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1 Logistieke kosten 

1.1 Het concept bedrijfslogistiek 
Business logistics of bedrijfslogistiek = de verplaatsing, opslag en gerelateerde activiteiten tussen 

plaats van oorsprong waar het bedrijf haar grondstoffen verkrijgt en de plaats waar haar producten 

vereist zijn voor consumptie door de klanten. Logistiek omvat keten van activiteiten: 

 Levering van grondstoffen = materials managment 

 Activiteiten binnen bedrijf  

 Distributie naar klanten = physical distribution 

Geïntegreerde aanpak: verplaatsing, opslag, bewerking, verpakking,.. en ondersteunende functies 

zoals administratie, klantenservice,.. worden als 1 geheel beschouwd 

             Men kijkt naar het kostenplaatje van het begin tot het einde: ‘total cost’ 

Bv.: keuzeprobleem tussen ≠ transportmodi. Het eenvoudigste voorbeeld neigt naar de laagste 

transportkosten, maar bij vgl spelen ook andere elementen een rol 

Bv.: meeste ondernemingen willen goederen zo snel mogelijk leveren. Dit zal positieve consequenties 

hebben. 

Belangrijk in deze geïntegreerde aanpak is het ‘Total cost concept’: totale logistieke kost omvat alle 

kosten die ontstaan van het punt van oorsprong tot het punt van verbruik: 

 Transportkosten 

 Behandelingskosten 

 Voorraadkosten 

 Stock-out-kosten = kosten van voorraadtekort 

 Verpakkingskosten 

 Order processing kosten = kosten om een product van de opslagplaats naar de plaats van 

verkoop te brengen.  

 Administratiekosten 

 Opstartkosten 

 Kosten ivm klantenservice: klantenservice definiëren is niet simpel 

 Lokalisatiekosten 

1.2 Transportkosten 
Bij inhuren van transportdiensten  transportkosten = gelijk aan de prijzen van de carriers, wat het 

bedrijf vraagt. Deze prijzen zijn niet altijd transparant & toekomstige niveaus niet altijd voorspelbaar. 

              prijs per unit . #units 

Bij eigen vervoer  transportkosten zijn moeilijker te berekenen. Vaste of variabele kosten. Bepaling 

ervan loopt zoals in een transportbedrijf (door route, transportmiddelen,..) 

In termen van transportkosten  moet men steeds opteren voor de groots mogelijke lading omwille v. 

schaalvoordelen  gebeurt niet altijd want w rekening gehouden met andere logistieke kosten 
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In termen van transportkosten  moet men steeds opteren voor traag (per schip) dan supersnel 

transport (per vliegtuig). Maar weer mag men invloed van andere logistieke factoren niet 

onderschatten. 

Bv.: factor tijd: groenten en fruit moeten echt op een bep. moment ergens zijn & niet later (anders 

bv. Rot) 

1.3 Behandelingskosten 
Bij het laden en lossen of bij het overladen van goederen van het ene schip naar het andere, kunnen 

transportbeslissingen een invloed uitoefenen op de behandelingskosten 

 Aanzienlijke invloed: Bv.: water- of spoorweg brengen extra behandelingskosten mee ipv 

wegvervoer 

 Verwaarloosbaar effect 

1.4 Voorraadkosten 
Trade-off tussen voorraad- en transportkosten =  basiselement in de moderne logistiek. (bv.: JIT, 

zero-based invetory systems,..). Hogere transportkosten zijn aanvaard teneinde voorraadkosten te 

laten dalen.  

Transport kan voorraad creëren door op een bep. ogenblik een hoeveelheid goederen te leveren, die 

niet meteen geconsumeerd kan w. = cyclische voorraad. Vervoer leidt ook tot aanhouden van een 

safety stock (veligheidsvoorraad). Ook leidt vervoer tot voorraadkosten op goederen die in het 

transport zelf aanwezig zijn. 

 Holding cost (h) : de kost om 1 eenheid van een goed 1 jaar lang in voorraad te houden. 

Bevat 4 elementen: interestkost, verzekeringskost of risicokost, ontwaardingskost en 

magazijnkost 

 Interestkosten: w berekent door de jaarlijkse interest toe te passen op het kapitaal dat is 

geïnvesteerd in een eenheid van het goed. 

o Interestvoet verminderen met de verwachte prijsstijging van de goederen. Best gelijk 

stellen met reële interestvoet = interest boven de inflatie 

o Bv.: lening tegen 12 en inflatie van 3% => 1,12/,1,03 = 1,087 of 8,7% reële interest 

 Verzekerings- (tegen brand/diefstal) of risicokosten (niet verzekerd en er is brand/diefstal): 

als de verzekering afhankelijk is van het # goederen in voorraad dan kan men zeggen dat 

deze kosten ook een element zijn v/d jaarlijkse h-kost 

o Meestal verwaarloosbaar 

 Ontwaarding van goederen: door fysische aftakeling of economische depreciatie (een 

product is niet meer nuttig of ouderwets door technische innovatie) 

o Soms: ec. depreciatie kan berekend w uit de gemiddelde levensduur v. producten. 

