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Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het goederenvervoer, 
moet je aan een aantal wettelijke eisen voldoen.  
Één daarvan is het hebben van een Eurovergunning.  
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven  
die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg
Om een Eurovergunning aan te vragen moet je onder andere het Getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg hebben.
 
Om het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg 
te krijgen moet je aan de voorwaarden voldoen en de bijbehorende examens behalen.
Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van 
goederen over de weg moeten de onderstaande examens worden behaald:

• Bedrijfsmanagement;
• Calculatie;
• Financieel management;
• Personeelsmanagement;
• Wegvervoer Goederen Deel 1;
• Wegvervoer Goederen Deel 2.

 
Je moet binnen vijf jaar slagen voor de zes examens. De resultaten van de behaalde 
examens blijven 5 jaar geldig. Het maakt niet uit in welke volgorde je de examens doet.
 
Nadat je alle zes examens heeft behaald ontvang je van CCV automatisch het getuig-
schrift, deze wordt per post toegezonden. Je hoeft hiervoor niks aan te vragen.
Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig.
 
Voor meer informatie over (de organisatie van) het examen kan je terecht bij het CBR.

Voorwoord
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1 Organisatiestructuren

 1.1 Inleiding

De meeste bedrijven beginnen klein en worden door groei en/of fusie groter. Vaak is de 
huidige directeur een bedrijf begonnen en voert hij, eventueel samen met een (levens)
partner, alle taken (plannen, onderhoud, rijden, administratie) uit. Deze situatie zie je nog 
dagelijks bij de eigen rijders in het goederenvervoer en de startende touringcaronder-
nemer. Bij deze vorm hoef je meestal niet na te denken over personeelsmanagement, 
want de ondernemer zorgt er samen met de eventuele partner voor dat de taken goed 
verdeeld zijn.
De meeste bedrijven echter hebben als doel te groeien en om die groei goed te kunnen 
beheersen, is het aan te raden eens naar de organisatiestructuur van het bedrijf te kijken.

Een organisatie is een groep mensen die door samenwerking een gezamenlijk 
doel nastreeft. Dit doel is voor bijna alle organisaties het behalen van winst. 
Uit de winstopbrengsten kunnen namelijk investeringen betaald worden die 
weer belangrijk zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Op het moment dat een ondernemer ontdekt dat de werkzaamheden een zodanige 
omvang krijgen dat het niet meer verantwoord is dit samen met de partner uit te voeren, 
moet er een oplossing gevonden worden. Een van de mogelijkheden is dan het afstoten 
van werk, maar dat is meestal niet de bedoeling. In plaats daarvan wordt vaak de keuze 
gemaakt om personeel aan te nemen.

De keuze voor uitbreiding van het personeel moet verantwoord genomen worden. 
Daarvoor moet eerst berekend worden welke kosten aan het aannemen van een perso-
neelslid verbonden zijn en of die minimaal betaald kunnen worden uit de extra opbrengsten 
die de werkzaamheden van dit personeelslid opleveren.
Ook moet bepaald worden hoe dit personeelslid aangestuurd moet worden en welke 
verantwoordelijkheden hij in het bedrijf krijgt. De ondernemer delegeert dan een deel 
van zijn eigen taken.



10 Personeelsmanagement | Ondile Media BV ©

 1.2 Organogram

Zodra een bedrijf groeit en er meer personeel aangenomen wordt, is het goed de 
organisatiestructuur in beeld te brengen door middel van een organogram.

Een organogram, organisatieschema of organigram, is een schematisch 
overzicht van de organisatie-/bedrijfsstructuur. 

Een organogram laat zien uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een bedrijf 
bestaat en in welke hiërarchische verhoudingen de afdelingen en medewerkers ten 
opzichte van elkaar staan. Ook kan in een organogram vermeld worden wie het hoofd 
is en wie de medewerkers zijn.

De meest voorkomende organisatiestructuren zijn:
• Lijnorganisatie;
• Lijn-/staforganisatie;
• Matrixorganisatie.

 1.3 Lijnorganisatie

Een lijnorganisatie kenmerkt zich door het delegeren van taken en verantwoordelijkheden 
vanuit de functie van directeur. Bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk delegeren van de 
rijwerkzaamheden van de ondernemer naar één of meer chauffeurs.

Als een lijnorganisatie groeit, ontstaat een organisatiestructuur die van onder tot boven 
een duidelijke hiërarchische opbouw heeft. Een lijnorganisatie kent meerdere lagen die 
boven en onder elkaar geplaatst zijn: je krijgt leiding van degene boven je en geeft leiding 
aan degene onder je in het organisatieschema. De taken zijn opgedeeld in logisch bij elkaar 
horende afdelingen.

