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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.

Het examen Wegvervoer Goederen Deel 2 bestaat uit 28 meerkeuzevragen en wordt 
digitaal afgenomen. Na het afsluiten van het examen zie je de uitslag direct op het scherm.
Om voor dit examen te slagen, moet je 19 of meer vragen goed beantwoord hebben.

Voor informatie over eventuele vrijstellingen, de organisatie van het examen, de uitgewerkte 
eindtermen, wat je mee moet nemen naar het examen, het examengeld en hoe je een 
examen kan reserveren, kan je terecht op www.cbr.nl.

Voorwoord
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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
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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.

Rolcontainer.

Display pallet.

Blokpallet.

Gaaspalletbox.

Europallet.






