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MCC-NL: Incoterms bij uitvoeraangiften 
 
De leveringsvoorwaarde op een factuur is van belang voor het bepalen voor de juiste waarde in een aangifte. 
Hiermee wordt aangegeven welke kosten er reeds in het factuurbedrag zijn opgenomen. De leveringsvoorwaarde 
is een combinatie van code en bijbehorende plaats. De code geeft aan welke kosten er inclusief zijn in de factuur 
en de plaats geeft aan tot welke locatie deze kosten gelden. 
 
Bij uitvoer wordt de FOB-waarde beschouwd als douanewaarde. Bij overige leveringsvoorwaarden zullen er 
aanpassingen moeten worden gemaakt. Hieronder volgt een uitleg per leveringsvoorwaarde en wat hiermee 
gedaan hoort te worden. Onderstaande afbeelding geeft de mogelijkheden weer zoals deze op de factuur 
vermeld dienen te worden.  

 
CFR KOSTEN EN VRACHT Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang in mindering 

brengen. (KN) 
CIF KOSTEN, VERZEKERING EN 

VRACHT 
Kosten voor vervoer en verzekering na kantoor van 
uitgang in mindering brengen. (KN) 

CIP VRACHTVRIJ INCLUSIEF 
VERZEKERING TOT 

Kosten voor vervoer en verzekering na kantoor van 
uitgang in mindering brengen. (KN) 

CPT VRACHTVRIJ TOT Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang in mindering 
brengen. (KN) 

DAF FRANCO GRENS Afhankelijk van plaats* 

DAP GELEVERD TER BESTEMMING Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang in mindering 
brengen. (KN) 

DAT GELEVERD OP TERMINAL Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang in mindering 
brengen. (KN) 

DDP FRANCO INCLUSIEF RECHTEN Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang en evt. 
invoerrechten in mindering brengen. (KN/ IR) 

DDU FRANCO EXCLUSIEF 
RECHTEN 

Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang in mindering 
brengen. (KN) 

DEQ FRANCO AF KADE Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang in mindering 
brengen. (KN) 

DES FRANCO AF SCHIP Kosten voor vervoer na kantoor van uitgang in mindering 
brengen. (KN) 

EXW AF FABRIEK Kosten voor vervoer tot aan kantoor van uitgang/grens 
optellen (VK/ VZ) 

FAS FRANCO LANGSZIJ SCHIP Geen aanpassing vereist 

FCA** FRANCO VERVOERDER 
(geladen op vervoermiddel) 

Kosten voor vervoer tot aan kantoor van uitgang/grens 
optellen (VK/ VZ) 

FOB VRIJ AAN BOORD Geen aanpassing vereist 
 
*DAF kan van toepassing zijn op zowel de grens bij vertrek als de grens bij aankomst 
**FCA kan gelden voor elk vervoermiddel in het vervoerstraject (vb.: truck, schip) 
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