Directeur

Chauffeur Chauffeur Medewerker Medewerker

Directeur

Chauffeur Chauffeur

Manager Manager

Medewerker Medewerker
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Voordelen van een lijnorganisatie
• Het systeem is duidelijk en eenvoudig;
• Het is duidelijk wie de baas is en bevoegdheden zijn goed afgebakend;
• Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk in kaart gebracht;
• Het nemen van beslissingen gaat snel;
• Knelpunten en problemen kunnen snel bij de juiste persoon onder de aandacht 

gebracht worden en snel worden opgelost.

Nadelen van een lijnorganisatie
• Het systeem kan tot bureaucratie leiden doordat de opdrachten via een lange weg 

naar de uitvoerders gaan. Hier komen vaak veel regels en papierwerk bij kijken;
• Er is weinig flexibiliteit omdat de gezagsverhoudingen vastliggen;
• Afdelingen staan erg op zichzelf, waardoor er weinig contact en samenwerking 

tussen afdelingen is;
• Managers kunnen een te zware verantwoordelijkheid krijgen met te veel taken en 

kunnen daardoor overbelast raken.

Directeur

Eerste voorman

Productie-
medewerker

Vertegen-
woordigers

Tweede voorman

Productie-
medewerker

Filiaal-
medewerkers

Hoofd productie Hoofd 
personeelszaken

Hoofd
administratie Hoofd inkoop Hoofd verkoop

Administratief
medewerker

Afdelingsmanager 
verkoop

Filiaal-
managers
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De divisie CCV, afdeling Ondernemersexamens, van het CBR neemt examens af voor:
• Het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg;
• Het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van personen over de weg.

Vanaf 2017 worden de theorie-examens van het ondernemersdiploma op de CBR-manier 
afgenomen. Na het examen ziet de kandidaat direct de uitslag op zijn scherm.
Om voor deze module Calculatie te slagen, dien je meer dan 55% van het totaal aantal 
punten op het examen te behalen (64 van de 115 punten).

Voor informatie over eventuele vrijstellingen, de organisatie van het examen, de uitge-
werkte eindtermen, welke boeken er meegenomen mogen worden naar het examen,  
het examengeld en de data waarop een examen wordt gehouden, kan je terecht op 
www.cbr.nl/ccv. Je kan ook contact opnemen via telefoonnummer 0900 - 0210.

Voorwoord
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1 Kostenbegrippen

 1.1 Het gestelde doel bereiken

In een vervoersonderneming vindt economisch handelen plaats, met als doel winst 
maken.

Het uitgangspunt van het economisch principe luidt: 

Het gestelde doel bereiken (winst behalen) met een minimum aan offers 
(kosten).

Naast de omzet (het geld dat binnenkomt) zijn ook de kosten belangrijk. 
Schaarse middelen die ter beschikking staan, moeten zo gebruikt worden dat het 
eindresultaat zo gunstig mogelijk wordt.
Een bedrijf zal altijd streven naar maximale omzet, door bijvoorbeeld een product  
of dienst te verkopen en aan de andere kant proberen de kosten te beperken. 
Met andere woorden: hoe minder kosten er zijn, hoe hoger de winst is.

Omzet – Kosten = Winst

Als een vervoersonderneming winst maakt, kunnen nieuwe investeringen gedaan 
worden en reserves worden opgebouwd. 

Om winst te realiseren moet je als vervoersondernemer constant keuzes maken om  
tot een zo gunstig mogelijk economisch resultaat te komen en daarbij de kosten zo laag 
mogelijk en beheersbaar te houden.
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 ! Aandachtspunten bij de te maken keuzes:
• Hoeveelheid inzet  

Een verlies van een dag dat een voertuig niet ingezet wordt, kan later niet meer 
goed gemaakt worden;

• Opbrengsten 
 - Welk tarief wordt er gehanteerd op welk moment;
 - Wordt er gedifferentieerd in de tariefstelling (seizoensinvloeden, retourritten 

tegen lage prijzen aanbieden wanneer er leeg teruggereden wordt, om zodoende 
toch opbrengst te genereren)?

• Kosten 
Investeren in een gunstiger dieselverbruik, een lager ziekteverzuim, lagere over-
headkosten of minder reparaties. Maar denk ook aan andere brandstofbronnen 
zoals lpg of elektrische aandrijving en wat de kosten daarvan zijn.

Belangrijk is hoe de kosten van het transport zijn opgebouwd, hoe je tot een vrachtprijs 
komt en uiteindelijk tot een verkoopprijs kan komen. 

 1.2 Offers, kosten en verspillingen

Offers
Bij de totstandkoming van een product of dienst wordt er beslag gelegd op de beperkt 
beschikbare productiemiddelen. Elk gebruik van die productiemiddelen wordt een offer 
genoemd. Het offer bestaat uit de hoeveelheid en de geldwaarde van de gebruikte of 
verbruikte productiemiddelen. Niet alle offers vallen onder het begrip kosten.

Kosten
Kosten zijn die offers die economisch onvermijdbaar tot het product of de dienstverlening 
moeten worden gerekend.