Bijvoorbeeld pc’s p.209. 

o Ontwaarding van goederen kan ook 0 zijn. Men moet dan alleen rekening houden 

met de verwachte prijsevolutie bij het bepalen van de reële interestvoet. (bv: erts, 

stookolie) 

o Ec. depreciatie vormt meestal de belangrijkste factor in de jaarlijkse inventariskost h. 

Maar! Kan hard verschillen v. goed tot goed.  (kleren vs. auto-onderdelen) 
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 Magazijnkost: bestaan niet tijdens transport, enkel tijdens opslag, terwijl interest & 

depreciatie ook dan gelden en verzekeringskost zelfs groter is. 

o Publiek magazijn: zoals haven, luchthaven,.. kan men magazijnkost makkelijk 

bepalen. Gewoon het tarief aanreken dat door magazijnuitbater op jaarbasis 

gevraagd wordt voor opslag per ton, per kubieke meter of per eenheid van het goed 

o Privaat magazijn: niet enkel leasing of interestkost en depreciatie, maar ook 

verwarming, verlichting, onderhoud,.. 

o Magazijnkost per eenheid = jaarlijkse magazijnkost/gemiddelde voorraad (men kijkt 

naar gemiddelde voorraad omdat men nooit de volledige capaciteit van een 

opslagplaats gebruikt, dit om stock fluctuaties toe te laten) 

 Jaarlijkse kostprijs h kan soms hoog oplopen en dat een onderneming neemt dus soms dure 

transportbeslissingen, alleen om voorraden beperkt te houden. Moderne trends naar Just-in-

time-levering (JIT) en streven naar nulvoorraden, zijn bij hoge voorraadkosten begrijpelijk 

1.4.1 Cyclische voorraad  

Wanneer een onderneming goederen bestelt, doet ze dat meestal in kwantiteit die gedurende een 

bepaalde tijd haar behoeften dekt. Aangevoerde goederen liggen dus voor een tijd in voorraad. 

             evolutie = cyclisch: bij aankomst van het order  de voorraad met de geleverde hoeveelheid, 

              bij consumptie  de voorraad & bij volgende order-aankomst  weer 

Verloop van grafiek: zaagtand. Curve vertoont een 

verticale sprong bij levering v/d bestelling. 

Voorraad neemt vervolgens geleidelijk af. 

Veronderstelling: constante consumptie 

      gemiddeld de helft van de order- 

           hoeveelheid Q is in voorraad 

 

 

Voorraadbewegingen = onderhevig aan fluctuaties. Als deze fluctuaties geen systematisch verband 

tonen met het binnenkomen van ladingen, hoeft het niet meer juist te zijn dat gemiddeld de halve 

bestelkwantiteit in voorraad ligt. Bv.: bestelde hoeveelheid is direct op bij aankomst  cyclische 

hoeveelheid = 0 

Voorraad kan ook ontstaan op plaats van origine of ergens tussenin waar goederen verder vervoerd 

worden, niet enkel op bestemming.  

Opbouw van voorraad op productieplaats (tot er genoeg geproduceerd is voor afvoer in gestelde 

partijgrootte), w analoog geanalyseerd met cyclische voorraad. Alleen nu grafisch een zaagtand in 

tegengestelde richting: bouwt geleidelijk aan op & daalt ineens. Ook nu is de gemiddeld de halve 

partijgrootte in voorraad. 

Keuze van transportmodus heeft invloed op kosten. Bv.: gaan voor groter laadvermogen  hogere 

kosten van cyclische voorraadvorming. 
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Cyclische voorraadkost = 
𝟎,𝟓.𝑸.𝒉

𝑫
  met Q = hoeveelheid, h = holding cost & D = jaardebet in ton 

2 manieren om cyclische voorraadkost te : D verhogen of Q verminderen 

Voorbeeld :  
2500€/ton  
Holding kost = intrest 3% + risico 1% + ontwaarding 4% + magazijn €10 = €210  
* 1 ton per wegvervoer: 0,5 x 1 x 210 = 105€ cyclische kost per jaar  
* 25 ton per binnenschip: 0,5 x 25 x 210 = 2625€ cyclische voorraadkost per jaar  
* bij jaardebet van 20 ton/jaar is de voorraadkost per ton = 2625/20 = 131,25€ ton  
De totale kosten bedragen dan 177,25€/ton  
* bij jaardebet van 250 ton/jaar is de voorraadkost per ton = 2625/250 = 10,50€  
De totale kosten bedragen dan 56,50€/ton  
 

Ondernemingen < 250 ton kiezen voor wegvervoer en anders voor binnenvaart. Bedrijven die 

jaarlijks maar 20 ton aanvoeren, kiezen steeds voor wegvervoer. 

