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Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
Gebruik de Shell wegenkaart 29e editie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 58 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

FORNA LOGISTICS 

Forna Logistics is een groot internationaal opererend bedrijf met vestigingen door heel 
Europa. 
Eén van de vestigingen is aan de Waalhaven 4, 3088 HH Rotterdam. 
Het bedrijf houdt zich bezig met op- en overslag en transport voor vele nationale en 
internationale bedrijven. 
 
Cambro USA, een fabrikant van kunststof opbergmiddelen, heeft een offerte aangevraagd 
bij Forna. 
 

 Welke gegevens moeten er in een offerte staan? 
 Geef er twee. 
 
Er wordt een 40-foot container van Cambro in Rotterdam gelost. Een aantal pallets wordt 
tijdelijk in de expeditieruimte van Forna geplaatst. Een paar uur later wordt deze zending 
weer verzonden. 
Hoe noemen we dit? 
A cross-docking 
B dock-shelter 
C TIR 
D warehousing 
 
Hans is magazijnmedewerker bij Forna Logistics. Hij pakt de goederen uit. 

 Met welk document controleert hij of de juiste goederen zijn geleverd? 
 
Er zijn meer goederen geleverd dan besteld. 

 Hoe noemt men dit? 
 
De zending moet worden opgeslagen. De grijpvoorraad wordt opgeslagen in de stellingen 
H01 en H02. 

 Noteer alle locatiecodes waarop de grijpvoorraad komt te staan. 
 

H
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Op de dozen van de zending staat onderstaand symbool. 
 

 
 

 Wat betekent dit symbool? 
 
Bestudeer de voorraadkaart in bijlage 1. 

 Wat is er op 20 december 2004 fout gegaan? 
 
Een aantal artikelen is op locatie gezet in het magazijn. De voorraadadministratie moet nu 
bijgewerkt worden. 

 Geef twee redenen waarom een goede voorraadadministratie heel belangrijk is. 
 
Nadat alle goederen uit de container zijn uitgepakt, moeten ze ingeslagen worden in het 
magazijn. 

 Met behulp van welk document worden de artikelen ingeslagen? 
 
Forna Logistics heeft onderstaande ruimtes in zijn magazijn. 
1 verzendruimte 
2 inslagruimte 
3 uitslagruimte 
4 opslag 
5 ontvangstruimte 

 Geef de juiste routing aan van een artikel, zet daarvoor de getallen in de juiste 
volgorde. 

 
 Wat wordt bedoeld met: ‘De fysieke voorraad moet kloppen met de administratieve 

voorraad’? 
 
Bij welke drie fasen in het logistieke proces komt voorraadbeheer steeds terug? 
A inslag – opslag – uitslag 
B orderpicken – bestellen – verpakken 
C transport – voorraadadministratie – sealen 
 
Bij het lossen van goederen constateert Hans, de magazijnmedewerker, dat er 6 dozen 
beschadigd zijn. 

 Welke administratieve handeling moet Hans uitvoeren?  
 
Naast de beschadigde dozen stelt Hans ook vast dat er te weinig geleverd is door 
Cambro. 
De volgende goederen moeten worden nageleverd: 
artikelomschrijving  aantal 
Wesco Pushboy RVS  13 
Wesco Kickboy blauw  24 
Wesco Kickmaster grafiet 76 

 Vul de bestelbon in de uitwerkbijlage in met behulp van de beschikbare gegevens in 
bijlage 1. 
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Het magazijn is zo ingedeeld, dat de beschikbare ruimte zo goed mogelijk gebruikt wordt. 
 Geef  twee factoren waarmee je rekening moet houden om een magazijn zo goed 

mogelijk in te delen? 
 
Forna verzorgt voor een klant ook de opslag van bederfelijke goederen. Het gaat hierbij 
om opslag van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen. 
Op welke temperatuur moeten deze levensmiddelen worden opgeslagen? 
 
 Gekoeld Diepgevroren 
A van 17º  tot  14º van –   5º tot – 10º 
B van 14º  tot  12º van – 10º tot – 15º 
C van 12º  tot    9º van – 15º tot – 20º 
D van   7º  tot    4º van – 18º tot – 25º 
 
Bij de behandeling en het bewaren van de levensmiddelen is sprake van een koelketen.  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A de serie stellingen in de koel- vriescellen van Forna waar de goederen liggen 
B de speciale koel- en vriesinstallatie van de koel- en vriescellen 
C het handhaven van de bewaarcondities tijdens de weg van producent naar klant 
 
Hans moet 15 dozen van 600 x 400 x 500 mm stapelen op een europallet. 
 

600

500

400

 
 

 Wat is de minimale hoogte van deze pallet met dozen als de pallet 150 mm hoog is? 
 
Een andere zending moet op een dagpallet worden gestapeld.  

 Geef twee redenen voor het gebruik van een dagpallet. 
 
Hans sealt de dozen op de europallet met zwarte folie. 

 Geef één reden waarom specifiek zwarte folie wordt gebruikt. 
 