Verspillingen
Offers die in een doelmatige organisatie vermeden hadden kunnen worden, zijn verspil-
lingen en behoren niet bij de kosten. De afnemers zijn natuurlijk niet bereid deze vermijd-
bare kosten te vergoeden. 
De verspillingen zullen ten koste van de winstmarge gaan, ‘ze drukken de winst’.

Voorbeelden van verspilling in het vervoer zijn bijvoorbeeld:
• Inzet van een verkeerd (bijvoorbeeld te groot) voertuig; 
• Te hoog brandstofverbruik;
• Te veel chauffeursuren.

 1.3 Kosten en gelduitgaven

Er is een verschil tussen kosten en gelduitgaven. Kosten treden op als productiemiddelen 
in de dienstverlening doelmatig worden gebruikt. Als deze productiemiddelen worden 
betaald, is er sprake van een gelduitgave. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld in januari 
gelduitgaven worden gedaan door diesel- olie te kopen, die in februari kosten vormen als 
de diesel gebruikt wordt bij de uitvoering van een rit.

Wel kosten/geen gelduitgaven
Het voertuig wordt in een bepaald jaar aangeschaft en op dat moment vindt de gelduit-
gave plaats. Het wordt echter meer dan een jaar gebruikt. 
De aanschafprijs van het voertuig, de initiële uitgave, wordt verdeeld over de periode dat 
het voertuig doelmatig gebruikt wordt (de zogenaamde economische levensduur). 
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Dat worden afschrijvingskosten genoemd. Afschrijvingskosten leiden niet jaarlijks tot 
gelduitgaven, maar tot vermindering van de waarde.

Als een vervoerbedrijf eigen vermogen heeft, en het geld (eigen vermogen) op een spaar-
rekening zou staan, zou er rente over ontvangen kunnen worden. Nu het geld in het bedrijf 
zit en de rente dus niet ontvangen wordt, is er sprake van kosten. De fictieve rente voer je 
dus op als kosten (= rentekosten), hoewel deze geen daadwerkelijke gelduitgave vormen.

Geen kosten/wel gelduitgaven
Gelduitgaven die gedaan worden om schulden of een lening af te lossen, vallen niet 
samen met het ontstaan van kosten. Een lening om een voertuig te kopen moet na een 
aantal jaren worden afgelost. 
Ook bij het doen van privé-uitgaven, zijn er alleen uitgaven maar geen kosten.

Investeringen zijn alleen uitgaven op het moment dat ze plaatsvinden, ze worden pas 
later kosten.
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 2.1 Doel van een kostprijsberekening

Om een bedrijf te beginnen, moet een ondernemingsplan gemaakt worden. In het plan 
komt naar voren of de oprichting van het bedrijf verantwoord is. Er wordt berekend of  
er voldoende winstmogelijkheden zijn door de te verwachten kosten en opbrengsten in 
kaart te brengen. 

Er wordt inzichtelijk gemaakt welke diensten de grootste winst opleveren en of dit in relatie 
tot de bedrijfsomvang en rechtsvorm is. Een bedrijf kan alleen bestaan als er continuïteit is 
gegarandeerd. Winst is één van de belangrijkste elementen om tot continuïteit te komen. 

Een gevestigd bedrijf maakt elk jaar een begroting om dezelfde reden.
In een begroting worden de financiële gevolgen van regelmatig voorkomende keuzes, zoals 
vervangen van voertuigen, aanschaf van nieuwe software of uitbreiding van het wagenpark 
verwerkt.

Weten welke kosten er zijn en hoe een kostprijsberekening gemaakt moet worden, is van 
het grootste belang om tot een juiste verkoopprijs te komen en daarmee voldoende 
opbrengsten te genereren. 
Binnen ieder bedrijf heb je verschillende soorten kosten, deze kosten worden onderver-
deeld in categorieën waardoor de kosten duidelijk en overzichtelijk worden. Hiervoor zijn 
verschillende indelingen mogelijk. 
Een bedrijf kan in belangrijke mate invloed uitoefenen op het eigen kostenniveau. Het is 
belangrijk dat een bedrijf hiervoor elk jaar een begroting maakt. 

Een begroting dient ook als leidraad om te zien hoe de werkelijkheid eruitziet gedurende 
het boekjaar. Je verschaft jezelf inzicht door gedurende het jaar de maandcijfers (gereali-
seerde omzet en kosten) te vergelijken met de begroting. Bij geconstateerde (grote) 
verschillen kan je dan direct maatregelen nemen.
Gebruik je ter controle alleen de jaarcijfers die achteraf door de accountant worden 
opgesteld, dan is ingrijpen niet meer mogelijk, het kwaad is dan al geschied. 

2 Kostensoorten
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Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het goederenvervoer, 
moet je aan een aantal wettelijke eisen voldoen.  
Één daarvan is het hebben van een Eurovergunning.  
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven  
die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg
Om een Eurovergunning aan te vragen moet je onder andere het Getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg hebben.
 