1.4.2 Voorraden tijdens het vervoer (in-transit cost) 

Goederen worden gedurende de hele transporttijd in voorraad gehouden & omvatten dus ook 

interest, verzekeringskosten (zijn hoger dan anders, want groter risico dan tijdens opslag) en 

depreciatie, geen magazijnkosten.  

Voorraad tijdens vervoer mag niet onderschat w. Kan groter zijn dan cyclische voorraad. Vaak zijn 

goederen langer onderweg dan dat ze in cyclische voorraad zijn.  

In-transit kosten h ander effect op transportbeslissingen dan cyclische voorraadkosten: 

 Cyclische: kleine partijgrootte 

 In-transit: snelle transportwijzen & snelste betekent vaak ook kleine partijgroottes 

 2 elementen overlappen, maar zijn in wezen verschillend!! 

Kosten van in-transit voorraad =( 
𝒍𝒆𝒂𝒅−𝒕𝒊𝒎𝒆

𝟑𝟔𝟓
).h 

Voorbeeld  
Holding kost = 200€  
Aanvoertijd = 30 dagen of 22 dagen  
=> (30/365) x 200 = 16,44€ 

=> (22/365) x 200 = 15,89€ 

1.4.3 Veiligheidsvoorraad of buffervoorraad (safety stock) 

Dit is voorraad die wordt aangehouden bovenop de cyclische voorraad o.w.v. onzekerheid over de 

vraag of levertijd (= lead time= tijd tussen order & aankomst). Is nl. moeilijk om fluctuaties te 

voorspellen. Idee bestaat erin een reserve aan te leggen, zo wil men vraagschommelingen opvangen 

& stock-outs vermijden.  

Veiligheidsvoorraad = voorraad die we gemiddeld nog aanwezig willen bij de aankoop van een goed.  
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Aanvulling van de voorraad gebeur niet als 

stock = 0, maar vroeger. Aankomst van de 

goederen is voorzien bij niveau S. Dit 

gemiddelde S is de veiligheidsvoorraad 

 

 

 

 

Vier elementen bepalen het niveau van de veiligheidsvoorraad: 

 Order lead time (aanvoertijd): hoe langer de aanvoertijd, hoe onzekerder, hoe groter de 

vereiste veiligheidsvoorraad 

 Vraag of stock uitputting: vraag beïnvloedt veiligheidsvoorraad door omvang & door mate 

waarin zij wisselvallig is. Hoe groter en wisselvalliger de vraag, hoe groter veiligheidsvoorraad 

 Aanvaardbaarheid van een stock-out: manager die hoog risico van stock-out aanvaardt, 

lager niveau S. Laag risico, hoger niveau S. 

 Methode van voorraadbewaking:  

o Permanente voorraadbewaking (continuous review): aanwezige voorraad is steeds 

gekend & men kan onmiddellijk reageren als voorraadniveau onder bepaalde 

hoeveelheid zakt. 

o Periodieke voorraadbewaking (periodic review): voorraad wordt op vaste tijdstippen 

gecontroleerd & orders kunnen enkel op deze tijdstippen gebeuren. Bij deze 

methode moet S groter zijn dan bij permanente.  

Voorbeeld (p.215-220) 

 Er zijn drie mogelijke order lead times : 1, 2 of 3 dagen; elk met waarschijnlijkheid = 1/3.  

 De dagelijkse vraag is ofwel 95, ofwel 105; elk met waarschijnlijkheid = 1/2. 

Continuous 

Bepalen van 

veiligheidsvoorraad is afh. 

van risico op stock-out 

dat men bereid is te 

nemen.  

(2)voorraadconsumptie 

tijdens order lead time 

(3)waarschijnlijkheid van 

deze voorraadconsumptie 

(4)waarschijnlijkheid van 

max. voorraadconsumptie 

Dag 1:95 of 105 Dag 2: 
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190 (95+95) of 200 (94+105) of 210 (105+105), …     (kolom 3 gecumuleerd)                                                                                       

(5)Waarschijnlijkheid van meer dan voorraadconsumptie (=1-kolom4) 

Stel dat men een risico van 1 24⁄  (kolom 5 dag 3) toelaat: er mag zich 1 stock-out voordoen op 24 

leveringen. Order moet dan gebeuren als de voorraad daalt tot 305 eenheden (=re-order level). 

