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 1.1 Technische investeringen behoren bij materieelbeleid

Ieder transport- of opslagbedrijf heeft materieel (hulpmiddelen) nodig om hun werkzaam- 
heden te kunnen uitvoeren. Elk bedrijf kiest zelf een manier om aan dit materieel te komen; 
dat wil zeggen dat elk bedrijf bewust of onbewust een materieelbeleid voert. Het ene 
bedrijf koopt bijvoorbeeld al het materieel dat nodig is voor hun dienstverlening, terwijl 
een ander bedrijf materieel least of huurt. Het ene bedrijf koopt altijd nieuwe bedrijfs-
middelen, terwijl een ander juist gebruikte middelen koopt. 

Een bedrijf kan onderscheid maken tussen de volgende twee soorten materieel:
1. Verbruiksmaterieel 

Goederen en grondstoffen, zoals brandstof, die na gebruik aangevuld moeten worden;
2. Gebruiksmaterieel 

Inventaris en rijdend materieel dat gedurende een bepaalde periode gebruikt wordt 
of kan worden. 

Verbruiksmaterieel. Gebruiksmaterieel.

Bij technisch investeringsbeleid gaat het om gebruiksmaterieel.

Een onderdeel van het materieelbeleid in bedrijven is het materieelinvesteringsbeleid. 
Investeringen betekent in dit geval de manier waarop het materieel verkregen wordt. 
Het doen van investeringen is tegenwoordig niet meer alleen een zaak van boekhouden 
of van geld hebben.

In veel vervoersbedrijven worden doelen gesteld en afspraken gemaakt over het brand-
stofverbruik van het wagenpark: wanneer en waar wordt getankt en hoe en door wie 
wordt er betaald? Dit is onderdeel van het materieelgebruik. De kosten van verbruiks-
goederen worden normaal gesproken in de kostprijs ingecalculeerd.

1 Technisch investeringsbeleid 
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Bij de aanschaf van duurzaam gebruiksmaterieel gaat het meestal om grote bedragen. 
Een bedrijfswagen kost al gauw € 20.000,00 en een vrachtauto komt al snel op een prijs 
vanaf € 60.000,00. Een eenvoudige heftruck zal € 40.000,00 kosten. Dat kan geen enkel 
bedrijf ‘even’ besluiten.
Het aanschaffen van gebruiksgoederen wordt ook wel ‘investeren’ genoemd, dat wil zeggen:

Nu middelen aanwenden voor een langdurig gebruik in de toekomst.

Aan de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen zitten vele kanten. Allereerst moet 
vastgesteld worden welk materieel technisch nodig is. Vervolgens moet bekeken worden 
hoe dit nieuwe materieel bekostigd moet of kan worden. Dat is de financiële kant van het 
materieelbeleid.
Maar ook aspecten als kwaliteit, onderhoudskosten, gebruiksgemak, milieubelasting 
enzovoorts spelen een rol bij de keuze van gebruiksmaterieel.

Tegenwoordig zie je meer en meer dat de gebruikers (medewerkers) betrokken worden 
bij de keuze van materieel. Chauffeurs rijden bijvoorbeeld tijdelijk proef met nieuwe 
typen vrachtauto’s of magazijnmedewerkers krijgen een aantal weken verschillende 
typen heftrucks of reachtrucks om uit te proberen. De mening van de medewerkers is 
belangrijk bij een keuze. Je zal echter ook af en toe zaken tegenkomen die niets te maken 
hebben met een rationele keuze, zoals de directeur van het vervoersbedrijf die goede 
contacten heeft met vertegenwoordigers van een bepaald merk. Dit merk wordt dan 
gekozen.

In de meeste bedrijven kennen wij drie belangrijke investeringsmomenten, namelijk:
1. Startinvesteringen;
2. Uitbreidingsinvesteringen;
3. Vervangingsinvesteringen.

