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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
(INTERNATIONAAL) TRANSPORT 
 
Petra werkt als assistent-expediteur bij het transportbedrijf Van Weeren in Groningen. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare medicijnen in flessen naar 
ziekenhuizen, apothekers en drogisten in heel Europa. 
 

1p  1  Wat is de functie van een expediteur? 
    

1p  2  Noem één reden waarom deze medicijnen vervoerd worden in plastic boxen. 
 

1p  3  Noem drie redenen om te gaan verpakken. 
 

1p  4 Er moet een zending medicijnen naar Zwitserland.  
    Welk ladingdocument moet Petra invullen als de medicijnen vervoerd worden over de 

weg? 
 

1p  5 Er komt een spoedbestelling binnen. Petra verzendt de medicijnen per vliegtuig. 
    Hoe wordt de vrachtbrief genoemd die bij transport per vliegtuig wordt gebruikt? 

 
1p  6  Geef twee voorbeelden waarvoor voorraadgegevens kunnen dienen. 

    
1p  7 Als transporteenheid heeft Petra gekozen voor nestbare rolcontainers. 
    Noem twee redenen waarom Petra daarvoor kiest. 

 
1p  8 Vanuit standplaats Groningen moeten medicijnen worden bezorgd in Amersfoort, 

Bolsward, Coevorden, Den Haag en Hoorn.  
De medicijnen zijn in tien transporteenheden samengepakt. 

 Wat is een transporteenheid? 
    
1p  9 Stoffen kunnen gevaarlijk worden als ze uit hun verpakking geraken. 

Naast samenverpakkingsverboden zijn er ook samenladingsverboden.  
    Wat wordt bedoeld met samenladingsverboden? 
    
   In elke plaats moeten twee europallets gelost worden. 

 
2p  10  Jeroen, de chauffeur, wil zo weinig mogelijk kilometers rijden. 

 Geef op het uitwerkblad aan hoe de vrachtwagen in Groningen moet worden geladen. 
Schrijf op elke pallet de plaatsnaam van de bestelling. 

 
1p  11  Welke twee documenten neemt Jeroen mee met de lading? 
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De europallets staan in Groningen in palletstellingen klaar voor vervoer. 
Petra maakt gebruik van een heftruck met het onderstaande lastdiagram. 
 

 
 

1p  12 De pallets staan in de stellingen. De zwaartepuntsafstand van elke pallet is 60 cm. 
Petra wil veilig 800 kg op 4.70 m uit de stelling halen.  

 Leg uit of dat kan. 
 

1p  13  Noem twee nadelen van een heftruck ten opzichte van een stapelaar. 
 

1p  14 Er moet ook een grote zending medicijnen over zee naar Noorwegen.  
   Met wie regelt Petra dit vervoer? 

A een cargadoor 
B een shipper 
C een verlader 
 

1p  15 Welk document wordt gebruikt voor aangifte bij het uitvoeren van de medicijnen naar 
Noorwegen?  
A Cop document 
B Enig document  
C TIR-carnet 
 

1p  16 Om de medicijnen naar Noorwegen te verzenden, worden ze samen geladen in 
zeecontainers en tijdelijk opgeslagen op een haventerrein, speciaal voor containers. 
Wat is de naam van deze tijdelijke opslagplaats in de haven? 
A een terminal  
B een veembedrijf 
C een warehouse 
 

1p  17 Het containerschip waarmee de medicijnen naar Noorwegen worden verscheept, heeft 
een capaciteit van 2500 TEU. 
Hoeveel containers zijn dit? 
A 2500 containers van 20 foot 
B 2500 containers van 30 foot 
C 2500 containers van 40 foot 
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In de Rotterdamse haven loopt een groot containerschip afkomstig uit Hong Kong binnen.  
De inhoud is bestemd voor een groot aantal landen in Europa. 
 

1p  18  Wat verstaat men onder de inklaring van schepen? 
 
Op het haventerrein staat ook een douane-entrepot waarin goederen zijn opgeslagen. 
 

1p  19  Noem één reden waarom goederen in een entrepot worden opgeslagen. 
        

