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Documenten in de logistiek
Voor diverse branches vormen logistieke documenten een belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsvoering. Pakbonnen, vrachtformulieren, verzenddocumenten en (retour)etiketten 
moeten ervoor zorgen dat processen soepel en correct verlopen. Voor de logistieke 
documentenstromen zijn er verschillende documenten beschikbaar, zowel op papier als 
digitaal. 

Van oudsher hebben logistieke documenten een begin én een eindhalte. De informatie 
moet overeenkomen met de daadwerkelijke goederenstroom. Daarom is het belangrijk 
dat je weet hoe de informatiestroom binnen een bedrijf verloopt.

Het maakt niet uit hoe de informatie door de goederenstroom loopt (via documenten of 
digitaal): de zending moet altijd door de juiste informatie begeleid worden. 
De inhoud van de informatie moet volledig en compleet zijn. Dit is belangrijk omdat:

• De medewerkers moeten weten hoe en wanneer zij de goederen moeten behandelen;
• De gegevens administratief verwerkt moeten kunnen worden, denk hierbij aan:

 - Voorraadbeheer;
 - Facturatie;
 - Relatiebeheer.

In dit boek krijg je inzicht in de logistieke documenten die noodzakelijk zijn in het logistieke 
proces. Sommige zijn wettelijk verplicht. Per document is het volgende aangegeven: 

• Hoe deze ingevuld moeten worden;
• Welke informatie deze moet bevatten:
• Waarvoor deze gebruikt worden;
• Of het een intern of extern document is:

 - Intern = gebruik binnen het bedrijf;
 - Extern = als het een extern transport begeleidt (dus buiten het bedrijf).

• Is het wettelijk verplicht?
• Aantal doorslagen (kopieën van documenten die tegelijkertijd met het origineel 

gemaakt worden);
• Enzovoorts.

Tegenwoordig is het makkelijk om de logistieke documenten digitaal te ordenen, waar-
door je handmatige handelingen terugdringt of zelfs volledig kan afschaffen. Maar het 
invullen van de informatie blijft hetzelfde. Deze digitale informatie wordt echter weer-
gegeven via:

• Beeldschermen;
• Handscanners;
• Tablet; 
• Enzovoorts.

Inleiding
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De aanvoer van goederen gaat via de expeditie en de goederenontvangst, 
deze kunnen worden gezien als de voorliggende schakel van de maga-
zijn- en distributiefunctie. De expeditieruimte is de verbinding tussen 
het externe transport en de opslag, waar de goederen ont vangen of 
verzonden worden.

Via een vrachtbrief, een overeenkomst tussen de opdrachtgever van een zending 
(verlader) en de vervoerder van de betreffende zending, komt de verlader (afzender)  
met de vervoerder overeen dat deze een bepaalde lading in ontvangst zal nemen en zal 
vervoeren naar een losadres om de lading af te leveren bij een geadresseerde. 

Iedere dag ontvangt de expeditie een lijst met de binnenkomende ladingen. In de loop 
van de dag ontvangt hij via loslijsten een overzicht van de ritlijsten voor de volgende dag 
voor het laden. Ladingen worden op de expeditie bij ontvangst ook gecontroleerd op 
eventuele afwijkingen.

De documenten die in dit proces voorkomen zijn:
• Vrachtbrief (AVC, CMR);
• Loslijst:
• Afwijkingsformulier.

1 Ontvangst
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