De bovengenoemde investeringen hebben ieder een andere invalshoek.

1 Startinvesteringen
Bij startinvesteringen gaat het om het opstarten van een bedrijf. Er zullen bedrijfsmiddelen 
(lees: geld) moeten zijn om de activiteiten te kunnen uitvoeren. De startinvesteringen 
zullen vaak betaald moeten worden met geleend geld van investeerders of banken.
Eigenlijk zijn deze investeringen het moeilijkst om te doen, omdat een bedrijf moet 
starten en nog geen klanten heeft. Er wordt dus geld uitgegeven, terwijl er nog geen 
inkomsten zijn. Dat is ondernemen en risico nemen!
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2 Uitbreidingsinvesteringen
Uitbreidingsinvesteringen hebben te maken met de groei van een bedrijf. 
Nieuwe opdrachten van bestaande klanten of van een of meerdere nieuwe klanten. 
Denk aan een transportbedrijf dat met tien auto’s rijdt. Een nieuwe klant brengt zoveel 
extra transportvolume binnen, waardoor twee extra auto’s moeten worden aangeschaft.

3 Vervangingsinvesteringen
Bij vervangingsinvesteringen werkt het als volgt: bij de aanschaf van materieel wordt vast- 
gesteld wanneer het vervangen moet worden. Je kan ten aanzien van een auto gemakke-
lijk zeggen: na 150.000 km, of van een vrachtauto: na 500.000 km.
Daarnaast kan je er ook een termijn van jaren aan koppelen. Bijvoorbeeld na: 150.000 km 
en/of 3 jaar of 500.000 km en/of 4 jaar.

Hetzelfde kun je doen met heftrucks (aantal draaiuren en/of het aantal jaren). Binnen de 
gestelde gebruikstermijn zal je dan geld moeten reserveren om nieuw materieel te 
kunnen kopen. Je zal geld moeten afschrijven (lees: sparen) om het nieuwe materieel te 
kunnen kopen.
Boekhoudkundig wordt bij investeren ook nog onderscheid gemaakt tussen de aanschaf 
van:

• Onroerend goed 
Zoals terreinen of gebouwen;

• Roerend goed 
Zoals bedrijfsmiddelen.

Meestal worden investeringen gedaan voor een langere periode. Investeringen worden 
dus in de meerjarenbegroting meegenomen. Het kan zelfs voor komen dat extra heftrucks 
eerst worden gehuurd en pas later worden aangeschaft.

NB Men kan plannen maken om volgend jaar een machine te vervangen en het jaar daarop 
een andere. Men moet daarbij echter de markt niet uit het oog verliezen; men zal 
daarop moeten anticiperen. Ook de wetgeving kan een rol spelen. Daardoor zullen 
investeringsplannen aangepast moeten worden.

Voorbeeld 1
Een containervervoerder bekijkt de mogelijkheden van een LZV. Hij kan met een LZV 1/3 
meer containers vervoeren. In zijn vervangingsplannen van de auto’s zijn echter geen 
LZV-combinaties opgenomen. Om mee te kunnen met de markt zal in dergelijke combi-
naties geïnvesteerd moeten worden.

Voorbeeld 2
De overheid heeft bepaald dat medewerkers niet meer dan 25 kg mogen tillen. Binnen het 
DC staan echter dozen van 30 kg en meer. 

• Hoe moeten deze goederen dan verzameld worden? 
• Welke hulpmiddelen zijn nodig? 
• Kan werk anders georganiseerd worden?

 1.2 Vragen bij aanschaf materieel

Ieder opslag- en transportbedrijf dat materieel, zoals vrachtauto’s, stellingen, laad- en 
losapparatuur aanschaft, stelt daarbij onder andere de volgende vragen:

• Welke materieelbehoeften heeft het bedrijf?
• Wanneer heeft het bedrijf deze behoefte?
• Waarom heeft het bedrijf deze behoefte?