1p  20 Wat wordt met ‘declaratie’ bedoeld?  
A het aangifte doen van goederen 
B het betalen van BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) 
C het betalen van goederen 
 

1p  21 Een handelsbedrijf uit Groningen voert vanuit Frankrijk wijn in. 
Het transportbedrijf Van Weeren vervoert deze wijn. 
Welke belastingen int de douane? 
A accijns en invoerrechten 
B BTW en accijns 
C BTW en invoerrechten 
 
 
DIEPVRIES VIS 
 
Het bedrijf ‘Diepvries Vis’ verzorgt de opslag en het transport van vis. 
Het bedrijf beschikt over een aantal vriescellen en koelwagens. 
 

1p  22 Willem-Jan werkt als magazijnmedewerker in één van de vriescellen. 
 Kan, ter bestrijding van brand, een sprinklerinstallatie gemonteerd worden in de 

vriescellen? Verklaar het antwoord. 
 
Er moet een lading vis en groenten op pallets gestapeld vervoerd worden naar een klant 
in Duisburg, Duitsland. 
 

1p  23 Willem-Jan controleert bij het laden onder andere of het aantal colli klopt. 
Wat voor soort controle is dit? 
A controle op kwaliteit 
B controle op kwantiteit 
C controle op schade 
 

1p  24 Willem-Jan kan de vis op de pallets gesloten (dicht) of open stapelen. 
    Geef aan welke manier hij moet kiezen en waarom. 

 
1p  25 In welke productgroep wordt de vis, die naar Duitsland wordt vervoerd, ingedeeld?  

A bevroren producten 
B diepvries producten 
C levende producten 
D niet-levende producten 
 

1p  26 In de laadruimte van de koelauto is een temperatuurschrijver gemonteerd. Naast het 
meten van de temperatuur verricht deze schrijver nog twee metingen.  

    Noem er één. 
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Gebruik voor het beantwoorden van vraag 27 tot en met 39 de bijlage. 
 

1p  27  Wat is het factuuradres voor deze lading? Schrijf de naam en het adres volledig op. 
 

2p  28 Willem-Jan ziet dat de temperatuur in zijn oplegger –15 0C is.  
    Is dit koud genoeg voor de diepgevroren vis? 

Verklaar het antwoord.  
 
1p  29  Geef twee redenen waarom het factuuradres en het afleveradres niet hetzelfde zijn. 

 
1p  30 Hoeveel colli worden er vervoerd?  

A 1 
B 4 
C 5 

 
1p  31 Onder welk frankeringsvoorschrift wordt het transport uitgevoerd?  

A franco 
B niet-franco 
C onder rembours 
 

1p  32  Noem twee punten waaraan je op de vrachtbrief kunt zien dat er op de twee pallets 
niet dezelfde soort vis wordt vervoerd. 

 
1p  33 De pallet met vis AT 3008 is een blokpallet van 1m x 1m. 
    Hoe hoog, in meters, is AT3008 gestapeld? 

 
1p  34  Wat is het netto gewicht in kilogram van de totale lading als het eigen gewicht van 

elke pallet 20 kg is? 
 

1p  35  Wat is het volume in m3 van één pallet AP 2111? 
 
Willem-Jan krijgt onderweg problemen met de koeling. Koeltrans huurt een tweede 
vervoerder in om de lading naar Duisburg te vervoeren. 
 

1p  36  Waar op de vrachtbrief moeten dan de gegevens van deze tweede vervoerder worden 
 ingevuld? Schrijf het vaknummer op. 

 
1p  37 Geef een schatting van de afstand Groningen – Duisburg (zie vak J13 Shell-wegenkaart) 

A 135 km 
B 200 km 
C 270 km 
D 400 km 
 

1p  38  Hoeveel tijd in uren verloopt tussen het ophalen van de lading en het afleveren ervan? 
    
1p  39 De hele vrachtbrief bestaat uit vier bladen.  
   Voor wie is blad twee? 

A voor de afzender 
B voor de geadresseerde 
C voor de vervoerder 
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In de haven komt een container met inktvis binnen uit Taiwan. Die moet per vrachtwagen 
naar Diepvries Vis. Daar wordt de lading omgepakt op blokpallets. 
 

1p  40 Op elke pallet komen 50 dozen inktvis. Een doos weegt 25 kg. Als de container leeg is, 
zijn er 15 volle pallets. 

 Hoeveel kilogram inktvis zat er in de container? 
 

1p  41 Het ompakken van de inktvis gebeurt handmatig.  
   Hoeveel mag een doos inktvis volgens de Arbo maximaal wegen? 