Alleen voorraad van 305 vertoont eig. dat hij met kans 1 24⁄ uitgeput w binnen de leveringstijd. 

Nu kan men veiligheidsvoorraad berekenen: gemiddelde leveringstijd = 2dagen ( 
(1+2+3)

3
) & 

gemiddelde vraag = 100  (
(105+95)

2
)  gemiddelde consumptie tijden order lead time = 200 

Bij aankomst zullen gemiddeld nog 305-200=150 eenheden in stock zijn. De veiligheidsvoorraad 

(verwachte stockniveau bij aankomst) =105 

Duidelijk dat transportbeslissingen een grote invloed hebben op veiligheidsvoorraad. Stel dat men 

vervoerswijze kiest met grotere betrouwbaarheid & frequentie, zodat leveringstijd sowieso 1 dag is. 

Dan is de kans op vraag 95 tijdens leveringstijd ½ en kans op vraag 105 ook. Dan wordt het risico op 

voorraadtekort gereduceerd tot de vereiste 1/24 door te bestellen als de voorraad gedaald is tot 105. 

Veiligheidsvoorraad is dan gering: bestellen bij 105 eenheden, als gemiddelde vraag tijdens 

leveringstijd v. 1 dag gelijk is aan 100, krijgen we veiligheidsvoorraad v. slecht 105-100=5 eenheden. 

        men kan permanent 100eenheden minder in stock houden. Betrouwbaarheid & frequentie zijn 

          kwaliteiten waarvoor men in transport hoge prijs wil betalen 

Wiskundig model: 

De grootte van de veiligheidsvoorraad, gegeven dat de vraag tijdens leveringstijd normaal is 

verdeeld, w als volgt berekend: 

S = K.𝝈   met K = cte afh. van risico op stock-out en 𝝈 = standaarafw. v. vraag tijdens order lead time 

𝜎 berekenen:   


i n

L
L

i
 met iL = geobserveerde vraag over n lead times 

Standaarafw.: 
1

)²(
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  Probleem: geen info over effect van wijziging in order lead  

                                                                      time, of als vraag wijzigt 

 )²( tVTv  met:   = standaardafw. vraag tijdens order lead time(Fetter & Dalleck formule) 

                                                 T = gemiddelde order lead time 
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i i                   t = variantie van de order lead time 

                                                 v = vraagvariantie 
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Standaarddeviatie verandert als order lead time (T) stijgt of variabeler wordt of als de vraag (V) 

verandert of variabeler wordt. 

Schommelingen van lead time vraag w bepaald door: de gemiddelde duur van de lead time T: Als de 

lead time T uren duurt, dan kan de totale vraag Tv schommelen en de variantie van de lead time t: als 

de lead time een uur verandert, dan kan de totale vraag met de gemiddelde vraag veranderen V²t 

Veronderstelling: onafhankelijkheid van fluctuaties: 

 Vraagniveaus bij opeenvolgende uren horen onafhankelijk van elkaar te schommelen 

 Variaties in de vraag horen ook onafhankelijk van elkaar te schommelen 

 Wordt niet aan deze vwde voldaan, zal vergelijking niet meer kloppen: 

 Positieve autocorrelatie: opeenvolgende uren lijken op elkaar en leidt tot een grotere 

variabiliteit van lead time 

 Als een lange lead time systematisch een hogere vraag meebrengt, zal men een grotere 

variabiliteit van lead time vraag krijgen. 

 Gevolg: snelheid & stiptheid zijn heel belangrijk in transport. kortere lead time  

                           (kleinere T) en kleinere variantie van order lead time (kleinere t) 

Belang van snelheid & stiptheid hangt af van variantie en gemiddelde vraag.  

         als vraag een relatief grote variantie vertoond (v is groot in vgl. met V): snelheid belangrijkst 

         als vraag vrij stabiel is (v is klein in vgl. met V): stiptheid helpt het meest om veiligheidsvoorraad 

           klein te houden 

K berekenen 

Constante K hangt af van het risico iemand bereid is te nemen op een stock-out tijdens de lead time.  

