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1
Inleiding internationaal 
transport

Voor importeurs en exporteurs vervult het vervoer een zeer belangrijke rol.

Importeurs zijn ondernemers die goederen die in het buitenland gefabriceerd zijn in 
Nederland invoeren. Een paar voorbeelden:

• Import of USA Cars - invoer van nieuwe en gebruikte Amerikaanse personenauto’s;
• Klipsch Audio Import - invoer van audioapparatuur uit de USA;
• Dutch Darts Imports - invoer van dartartikelen;
• Batavia Import - invoer van houten meubelen uit Indonesië.

Exporteurs zijn ondernemers die goederen in Nederland produceren of verhandelen 
en deze producten naar het buitenland uitvoeren. Enkele voorbeelden:

• Philips Medical Systems - uitvoer van medische apparatuur over de hele wereld;
• Movrie - uitvoer van bloemen vanaf de veiling van Aalsmeer;
• Heineken - uitvoer van bier en frisdranken.

Een logistiek dienstverlener krijgt vaak te maken met im- en exporteurs. 
Er kunnen verschillende vervoerstechnieken ingezet worden voor de aan- en afvoer 
van goederen.
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Vervoer

Im- en exportbedrijven zijn zich de laatste jaren steeds meer bewust geworden dat 
ook het vervoer medebepalend is voor het succes van een onderneming. 
Behalve dat de goederen op tijd bij de afnemer moeten aankomen, moeten de trans port-
kosten zo laag mogelijk zijn zodat een concurrerende prijs gehanteerd kan blijven.

Transport wordt steeds belangrijk. Ook transportbedrijven en allerlei tussenschakels 
zijn zich bewust dat ze kwaliteit moeten leveren. Als we grensoverschrijdend vervoer 
laten uitvoeren als importeur of exporteur, of we voeren het als transportbedrijf uit 
voor deze partijen, dan krijgen we te maken met regels en wetgeving in en van 
andere landen. Hier zullen we rekening mee moeten houden.

In dit boek worden alle specifieke zaken van het internationaal transport kort behandeld. 
We geven je een totaaloverzicht:

• Vergunningen;
• Overeenkomsten;
• Documenten;
• Transportdocumenten
• Douanedocumenten*;
• Vervoersvoorwaarden;
• Aansprakelijkheid;
• Verzekering;
• Technische voorwaarden;
• Arbeidstijden.

* De inhoud van douanedocumenten wordt in andere boeken besproken.

Met al deze zaken moet je rekening houden als je internationaal transport organiseert. 
In bijlage 2 is een checklist opgenomen van de bovengenoemde punten, zodat je 
snel een overzicht hebt.

Containers

Binnen het internationaal vervoer van stukgoederen wordt steeds meer gebruik-
gemaakt van containers. Deze hebben het voordeel dat ze op alle transportmiddelen 
van deur tot deur (door-to-door) ingezet kunnen worden. Daardoor hoeven de goederen 
niet overgeladen te worden.

1.1

1.2
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Grote voordelen van het inzetten van containers zijn:
• Beschermen de goederen;
• Kunnen met alle vervoerstechnieken vervoerd worden;
• Kunnen gemakkelijk en snel overgeladen worden;
• Hebben standaard maten en draagvermogen.

20’ standaard container

Globale afmetingen (l x b x h) 6 m x 2,4 m x 2,6 m

Inhoud circa 33 m3

Gewicht 2.000 - 2.400 kg

Dit type container is een standaard container voor het vervoer van normale goederen, die geen 
speciale behandeling nodig hebben tijdens de reis.

40’ standaard container

Globale afmetingen (l x b x h) 12 m x 2,4 m x 2,6 m

Inhoud circa 67 m3

Gewicht 3.550 - 4.000 kg

Dit type container is een standaard container voor het vervoer van normale goederen, die geen 
speciale behandeling nodig hebben tijdens de reis.

45’ high cube container

Globale afmetingen (l x b x h) 13,7 m x 2,4 m x 2,9 m

Inhoud circa 86 m3

Gewicht 4.500 - 4.800 kg

High cube containers worden gebruikt voor alle soorten stukgoed (droge lading). Ze zijn echter 
bijzonder geschikt voor het transporteren van lichte, volumineuze ladingen en hoge ladingen tot een 
maximum van 2,70 m.
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