A 25 kg 
B 35 kg 
C 45 kg 
D 55 kg 
 

1p  42 De volgende dag moet Joeri, de chauffeur, met 15 ton inktvis naar België. 
De koeloplegger heeft 4 wielen.  

    Als 4/5 van het gewicht op de wielen rust, hoeveel ton is dan de wieldruk? 
 

 1p  43 Joeri moet plotseling remmen; de remvertraging is 5 m/s2. 
   Hoe groot is dan de kracht van de 15 ton inktvis op het kopschot? 

A   3 ton 
B 15 ton 
C 75 ton 

 
1p  44 Wat is de minimale pauze die Joeri moet nemen als hij 4½ uur onafgebroken heeft 

gereden? 
A 15 minuten 
B 30 minuten 
C 45 minuten 
D 60 minuten 
 

 
1p  45  Noem één reden waarom bescherming 5 in bovenstaande afbeelding is aangebracht. 

 
1p  46 In België komt Joeri op een drukke weg in een enorme regenbui. 
   Hij zet de ruitenwissers aan. Wat voor licht zal hij voor de veiligheid inschakelen? 

A dimlicht 
B grootlicht 
C mistlicht 
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VERVOER VAN GOEDEREN 
 
Yvonne is chauffeur bij het transportbedrijf Volgas in Goes. Zij rijdt met een 4-assige 
kiepauto. 
 

1p  47  Hoe lang mag een 4-assige kiepauto volgens de wet maximaal zijn? 
 

1p  48  Welk rijbewijs (of rijbewijzen) heeft Yvonne nodig om met de 4-assige kiepauto te 
rijden, als het totale laadvermogen 18 ton bedraagt? 
 

 1p  49 Op maandag moet Yvonne een lading zand van Goes naar Roosendaal brengen. Ze rijdt 
over de A58 door de Vlaketunnel. 

    Onder welk water loopt deze tunnel? 
 

1p  50  Welk E-nummer heeft de A58? 
 
1p  51 Op de A58 ziet Yvonne dat een vrachtauto gesleept wordt door een collega. 

Welke van onderstaande manieren is wettelijk toegestaan? 

 
 situatie 1 situatie 2 
A toegestaan toegestaan 
B toegestaan niet toegestaan 
C niet toegestaan toegestaan 
 

2p  52 Bij Bergen op Zoom ligt de parkeerplaats ‘Wouwse Tol - Zuid’. 
Bij deze parkeerplaats is een tankstation. 

    Is dit tankstation ’s nachts open? 
Verklaar het antwoord. 

 
1p  53  Welke voorziening is naast het tankstation nog meer aanwezig op de ‘Wouwse Tol -

Zuid’? 
 

1p  54 De afstand van Goes naar Roosendaal is 50 km. De gemiddelde snelheid waarmee 
Yvonne rijdt is 65 km/u.  

    In hoeveel minuten rijdt Yvonne dan van Goes naar Roosendaal?  
    (afronden naar boven in hele minuten) 

 
1p  55 In Roosendaal moet Yvonne lossen op een industrieterrein aan rijksweg A17. 
   Ze neemt afslag nr. 20.  
    Hoe heet het industrieterrein waar Yvonne aankomt? 
    
 

situatie 2 

situatie 1 
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1p  56 Op de rit naar Roosendaal controleert Yvonne het brandstofverbruik van haar auto. Ze 
heeft 17 liter brandstof nodig voor de afstand van 56 kilometer.  

    Wat is dan het verbruik? (bereken in één cijfer achter de komma nauwkeurig). 
 

1p  57 Op dinsdag moet Yvonne van Goes naar Hulst. Ze gaat via het veer bij Kruiningen. 
 In welke plaats komt ze weer aan land?  

 
1p  58 Waar komt Yvonne aan als ze bij Kruiningen overvaart? 

A Noord-Beveland 
B Tholen 
C Walcheren 
D Zeeuws-Vlaanderen 
 

1p  59 Wat voor soort weg loopt vanaf de veerboot naar Hulst? 
A een autosnelweg 
B een autoweg 
C een nationale hoofdweg 

 
1p  60 De afstand die Yvonne met het veer aflegt is op de kaart gemeten 1,8 cm. 

De schaal van de kaart is 1 : 250.000. 
Hoeveel kilometer heeft Yvonne gevaren? 
A 0,045 km 
B 0,45   km 
C 4,5     km 