Om het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg 
te krijgen moet je aan de voorwaarden voldoen en de bijbehorende examens behalen.
Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van 
goederen over de weg moeten de onderstaande examens worden behaald:

• Bedrijfsmanagement;
• Calculatie;
• Financieel management;
• Personeelsmanagement;
• Wegvervoer Goederen Deel 1;
• Wegvervoer Goederen Deel 2.

 
Je moet binnen vijf jaar slagen voor de zes examens. De resultaten van de behaalde 
examens blijven 5 jaar geldig. Het maakt niet uit in welke volgorde je de examens doet.
 
Nadat je alle zes examens heeft behaald ontvang je van CCV automatisch het getuig-
schrift, deze wordt per post toegezonden. Je hoeft hiervoor niks aan te vragen.
Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig.
 
Voor meer informatie over (de organisatie van) het examen kan je terecht bij het CBR.

Voorwoord
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1 Stichten van de onderneming

 1.1 Ondernemingsvorm

Als je een onderneming wil starten, moet een keuze gemaakt worden tussen de verschil-
lende soorten ondernemingsvormen.
Te onderscheiden zijn twee groepen ondernemingsvormen:

1. Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid;
2. Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.

1 Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid
Een onderneming met rechtspersoonlijkheid heeft als onderneming zelf rechten en 
verplichtingen. Dit betekent onder andere:

• Dat de onderneming zelf bezittingen en schulden kan hebben;
• Dat de onderneming zelf overeenkomsten kan sluiten;
• Dat de aansprakelijkheid van de bestuurders of eigenaren in belangrijke mate 

beperkt is.

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn:
• Besloten vennootschap (bv);
• Naamloze vennootschap (nv);
• Vereniging;
• Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij;
• Stichting.

2 Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
Een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid heeft als onderneming zelf geen rechten 
en verplichtingen; deze zijn in handen van natuurlijke personen.
Dit betekent onder andere:

• Dat de onderneming zelf geen bezittingen en schulden kan hebben;
• Dat de onderneming zelf geen overeenkomsten kan sluiten;
• Dat de bestuurders of de eigenaren aansprakelijk zijn en niet de onderneming.
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Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:
• Eenmanszaak;
• Vennootschap onder firma (vof);
• Maatschap;
• Commanditaire vennootschap (cv).

De ondernemingsvorm die in de transportsector het meest voorkomt van de vormen 
met rechtspersoonlijkheid is de bv. Van de vormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn dit 
de eenmanszaak en de vof. De overige vormen komen zo weinig voor, dat deze vormen 
niet verder zullen worden besproken.

Ondernemingsplan
Ongeacht welke ondernemingsvorm je kiest, is het verstandig een ondernemingsplan te 
maken. Hierin beschrijf je wat je de komende jaren gaat verkopen, aan wie, hoeveel en 
waarom en welke diensten daarop betrekking hebben. Het maken van een ondernemings-
plan zorgt ervoor dat je weet wat er nodig is aan financiële middelen en dat dit ook is 
vastgelegd.

Liquiditeitsbegroting
Verder moet je een liquiditeitsbegroting opstellen waarin de verwachte inkomsten en 
uitgaven van het bedrijf staan. Zo kan je bepalen of je genoeg cashflow hebt voor alle 
verplichte betalingen en kan de liquiditeit uit de jaarstukken worden vastgesteld.

Ultimate Benificial Owners 
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de 
persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een 
onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). 

Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:
• Personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
• Personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
• Personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Alle bestaande organisaties dienen zich te registreren in het UBO- register. Het UBO- 
register wordt (bij)gehouden door de Kamer van Koophandel als onderdeel van het 
handelsregister.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
• (Niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
• Overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge 

waarborgmaatschappijen en coöperaties;
• Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma,  

en commanditaire vennootschappen;
• Rederijen;
• Europese naamloze vennootschappen (SEs);
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
• Europees economisch samenwerkingsverbanden;
• Kerkgenootschappen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?
• Beursgenoteerde vennootschappen;
• Eenmanszaken;
• Publiekrechtelijke rechtspersonen;
• Verenigingen van eigenaars;
• Enkele historische rechtspersonen.
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 1.2 Besloten vennootschap (bv)

Als je een bedrijf opricht, kun je als rechtsvorm kiezen voor de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, beter bekend als besloten vennootschap of bv. 
Voordeel van de bv is dat het een rechtspersoon is, een zelfstandige entiteit. 
Dit betekent dat niet jij, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele 
schulden. Je bent als bestuurder in dienst van de bv en handelt uit haar naam. Je kunt 
een bv alleen oprichten, of samen met anderen.

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders 
(de Ava, de algemene vergadering van aandeelhouders). De hoogste macht ligt bij deze 
aandeelhouders. De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. 
Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. 
Bij kleine bv’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én 
grootaandeelhouder (dga).