 

k-waarden tonen extra veiligheidsvoorraad die vereist is voor het verminderen van een zeker risico.  
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Optimale veiligheidsvoorraad wordt gevonden door de kosten van extra voorraad af te wegen tegen 

de ec. schade van een stock-out.  

h.k. = 0,0001.N.z    met h = kost om 1 eenheid v/e goed gedurende 1 jaar in voorraad te houden 

                                             k = toename in K nodig om het risico bij de aanvulling met 0,0001 te  

                                              = standaarddeviatie v/d vraag tijdens de order lead time 

                                             hk = extra jaarlijkse kosten v/e toename v/d veiligheidsvoorraad met k 

                                             N = aantal aanvullingen per jaar 

                                             z = kost van een stock-out 

                                             0,0001Nz = jaarlijks voordeel van het vermijden van stock-out kosten, als  

                                             veiligheidsvoorraad toeneemt met k 

linkerlid: jaarlijkse MK om extra voorraad aan te houden 

rechterlid: jaarlijkse MO om stock-outs te vermijden 

 k = 
0,0001.𝑁.𝑧

ℎ.𝜎
      De optimale waarde van k is omgekeerd evenredig met de jaarlijkse holding cost h  

                                 en de standaarddeviatie van de vraag tijdens leveringstijd 

                                 De optimale waarde van k is recht evenredig met het # aanvullingen per jaar en 

                                 stock-out kost 

1.4.4 Speculatieve voorraad 

Is een voorraad die men aanlegt omdat men een prijsstijging van de goederen verwacht.  

Bij kostenberekening van cyclische voorraad, in-transit voorraad en veiligheidsvoorraad zitten al 

speculatieve elementen. Want de jaarlijkse holding kost h omvat de reële interest. 

            bij verwachte prijsstijging  h en  cyclische voorraad omdat men minder tegen grote  

              vrachten is 

            ook laat met meer trage transportwijzen toe die zorgen voor grote volumes voorraad tijdens 

              vervoer 

            men is minder streng op stiptheid dus is een hogere veiligheidsvoorraad nodig 

De verwachte prijsstijging kan zo groot zijn dat niet alleen de reële interest maar ook de holding cost 

h negatief is: 

            voorraad wordt een financiële bonus: er wordt max. gebruik gemaakt van de magzijnruimte 

              en de veiligheidsvoorraad verdwijnt totaal uit de berekening 

            cyclische voorraad is hinder, want het hindert max. gebruik van het magazijn: als er in grote  

             hoeveelheden geleverd wordt, moet er genoeg plaats vrijgemaakt worden voor de aankomst 

            Voorraad tijdens het vervoer wordt een voordeel omdat bij verwachte prijsstijging de 

              voorraadkosten negatief zijn 

1.4.5 Seizoensvoorraad 

Seizoensvoorraad wordt aangehouden als productie van goederen onderhevig is aan 

seizoensgebonden variaties die verschillend zijn van de vraagschommeling. Dis is de voorraad die 

men aanlegt, omdat het productieniveau en tijdstip verschilt met het consumptieniveau en tijdstip. 

Seizoensvoorraden worden bovenop de cyclische voorraad, voorraad tijdens het vervoer en 

veiligheidsvoorraad aangelegd.  Waarom? Omdat het productieseizoen ≠ aan het verkoopseizon 
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In het productieseizoen zijn deze drie eerste vormen van voorraad onbelangrijk omdat gedurende 

heel het jaar seizoensgebonden cyclische voorraad aanwezig is. Het enige verschil is de hoeveelheid 

waar de voorraad wordt gehouden. 

1.4.6 Dode voorraad 

Dode voorraad = voorraad die onverkoopbaar geworden is. 

Transportbeslissingen kunnen een belangrijke rol spelen: bestellingen van grote partijgrootte of trage 

transportmiddelen vergroten de waarschijnlijkheid op veroudering 

Een correcte berekening van holding cost h zorgt ervoor dat deze voorraad reeds werd opgenomen 

(als ontwaardingskost) 

1.5 Stock-out kosten 
Stock-out kosten = kosten die geleden worden door een voorraadtekort. 

    vb.: kosten van leegstaande machines, onderbreking van productie,… 

Bij een # logistieke beslissingen werken kosten van voorraadtekort en voorraadkosten in 

tegengestelde zin  Een hogere veiligheidsvoorraad impliceert hogere voorraadkosten maar lagere 

stock-out kosten.  

z = 
𝑘.ℎ.𝜎

0,0001.𝑁
 = 

𝑏𝑖𝑗𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑎𝑟
 

Totale tekortkosten per jaar: N.p.z met p = tekortrisico in elke bevoorrading 

Dit alles is afh. van het gedrag van voorraadbeheerders die veiligheidsvoorraad kiest. Om stock-out 

kosten te vermijden, kan je je goederen aanvoeren in grote partijen en dit slechts een paar keer per 

jaar. Uit het oogpunt van een stock-out zal men moeten kiezen voor een kleine N en dus een grote 

partijgrootte. Voor cyclische voorraad is dit dan weer omgekeerd. 

