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1 Vrachtbehandeling

 1.1 Definities

De definitie van transport luidt: 

Het afleveren van de juiste goederen, op het juiste tijdstip en op de juiste 
plaats.

Transport is heel belangrijk voor iedereen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft 
een aantal aansprekende slogans die dit duidelijk maken, waaronder:

• “Zonder transport staat alles stil”.
• “Zonder transport geen Metropole orkest”;
• “Zonder transport geen wedstrijd”.

Logistiek is een begrip dat steeds belangrijker wordt in de hedendaagse maatschappij.
De definitie van logistiek luidt:

De integrale planning, organisatie, besturing, afwikkeling en controle van 
materieel en goederen en de daaraan verbonden informatievoorziening, 
door de gehele keten – van grondstof tot eindproduct bij de gebruiker.

Transport is een onderdeel van logistiek.

 1.2 Vrachtbehandeling in het vervoer

In de logistiek spreek je over vrachten, als goederen op of in een voer- of vaartuig 
worden vervoerd. Een paar voorbeelden van vrachten zijn:

• Een vracht van 8.000 liter benzine in een tankauto;
• Een vracht van 40 koeien in een veewagen;
• Een vracht van 16 pallets in een oplegger;
• Een vracht van 2 doosjes en een enveloppe in een koeriersbestelauto.
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Ongeacht de vracht behoort deze altijd op een begeleidende vrachtbrief vermeld te 
staan. Een vrachtbrief is een document dat een zending begeleidt.

Fysieke kernactiviteiten van vrachtbehandeling
De behandeling van vracht bestaat op de werkvloer uit drie fysieke kernactiviteiten:

1. Het fysieke laden van de goederen;
2. Het fysieke vervoeren van de goederen;
3. Het fysieke lossen van de goederen.

 1   Laden 2   Vervoeren  3   Lossen

 1.3 Plannen van transporten: een kwestie van voorbereiding

Een transport moet goed voorbereid worden. Dat is het werk van de planner. 
Bij het transporteren van vrachten met goederen staan voor de planner de 3 M’s van de 
fysieke distributie centraal:

1. Welke Mensen schakelen we in, welke medewerkers?
2. Welke Middelen zijn beschikbaar, welke voertuigen?
3. Welke Materialen hebben we nodig om een zending goed te kunnen verwerken?

Transportplanners en vrachtbehandeling
Planners moeten weten op welke punten ze moeten letten. Bij elke vracht spelen de 
volgende zaken een rol:

• De soort goederen van de vracht;
• De hoeveelheid goederen uitgedrukt in aantallen, kilo’s of meters;
• De soort transporteenheid die gebruikt wordt, doos, pallet of bak;
• De samenstelling van de goederen;
• De hoeveelheid laadplaatsen;
• De hoeveelheid losplaatsen;
• De inrichting van (de laadruimte van) het voertuig;
• De laadplaats bij de verlader;
• De losplaats op het afleveradres;
• De juiste informatie en communicatie;
• De juiste documenten voor de overdracht van vrachten (vrachtbrieven).

Op het moment dat deze informatie bekend is, kunnen de planners het juiste voertuig en 
transport kiezen voor de vrachten.

De planner stuurt vervolgens de chauffeurs aan.
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Aandachtspunten voor chauffeurs in het algemeen bij het laden

Het manoeuvreren van voertuigen naar de laadplaats van een bedrijf

Het globaal herkennen van de lading

Het in ontvangst nemen en controleren van vrachtdocumenten

Het controleren van de goederen op gewicht en lengte (visueel of grondig)

Het eventueel rapporteren van afwijkingen, schades of tekorten

Goederen plaatsen in laadruimten (laden), eventueel met behulp van hulpmiddelen

Het op juiste wijze gebruiken van laadmiddelen

Het stuwen van de lading

Het controleren van documenten voor de overdracht van de goederen

Aandachtspunten bij het rijden van de rit

Tijdens het rijden kan het personeel, indien nodig, de lading herschikken als geduren-
de de rit blijkt dat de lading toch voor overlast zorgt

Aandachtspunten voor chauffeurs tijdens het lossen

Het manoeuvreren van voertuigen naar de losplaats van een bedrijf

Het globaal identificeren van de lading

Het afgeven van de documenten

Het controleren van de goederen (visueel of grondig)

Het controleren van de goederen (visueel of grondig)

Het eventueel rapporteren van afwijkingen, schades of tekorten

Goederen plaatsen in losruimten (lossen)

Het op juiste wijze gebruik maken van losmiddelen

Het aftekenen van documenten voor de overdracht van de goederen

Het meenemen van retourgoederen

Het herstuwen van de lading

 1.4 Fouten tijdens het transport

Wat kan er fout gaan tijdens het transport?
• Verkeerde aflevering van goederen, denk hierbij aan een verkeerde kleur zitbank of 

een verkeerd type spelcomputer;
• Er wordt een onjuist aantal goederen afgeleverd;
• Het ontbreken van goederen of onderdelen van goederen;
• Het niet op tijd leveren van goederen;
• De goederen worden op een verkeerd adres afgeleverd;
• Beschadigde goederen.
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