De bv is dus een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. 
Omdat een bv geen aandeelbewijzen mag uitgeven, moeten de aandeelhouders vermeld 
worden in het zogenaamde aandeelhoudersregister. 
Dit register wordt door het bestuur van de bv bijgehouden. Naast de namen en adressen 
van de aandeelhouders wordt ook het op ieder aandeel gestort bedrag vermeld.

Een aandeelhouder kan, tenzij de statuten deze bevoegdheid beperken of uitsluiten, zijn 
aandeel slechts vrij overdragen aan echtgenoot, bloedverwant in eerste en tweede graad, 
medeaandeelhouder of de vennootschap. Voor overdracht aan anderen dan de hiervoor 
genoemden kunnen de statuten een blokkeringsregeling bevatten. Deze regeling bevat 
dan de bepaling dat de aandeelhouder voor de overdracht de goedkeuring nodig heeft 
van een bij de statuten daartoe aangewezen vennootschapsorgaan.

Eisen voor het oprichten van een bv
Bij het oprichten van een bv moet je aan bepaalde eisen voldoen. Zo laat je de bv oprich-
ten met een notariële akte, heb je statuten nodig en dien je de onderneming in te schrijven 
bij de Kamer van Koophandel. Hieronder vind je de vereisten waaraan je moet voldoen.

Notariële oprichtingsakte met statuten
De oprichting van een bv vindt plaats bij een notaris. Deze notaris stelt een akte van 
oprichting op voor jouw besloten vennootschap, een wettelijk verplicht document. 
Het is dus noodzakelijk dat je jouw onderneming opricht met een notariële akte. In de 
notariële akte staan de statuten. Hierin staan de bepalingen en regels van het bedrijf. 
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Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het goederenvervoer, 
moet je aan een aantal wettelijke eisen voldoen.  
Één daarvan is het hebben van een Eurovergunning.  
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven  
die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg
Om een Eurovergunning aan te vragen moet je onder andere het Getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg hebben.
 
Om het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg 
te krijgen moet je aan de voorwaarden voldoen en de bijbehorende examens behalen.
Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van 
goederen over de weg moeten de onderstaande examens worden behaald:

• Bedrijfsmanagement;
• Calculatie;
• Financieel management;
• Personeelsmanagement;
• Wegvervoer Goederen Deel 1;
• Wegvervoer Goederen Deel 2.

 
Je moet binnen vijf jaar slagen voor de zes examens. De resultaten van de behaalde 
examens blijven 5 jaar geldig. Het maakt niet uit in welke volgorde je de examens doet.
 
Nadat je alle zes examens heeft behaald ontvang je van CCV automatisch het getuig-
schrift, deze wordt per post toegezonden. Je hoeft hiervoor niks aan te vragen.
Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig.
 
Voor meer informatie over (de organisatie van) het examen kan je terecht bij het CBR.

Voorwoord
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1 De boekhouding

 1.1 Inleiding

Voor ondernemers is het belangrijk een goede financiële administratie op te zetten en bij 
te houden. Deze administratie is nodig om belastingaangifte te kunnen doen en ook kan 
je zo snel zien hoe je onderneming er financieel voorstaat. 

In de praktijk wordt vaak een deskundige (boekhoudkundig medewerker) ingeschakeld 
zodat de gegevens juist verwerkt worden. Deze regelt dan ook de belastingaangifte en 
kan je helpen fouten in de bedrijfsvoering op te sporen.

De vestigingseisen in het vervoer gaan ervan uit dat een ondernemer over de benodigde 
kennis van een financiële administratie beschikt. Je kan je er niet op beroepen dat je van 
niets wist, omdat de boekhouder de administratie doet.

In de komende hoofdstukken wordt eerst behandeld hoe de financiële administratie 
voor een klein bedrijf werkt volgens het systeem van dubbel boekhouden. Het woord 
‘dubbel’ wil zeggen dat één enkele boekhoudkundige transactie altijd tot ten minste twee 
wijzigingen (mutaties) in de boekhouding leidt.

Daarna wordt de werking van het dubbele boekhouden uiteengezet in de vorm van een 
eenvoudig handmatig systeem, om je zo inzicht te geven in de totstandkoming van de 
boekhouding. In de praktijk wordt de boekhouding vrijwel overal digitaal gedaan. 
Het voordeel hiervan is dat je realtime de cijfers kan inzien: boekingen, zoals het aan-
maken van een factuur, worden direct in de boekhouding verwerkt.

 1.2  De balans

Het startpunt van een boekhouding is de balans. Een balans kent een debet- en creditzijde. 
Aan de debetzijde worden de bezittingen weergegeven, aan de creditzijde het eigen 
vermogen en de schulden. De optelling van de debetzijde moet gelijk zijn met die van de 
creditzijde, met andere woorden: in balans zijn.