Bijvoorbeeld: 

Stel dat voorraadbeheerder 1,55 keer de standaardafw. in veiligheidsvoorraad houdt. Wat is dan de 

stock-out cost?  

                    1,55.𝜎 = K. Als we deze waarden opzoeken in de tabel bekomen we k = 0,00084 

                    z = 0,00084.h.𝜎/0,0001.N 

                    z wordt uitgedrukt in 3 variabelen, nl. h, 𝜎 en N. Elk van deze variabelen zijn meetbaar, 

                    dus de stock-out kost kan berekend worden 

Als hij voor een grotere veiligheidsvoorraad was gegaan, met k > dan 0,00084 zou dit grotere stock-

out kosten met zich meebrengen en vice versa. 

1.6 Verpakkingskosten 
Transportbeslissingen hebben invloed op verpakkingskosten:  

 Lagere verpakkingskosten bij massa- en tanktransport dan bij stukvervoer.  

 Lager bij containertransport, want de verpakking is minder duurzaam & minder duur 

 Keuze tussen weg, spoor, zee en luchttransport maakt ook een verschil, zeker bij gevaarlijke 

goederen (de wettelijke verplichtingen verschillen naargelang transportwijze) 



10 
 

1.7 Kosten van behandeling en administratie 
Bij levering in kleine hoeveelheden kunnen deze kosten de transportkosten & voorraadkosten 

overtreffen. Bedrijven proberen dan ook te streven naar groupage & leveringen in grotere 

hoeveelheden.  

                  Bij bulk orders & waardevolle goederen zijn de risicokosten van voorraad te groot & 

                   zijn kosten van behandeling & administratie slechts bijkomstig 

Evolutie:  

Deze kosten worden in transportbeslissingen minder belangrijk, omdat administratie en 

orderbehandeling minder arbeidsintensief zijn geworden door pc’s. 

1.8 Opstartkosten/instelkosten 
= kosten die een bedrijf maakt wanneer het haar activiteiten verplaats naar een andere operationele 

basis.  

        kosten  als transport- en voorraadbeslissingen regelmatig voorraadaanvullingen & korte 

          productiecycli vragen 

        kosten  als transport- en voorraadbeslissingen lange cycli vragen 

Levering in grote partijgroottes hebben een nadelig effect op cyclische voorraad: doet deze stijgen 

        Instelkosten w in tegengestelde zin beïnvloedt: deze : als een levering van goederen een  

            aanpassing van operationele procedure betekent, is grote hoeveelheden in 1keer behandelen 

            beter. Door grote hoeveelheden bespaart men dan instelkosten, mss meer dan men aan 

            cyclische voorraadkosten veroorzaakt. 

Instelkosten, orderbehandeling kosten en administratiekosten w in logistieke analyse vaak samen 

behandeld, door ze aan te rekenen aan 1 enkele vaste kostprijs per verzending. Betrokken kosten zijn 

dan proportioneel met het # verzendingen.  

1.9 Kosten van klantenservice 
Transportbeslissingen beïnvloeden niveau van klantenservice, niet alleen door leveringstijden & 

stock-outs, maar algemeen door behandeling van goederen & zorg voor consument. 

Aandacht voor de klant is vooral belangrijk als transport afgestemd is op de vereisten van individuele 

klanten. Bedrijven zullen dan eerder transport zelf regelen of beroep doen op een professioneel 

transportbedrijf met ervaring op vlak van die bepaalde goederen. (om risico op klanten te 

verliezen).  Taal van chauffeur = belangrijke factor om vervoerders binnen eigen land te nemen. 

1.10 Lokalisatiekosten 
Locatie beïnvloedt kosten van een firma: grondprijzen, beschikbaarheid van gekwalificeerd 

personeel, loonhoogtes, kosten van publieke voorzieningen, leveringskosten & belastingen.  

Locatiekosten zijn enkel belangrijk als firma een locatie moet kiezen en deze dan vast is voor lange 

termijn. Wij beperken ons slecht tot KT. 

1.11 Just-in-time aanbod en nulvoorraden 
3 factoren leiden tot deze trend: 

 Groter bewustzijn van voorraadkosten 
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 Lagere opstartkosten & bestelkosten per zending 

 Betere planning van vraag, met minder variatie 

Deze factoren hebben geleid tot lagere veiligheidsvoorraad & kleinere orders. 