INTERNATIONAAL TRANSPORT 

Peter is internationaal chauffeur bij Forna Logistics. Hij rijdt vaak lange ritten op het 
buitenland. Deze maandag is Peter vroeg vertrokken met een lading sigaretten voor 
Milaan in Italië. Peter rijdt via Frankrijk. 
 
In bijlage 1 staan de transportkosten voor zendingen naar Italië. 

 Wat kost 583 kg van Rotterdam naar Milaan? 
 
Welke van onderstaande vergunningen zijn nodig om binnen de EU goederen te mogen 
vervoeren? 
A een Eurovergunning 
B een Ritmachtiging 
C een SIEV inschrijvingsbewijs 
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Wat voor soort goederen is deze lading sigaretten voor de douane? 
A accijnsgoederen 
B BTW-goederen 
C vrije goederen 
 
Hieronder volgen twee uitspraken over taken van de douane. 
1 Het innen van invoerrechten, accijnzen en BTW bij internationaal handelsverkeer. 
2 Het beschermen van de landsgrenzen en controle op ongewenste personen. 
A alleen 1 is juist   
B alleen 2 is juist  
C 1 en 2 zijn juist 
D 1 en 2 zijn onjuist 
 
Bij zijn lading sigaretten heeft Peter een CMR-vrachtbrief nodig. Welk douanedocument 
heeft hij daarnaast nog nodig? 
A een administratief geleidedocument 
B een fytosanitaire gezondheidsverklaring  
C het Enig Document 
 
Door wegblokkades in Frankrijk moet Kees door Zwitserland rijden. Hij krijgt van de 
planner een ander douanedocument. 
Welk douanedocument is nodig voor Zwitserland? 
A een CMR 
B een COP-document 
C het Enig Document 
 

 Waarom heeft Peter dit andere douanedocument voor Zwitserland nodig? 
 
Aan de Zwitserse grens staat een groot bord met onderstaande tekst in het Frans en het 
Duits. 
 
À la frontière Suisse, il faut compter sur un temps d’attente jusqu'à trois heures. 
 
An den Grenzübergängen in der Schweiz muss mit Wartezeiten bis zu drei Stunden 
gerechnet werden. 
 

 Waar moet Peter nu rekening mee houden? 
 
In Zwitserland ziet Peter onderstaand verkeersbord. Zie voor kleur bijlage 2. 
 

 
 
Wat kan Peter nu verwachten? 
A een steile afdaling 
B een steile helling 
C een steile afdaling óf een steile helling 
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Als Peter ‘s nachts in Oostenrijk wil rijden, moet hij op zijn auto een groene ‘L’ hebben.  
 Wat geeft deze L aan? 

 
 Hoe heet het vervoeren van goederen van Italië naar Duitsland door een Nederlandse 

transportonderneming?  
A bilateraal vervoer 
B cabotage vervoer 
C derde landen vervoer 
D transito vervoer 
 
Na in München gelost te hebben, moet Peter vervolgens met een lading naar Berlijn en 
dan terug naar Rotterdam. Peter heeft in deze week in totaal 60 uur rijtijd nodig.  

 Mag dat volgens de EU-regeling 3820 (of Arbeidstijdenbesluit vervoer)? Verklaar het 
antwoord. 

 
Op een 6-baans autosnelweg ziet Peter een vrachtauto met aanhanger op de meest 
linkse baan rijden.  

 Mag dat? Verklaar het antwoord. 
 

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een onderzoek laten uitvoeren voor wat 
betreft het vrachtvervoer in de toekomst. Het resultaat hiervan staat in onderstaande 
tabel. 
 
Vervoersprognoses voor Nederland tot 2017 in miljoenen tonnen. 
 
 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer 

2007 344,5   82,6   6,2 
2009 370,4   88,0   6,8 
2012 420,7 100,0   9,4 
2017 446,2 192,2 13,6 

 
 

 Hoeveel miljoen ton goederen zullen naar verwachting in totaal in 2017 worden 
vervoerd? 

 
 Met hoeveel procent zal de vervoersmodaliteit railvervoer naar verwachting stijgen 

tussen 2009 en 2017? 
 

 Geef één reden waarom het railvervoer maar zo’n klein aandeel heeft in het totale 
vervoer. 
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NATIONAAL VERVOER 

Jan Kroeze, één van de chauffeurs binnenland van Forna, moet vanuit Utrecht naar 
Espel. 
 
Plan de kortste route met behulp van de wegenkaart vanaf Zwolle-Zuid (afslag 18) via 
IJsselmuiden naar Espel.  

 Noteer de wegnummers. 
 
Voordat Jan met z'n rit begint, moet hij een technische controle uitvoeren aan zijn 
vrachtwagen. 
Hij peilt onder andere de motorolie en leest de peilstok af zoals in onderstaande 
afbeelding is te zien. Er moet dus olie bijgevuld worden. Een gedeelte van het 
instructieboek is afgebeeld in bijlage 1. 
 

max.min.

olieniveau

 
 

 Hoeveel liter motorolie moet Jan bijvullen om het oliepeil op maximaal te krijgen? 
 