Met bezittingen worden bedoeld: gebouwen, transportmiddelen, wat er in de kas zit en 
wat er op de bank staat. Ook de debiteuren, dit zijn de klanten waar je nog geld van 
krijgt, staan aan de debetzijde. Aan de creditzijde zie je de schulden zoals het eigen 
vermogen (het eigen geld van het bedrijf), de leningen en de crediteuren, dit zijn de 
leveranciers die je nog moet betalen.
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Elke boekhouding begint met een overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en 
de schulden van een bedrijf in de vorm van een balans, de openingsbalans.

Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n balans.

Balans per 1 januari

Debet Credit

010 Gebouwen € 250.000,00 060 Eigen vermogen €  175.000,00

020 Inventaris € 27.000,00 080 Hypotheek €  175.000,00

040 Transportmiddelen € 120.000,00 085 Langlopende lening €  80.000,00

100 Kas € 6.000,00 087 Kortlopende lening €  50.000,00

110 ABN AMRO € 48.000,00 140 Crediteuren €  22.000,00

120 ING € 21.000,00 157 Te verrekenen btw €  6.000,00

130 Debiteuren € 18.000,00

300 Voorraad € 18.000,00

Totaal € 508.000,00 Totaal €  508.000,00

Wil je van een dergelijke openingsbalans een liquiditeitsbalans weergeven, dan gebeurt 
dit op de volgende wijze:

Liquiditeitsbalans per 1 januari

010 Gebouwen €  250.000,00 060 Eigen vermogen €  175.000,00

020 Inventaris €  27.000,00 080 Hypotheek €  175.000,00

040 Transportmiddelen €  120.000,00 085 Langlopende lening €  80.000,00

Subtotaal €  397.000,00 Subtotaal €  430.000,00

100 Kas €  6.000,00 087 Kortlopende lening €  50.000,00

110 ABN AMRO €  48.000,00 140 Crediteuren €  22.000,00

120 ING €  21.000,00 157 Te verrekenen btw €  6.000,00

130 Debiteuren €  18.000,00 Subtotaal €  78.000,00

300 Voorraad €  18.000,00

Subtotaal €  111.000,00

Totaal € 508.000,00 Totaal €  508.000,00
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Zoals je ziet, bestaat ook de liquiditeitsbalans uit een zijde bezittingen en een zijde 
vermogen. Beide zijdes worden opgedeeld in twee subdelen:
Aan de linkerzijde staan de bezittingen, ook wel debet of activa genoemd, bestaande uit:

Vaste activa (linksboven);
Vlottende activa (linksonder).

Aan de rechterzijde staan de schulden, ook wel credit of passiva genoemd, bestaande uit:
Langlopend vermogen (rechtsboven);
Kortlopend vermogen (rechtsonder).

De totale vermogensbehoefte van het bedrijf staat aan de onderzijde vermeld en 
bedraagt € 508.000,00.

Op een balans staat aan de debetzijde waaraan het geld is besteed en aan de creditzijde 
waar het geld vandaan komt. Een balans is in evenwicht als het bedrag aan de debet- én 
creditzijde gelijk is.

 1.3  Toelichting op de afzonderlijke balansposten

Grootboekrekening
De nummers in de eerste kolom aan debet- en creditzijde verwijzen naar het rekening-
schema van het grootboek van het bedrijf. Het grootboek is de verzameling van alle 
grootboekrekeningen. Een grootboekrekening is een verzameling van gelijke uitgaven-  
of inkomstenposten.

Voorbeelden van een grootboekrekening
• Kas;
• Debiteuren.

Bezittingen
Aan de debetzijde staan dus de bezittingen vermeld:

Bezittingen op de balans

Gebouwen €  250.000,00 Dit is de balanswaarde (aanschafwaarde minus afschrijving) van 
het onroerend goed in een bepaald jaar

Inventaris € 27.000,00 Dit is de balanswaarde van gereedschappen, laad- en losmiddelen, 
bureau-inventaris en dergelijke na afschrijving

Transportmiddelen €  120.000,00 Dit is de balanswaarde van de voertuigen

Kas € 6.000,00 Dit is het saldo in kas op 31 december

ABN AMRO € 48.000,00 Dit is het saldo van de ABN AMRO-rekening op 31 december

ING € 21.000,00 Dit is het saldo van de ING-rekening op 31 december

Debiteuren € 18.000,00 Dit is het bedrag van de openstaande nog te ontvangen rekeningen

Voorraad € 18.000,00 De waarde van de voorraden (brandstof, banden en dergelijke)
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 1.1 Inleiding

Met de kreet ‘Zonder transport staat alles stil’ heeft brancheorganisatie Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) enkele jaren geleden treffend aangegeven dat de vervoers-
branche van wezenlijk belang is voor de economie.

Ongeveer 80% van al het binnenlandse goederenvervoer komt voor rekening van het 
wegvervoer. Internationaal gezien is dit lager, maar met zo’n 55% van het totale vervoers-
aanbod toch nog altijd een fors aandeel.