1.11.1 JIT aanbod 

= de levering zonder veiligheidsvoorraad & zonder het optreden van stock-outs. De goederen komen, 

telkens juist op tijd toe. Nooit te vroeg of te laat. 

Zeer moeilijk te bereiken, want standaarddeviatie van de lead time van vraag moet nul zijn. In de 

praktijk heeft men hier bijna nooit zekerheid over dus neemt ment genoegen met een aanzienlijke 

reductie van de veiligheidsvoorraad. 

           𝜎 =  √(𝑇𝑣 + 𝑉2𝑡)      (=𝜎waarv. de veiligheidsvoorraad afhangt) 

           men kan 𝜎 verlagen door in te grijpen op de 4 variabelen onder de wortel: 

                          - Niet bedoeling om gem. vraag V & gem. lead time T te doen dalen 

                          - Wel: variantie van de vraag v en variantie van lead time t doen dalen 

                                      *v dmv strikte planning van consumptie 

                                      *t dmv stijging in stiptheid van aanbod en levering. 

                          - Door v & t 0 te maken, wordt heel de uitdrukking 0. En dus ook 𝜎 & dus ook de  

                             veiligheidsvoorraad. 

Transport speelt een belangrijke rol mbt tot de variantie van de lead time t: door een strikte naleving 

van leveringstijden, zal variantie t zeer laag zijn. Maar om t naar 0 te brengen moet ook de 

leverancier stipter leveren. 

Stiptheid wordt steeds belangrijker in transport als de andere elementen geoptimaliseerd zijn. 𝜎 en 

de corresponderende veiligheidsvoorraad zijn het resultaat van vierkantswortel van de som.  

           Door variantie van 1 dag te sparen zal het effect op 𝜎 gering zijn als T en v hoog blijven of als 

             de onbetrouwbaarheid van de leverancier t hoog houdt. 

           door variantie van 1 dag te sparen zal effect op 𝜎 groot zijn als het de laatste bron van 

             onzekerheid was. 

JIT-levering zal vooral aangewezen zijn in een omgeving met JIT-productie, in een omgeving met een 

strikte planning van leverancier tot consument. Maw een perfect geplande omgeving waar het 

transport ook met perfecte stiptheid werkt, daar zal veiligheidsvoorraad verdwijnene. 

In praktijk is het wel moeilijk kortere levertijden en verminderde varianties te bereiken.  

1.11.2 Nulvoorraden 

JIT elimineert enkel veiligheidsvoorraad. Onder nulvoorraad verstaan we ook dat cyclische voorraad, 

in-transit, speculatieve en seizoensvoorraad 0 bedragen.  

Er zijn een # methodes om dit na te streven. Bv.: seizoensfluctuaties weg werken en speculatieve 

voorraad vervangen door toekomstige aankopen.  

Transport speelt een rol mbt in-transit voorraden en cyclische.  

           in-transit voorraad is proportioneel met de vervoerstijd. En kan dus gereduceerd worden dmv 

             snellere transportwijzen. 
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           Cyclische voorraad is proportioneel met de partijgrootte. En kan dus verkleind worden dmv 

            kleinere partijgroottes. 

Niet realiseerbaar. Transprot vraagt altijd tijd en in-transit kosten blijven. Bovendien gaat het bij 

leveringen om meer dan 1 eenheid per tijd, dus zitten nieuw gearriveerde goederen tenminste een 

korte tijd in voorraad voor de consumptie.  

           Nulvoorraad = slechts een doelstelling die men wil benaderen, w nooit voor de volle 100% 

             benadert 

Vervoerstijd, partijgrootte en stiptheid = verschillende kenmerken. Ze moeten niet noodzakelijk 

samengaan en hebben een verschillende impact op voorraadkosten.  

           Om in-transit kost te  telt de gemiddelde transit tijd 

           Om cyclische voorraadkosten te  telt de partijgrootte 

           Om veiligheidsvoorraad te  telt de transit tijd & stiptheid, niet de partijgrootte 

1.12 Herhaling 
Voorraadkosten doen   duur van transport doen  

Cyclische voorraad doen   partijgrootte doen  

Veiligheidsvoorraad doen   tijd & variantie doen  

2 Transportbeslissingen vanuit een logistiek perspectief 

2.1 Regel van de vierkantswortel 
Een manager die per jaar een gegeven kwantiteit goederen te vervoeren heeft, kan kiezen tussen 

talrijke kleine verzendingen of een aantal grote. Men kan zich de vraag stellen welke 

verzendkwantiteit de logistieke kosten minimaliseert. 