Jan rijdt met een trekker-opleggercombinatie. 

 Geef twee voertuigdocumenten die hij bij zich moet hebben. 
 

 Hoe noemen we het verdelen van de lading in een laadruimte? 
 
Jan moet rolcontainers vastzetten in de laadruimte. 

 Geef twee manieren waarop hij de rolcontainers kan vastzetten in de laadruimte. 
 
Bij de zendingen die Jan moet gaan afleveren zitten AVC-vrachtbrieven. 

 Geef een andere naam voor de AVC-vrachtbrief. 
 
De CMR-AVC 2002 bestaat uit vier bladen. 
Voor wie is blad drie? 
A voor de expediteur 
B voor de geadresseerde 
C voor de vervoerder 
 

 Hoe noemt men de wijze van frankeren waarbij alle vrachtkosten voor rekening van de 
verlader komen? 

 
Voordat Jan met z'n dagtaak begint, moet hij onder andere een tachograafschijf invullen. 

 Vul de volgende gegevens in op de tachograafschijf in de uitwerkbijlage. 
- datum: 23 mei 2005 
- naam chauffeur: Jan Kroeze 
- kilometerstand: 241 763 
- kenteken: BL-XV-76 
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De totale afstand van Utrecht naar Espel is 125 kilometer. Jan rijdt met een gemiddelde 
snelheid van 59 km/u. 

 Hoeveel minuten zuivere rijtijd heeft Jan dan nodig voor deze rit, naar boven afgerond 
op hele minuten?  

 
Vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt Jan over de A28. Op de wegenkaart gemeten is dit 
31,5 cm. De schaal van de kaart is 1:250.000.  

 Hoeveel kilometer, naar boven afgerond op hele kilometers, rijdt Jan dan in 
werkelijkheid op de A28? 

 
Op de A28 rijdt Jan achter een vrachtwagen met onderstaand markeringsbord.  
Zie voor kleur bijlage 2. 
 

 
 
Wat geeft dit bord aan? 
A Het is een bakwagen zonder aanhanger. 
B Het is een trekker met oplegger. 
C Het is een vrachtwagen met aanhanger. 
 

 Hoe kun je op de Shell-wegenkaart zien of je te maken hebt met een knooppunt of 
met een afrit? 

 
In het register van de wegenkaart staat achter een aantal plaatsen een sterretje ( * ).  
Wat betekent dit? 
A Het is een plaatsnaam, tevens een gemeentenaam. 
B Het is uitsluitend een gemeentenaam. 
C Het is uitsluitend een plaatsnaam. 
 
In Espel ziet Jan onderstaand bord aan het begin van een straat. 
Zie voor kleur bijlage 2. 
 

 
 
Welk bord staat aan de andere kant van die straat? 
Zie voor kleur bijlage 2. 
 

   
 

 A 
 

 B 
 

 C 
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Op weg naar Lelystad, rijdend op de N352 net buiten Urk, hoort Jan dat de Ketelbrug is 
afgesloten voor alle verkeer. 

 Plan de snelste route voor Jan naar Lelystad-Noord. Noteer de wegnummers. 
 
De ontvanger in Espel wil de goederen niet rechtstreeks aan de chauffeur betalen, maar 
per bank overmaken. 
Wat moet Jan nu doen? 
A de planning bellen en vragen wat hij moet doen 
B de zending afleveren zonder rembours 
C het frankeringsvoorschrift veranderen 
 
Op zijn route ziet Jan onderstaand verkeersbord. 
Zie voor kleur bijlage 2. 
 

 
 
Wat geeft dit bord aan? 
A gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen 
B verboden in te halen voor vrachtwagens 
C verboden in te rijden voor vrachtwagens 
D verplichte rijroute voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen 
 
In Harderwijk komt Jan onderstaande verkeerssituatie tegen.  
1 = personenauto, 2 = Jan in zijn vrachtwagencombinatie,  3 = vrachtauto 
Wat is hier de juiste volgorde van doorgang van deze auto’s? 
 

3

1

2

 
 
A 1,2,3 
B 2,1,3 
C 3,1,2 
D 2,3,1 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Wat is de volgorde van doorgang van de verkeersdeelnemers in onderstaande situatie? 
1 = een voetganger, 2 = een personenauto, 3 = een fietser, 4 = Jan in zijn 
vrachtwagencombinatie 
 

3

1

2

4

 
 
A 1,2,3,4 
B 1,2,4,3 
C 2,1,3,4 
D 2,4,1,3 
 
Op de tachograafschijf van Jan staan o.a. 'v-tjes' afgebeeld. 
 

 
 Wat betekenen deze 'v-tjes'? 

 
Jan heeft alle adressen gelost en is inmiddels in Rotterdam aangekomen. 
De kilometerstand is 242233. Hij moet nu zijn rit gaan afhandelen. 

 Neem eerst de gegevens van vraag 45 over op de tachograafschijf van vraag 58 (in 
de uitwerkbijlage). Vul de tachograafschijf daarna verder in. 
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