Om inzicht te geven in de branche kunnen we naar een aantal zaken kijken:
1. Aantal ondernemingen;
2. Het aantal uitgegeven vergunningsbewijzen per onderneming;
3. Het vervoerd gewicht;
4. Samenstelling ondernemingen met betrekking tot het voertuigenpark.

1 Aantal ondernemingen
Het aantal ondernemingen dat als vergunninghouder is geregistreerd, bedraagt per eind 
2019 ongeveer 14.000.

2 Uitgegeven vergunningsbewijzen
Een onderneming kan meerdere vergunningsbewijzen hebben aangevraagd. In elk 
voertuig moet een vergunningsbewijs aanwezig zijn. Slechts een zeer klein aantal van de 
ondernemingen (0,8%) heeft meer dan 100 vergunningsbewijzen. Een kleine 40% van de 
ondernemingen heeft slechts één vergunningsbewijs.

1 De Nederlandse transportsector
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3 Het vervoerd gewicht
Het totale beroepsgoederenvervoer over de weg bedroeg in 2019 41,1% (= 766 miljoen 
ton vervoerd gewicht) van het totale vervoer van 1,863 miljard ton (verdeeld over zes 
modaliteiten), terwijl 2,0% over het spoor (38 miljoen ton), 32,6% via de zeevaart (608 
miljoen ton), 17,0% via de binnenvaart (316 miljoen ton), 7,2% via de pijpleidingen (134 
miljoen ton) en 0,1% via de luchtvaart (2 miljoen ton) getransporteerd werd.

4 Samenstelling ondernemingen met betrekking tot het voertuigenpark
Bedrijven met 1 tot 5 trekkende eenheden worden gecategoriseerd als ‘kleine bedrijven’. 
In Nederland is ongeveer 73% van de bedrijven klein. Het percentage middelgrote 
bedrijven (tussen de 15 en 50 trekkende eenheden) is ongeveer 10%. Het percentage 
grote bedrijven (meer dan 50 trekkende eenheden) is niet meer dan 2,5% van het totaal.
Dit is een manier om bedrijven te categoriseren, maar omdat veel transportondernemingen 
ook logistiek dienstverlening doen in aanvulling op de vervoersdiensten, geeft dit al 
gauw een minder betrouwbaar beeld. Wat deze logistiek dienstverlening kan inhouden, 
wordt verderop in dit boek behandeld.

Aantal vergunninghouders naar bedrijfsomvang op 1 januari 2020: 14.347 bedrijven.

Kenmerkend voor kleine bedrijven blijkt te zijn, dat deze zich vooral met transport bezig 
houden. Zij hebben dus in verhouding meer rijdend personeel in dienst dan grotere 
bedrijven, die juist een groot deel van hun inkomsten verkrijgen uit bijkomende (logistieke) 
dienstverlening.

Een tendens in de sector is, dat het voor kleine bedrijven moeilijker wordt het hoofd 
boven water te houden. Bovendien zien we dat het eigen vervoer afneemt ten gunste 
van het beroepsgoederenvervoer en dat de logistiek dienstverlening door (grote) 
transportbedrijven toeneemt. 

Kleine bedrijven zijn vaak ‘onderaannemers’ (subcontractors).

1.666

Aantal vergunningsbewijzen

 t/m 5 

 6 t/m 10

 11 t/m 20

 21 t/m 50

 51 t/m 100

 > 100

1.128

800

239
116

10.398
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In het wegvervoer zijn meerdere instanties actief. Een aantal van hen behartigt de 
belangen van de bedrijven, andere die van de werknemers. Hieronder een korte  
opsomming van instanties en hun doel.

 2.1 Ondernemersorganisaties

TLN
Transport en Logistiek Nederland behartigt de belangen van 
transportbedrijven, geeft advies en informeert via een wekelijkse 
uitgave genaamd Transport en Logistiek. Namens de werkgevers 
onderhandelt TLN in de cao-besprekingen. 

KNV
Koninklijk Nederlands Vervoer is eveneens een belangenbehartiger 
voor de werkgevers, voornamelijk voor personenvervoer.

VERN
Vereniging Eigen Rijders Nederland behartigt de belangen van de 
zelfstandige chauffeurs en tevens de belangen van kleine trans-
portbedrijven (tot 15 eenheden). 

 2.2 Werknemersorganisaties

FNV
De Federatie Nederlandse Vakbeweging is één van de grote werk-
nemersorganisaties en behartigt de belangen van werknemers.

CNV bedrijvenbond
Het Christelijk Nationaal Vakbond is de andere grote werknemers-
organisatie.

2 Instanties in het wegvervoer
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 1.1 Inleiding

Logistiek is het beheersen van de goederenstroom als geheel. Met de 
goederenstroom wordt bedoeld de gehele keten van grondstof(fen) tot  
en met het eindproduct.

