
aanzienlijke bedragen gaat, kunnen bankgaranties, zoals
een documentair krediet, nuttig zijn om zeker aan uw
geld te raken. U kunt uw internationale transacties trou-
wens ook laten dekken door kredietverzekeraars zoals
de Nationale Delcrederedienst.

Spreek niet over de ‘betalings-
datum’ maar over de ‘datum van
ontvangst van betaling’. Dat
voorkomt misverstanden
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