In de keten worden goederen geproduceerd, geassembleerd (samengebouwd), opgeslagen 
en vervoerd met als doel ervoor te zorgen dat: 

• De juiste goederen;
• Op het juiste moment;
• In de juiste hoeveelheden;
• Van de juiste soort en kwaliteit;
• Op de juiste plaats terechtkomen.

Alleen als aan die voorwaarden wordt voldaan, hebben alle stappen ook daadwerkelijk 
een toegevoegde waarde. In dit hoofdstuk gaan we in op de aspecten die te maken 
hebben met opslag, vervoer en distributie. Vervoerders en logistiek dienstverleners 
houden zich immers over het algemeen niet bezig met de productie of assemblage van 
goederen. Vervoerders en logistiek dienstverleners houden zich bezig met alle verplaat-
singen die in de keten noodzakelijk zijn. Opslag en intern transport worden hierbij ook 
gezien als aan de verplaatsing gerelateerde activiteiten. 

Alle vervoershandelingen in de productieketen ontstaan als gevolg van een vraag naar 
producten. Om te zorgen dat producten bij de consument kunnen zijn op het moment 
dat de consument de producten wil kopen of gebruiken, moeten aanvoer en voorraden 
op deze vraag worden afgestemd. In feite wordt hiermee gedoeld op het ’commerciële 
distributiekanaal’, het voldoen aan de behoefte bij de consument.

1 Logistiek



10 Wegvervoer Goederen Deel 2 | Ondile BV 2021 ©

De logistiek probeert aan die behoefte een zo efficiënt mogelijke invulling te geven. 
Omdat hierbij de handelingen vervoer en opslag in feite aan de keten worden toegevoegd, 
spreken we van een ‘logistiek distributiekanaal’. Overigens is het goed dat een dienst- 
verlener zich realiseert dat zijn dienst niet alleen efficiënt, maar vooral ook effectief  
moet zijn:

• Effectiviteit 
De dienst sluit aan bij de behoefte van de opdrachtgever (de kwaliteit is zo hoog 
mogelijk);

• Efficiëntie 
De dienst wordt tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd (de kosten zijn zo laag 
mogelijk).

Een dienstverlener zal altijd zoeken naar een evenwicht tussen effectiviteit en efficiëntie, 
gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever.

 1.2 Aanvoer van grondstoffen

Met name in de aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten zal er vaak sprake zijn van 
grote hoeveelheden materialen, die in ruwe vorm worden vervoerd. Toch is daarmee niet 
gezegd dat aanvoer niet ook in kleinere hoeveelheden kan plaatsvinden. We spreken bij 
de aanvoer van grote hoeveelheden van bulkgoederen. 

Voor efficiënt vervoer van bulkgoederen kan gedacht worden aan:
• Kippers;
• Bulktanks;
• (ISO) Containers;
• Tankcontainers.

 1.3 Distributie

Wanneer goederen verplaatst gaan worden van fabriek naar groothandel en vervolgens 
naar de detailhandel, zal er ook vaak sprake zijn van grote partijen goederen. 
Deze goederen zijn in feite enkele producten, samengeladen tot een handelbare hoeveel-
heid en omvang. We spreken dan van stukgoederen.

Omdat het product onbeschadigd bij de consument moet komen en handelbaar moet 
zijn tijdens het vervoer en opslag, worden ze over het algemeen verpakt. Kleine goederen 
kunnen met meerdere tegelijk in oververpakkingen worden gedaan, maar grotere 
producten kunnen ook per stuk worden verpakt.
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De behandelbare oververpakking noemen we een collo (meervoud: colli). 
Hiermee bedoelen we dan een doos, krat, kist of vat waar het product in verpakt is, 
zodat het kan worden vervoerd en opgeslagen, maar tegelijkertijd beschermd is. 
Colli zijn als ‘unit’ te behandelen en kunnen als zodanig geïdentificeerd worden. 
Bovendien is er essentiële informatie op te vinden.

Meerdere colli kunnen samengebracht worden op een lastdrager, zoals:
• Een rolcontainer;
• Een pallet;
• Een slipsheet.

Lastdragers maken transport van meerdere colli gemakkelijk. Hierbij kan gedacht 
worden aan:

• Goederen op pallets 
De meest voorkomende maten van pallets zijn:
 - De standaardpallet (100 x 120 cm);
 - De Europallet (80 x 120 cm).

• Goederen op rolcontainers
• Boxen 

Bijvoorbeeld gaasboxpallets of pallets met opzetranden, met name voor kleingoed 
of niet stapelbare goederen;

• Display pallets  
Dit zijn pallets, die direct in de winkel geplaatst kunnen worden en vaak voorzien zijn 
van promotie materiaal om de aandacht op het product te vestigen. Ze worden vaak 
gebruikt bij actieartikelen.
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