Regel van de vierkantswortel w gebruikt om de optimale bestelhoeveelheid te bepalen die de totale 

logistieke kosten minimaliseert. Formule veronderstelt: er bestaan kosten van de cyclische voorraad 

& elke verzending heeft een vaste kosten component onafhankelijk van de grootte. 

 Vaste kosten (worden niet beïnvloed door partijgrootte): 

o Bevatten transportkosten zelf (bv.: diamanten in handbagage  verzendkwantiteit 

kan verdubbeld w zonder de verkoopprijs te verdubbelen: vervoerprijs = reiskosten 

koerier) 

o Administratiekosten en order processing kosten 

o Behandelingskosten & verpakkingskosten 

 Algemeen: een vaste kostprijs b per zending, die transport, goederenbehandeling, 

administratie, orderbehandeling, instelkosten, risico op voorraadtekort bij levering of nog 

andere logistieke kosten bevat.  

o Vaste kosten geven aanzet tot GROTE VERZENDINGEN 

Maar hoeveel juist versturen? Hiervoor moet men de vaste kosten per verzending afwegen tegen de 

kosten van cyclische voorraad  trade-off tussen de twee 
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Afweging tussen beide wordt 

op deze grafiek geïllustreerd.  

Een verdubbeling van de 

orderkwantiteit vermindert 

het # leveringen & de totale 

orderkosten met de helft 

    Kosten zijn omgekeerd 

      evenredig aan ordergrootte 

Cyclische voorraadkosten 

zijn rechte door oorsprong: 

rico = 
ℎ

2
, h = holding cost v. 1 

eenheid per jaar 

 

Totale kosten van de verzending & cyclische voorraad bekomt men door op de grafiek de verticale 

som van de twee curven te nemen. Op het laagste punt vinden we de optimale ordergrootte Q.  

Algebraïsch:          Q = √
𝟐.𝑫.𝒃

𝒉
          met: Q = optimale bestelhoeveelheid 

                                                                      D = jaarlijkse hoeveelheid 

                                                                      b = vaste kosten per verzending 

                                                                      h = holding cost per eenheid per jaar 

Bewijs:  Vertrek van een totale jaarkost C, de som van de vaste bestelkosten voor 
𝑫

𝑸
 zendingen en de  

               voorraadkosten van een gemiddelde cyclische voorraad 
𝑸

𝟐
:  

                           𝑪 = 𝒃. (
𝑫

𝑸
) + 𝒉. (

𝑸

𝟐
) 

               Minimeer C: 

                          
𝜹𝑪

𝜹𝑸
=  −

𝒃.𝑫

𝑸𝟐 +
𝒉

𝟐
= 𝟎   of  𝑸² =  

𝟐.𝑫.𝒃

𝒉
 

Formule is niet alleen van toepassing op zeer kleine zendingen met een vervoerprijs die onafhankelijk 

is van de partijgrootte, ze geldt ook als vervoerskost een constant bedrag per ton bevat. Dat bedrag 

per ton wordt nl. door de keuze van een partijgrootte niet beïnvloedt.  

Formule is ook bruikbaar als opslagruimte zeer schaars is & men die schaarse ruimte moet 

voorbehouden in proportie tot de partijgrootte die in 1 verzending aankomt. Ruimte zal dan 

proportioneel zijn met cyclische voorraad. Men kan kostprijs toevoegen aan h.  

Formule houdt alleen stand als logistieke kosten verdeeld worden in 3 categorieën: 

 
Voorbeeld vluchttransport van Hong Kong naar Brussel: (p 240 + 241)  
D = 100.000  

 kosten die niet beïnvloed worden door ordergrootte: uit berekening laten!  
o per stuk van 200 gram kost het vluchttransport € 0,75. De totale prijs per jaar 

bedraagt 75.000€ onafhankelijk van de grootte. 



14 
 

o douanerechten  
o productiekosten in Hong Kong  

 vaste kosten per levering: b = 325€  
o voor: Azië: 75€ per zending  
o na: Europa: 100€ per zending  
o administratiekosten, vaste set-up kosten kwaliteitcontrole, commissie: 75€ 
o tekortrisico: 0,004 x 12.500€ (0,004 kans op stock-out)  

 kosten in verhouding met de cyclische voorraad: h = 8,75€ (5% reële intrest op de goederen, 
20% jaarlijkse economische risicokost, opslagkosten en verzekeringspremie tegen brand en 
diefstal)  

=> optimale orderhoeveelheid = √ [ (2x100.000x325) / 8,75 ] = 2.725 

2.2 Optimale bestelkwantieit voor binnenvaart 

 Transportklant chartert schip van zeehaven naar bedrijf in binnenland gelegen 

 Bulkgoederen, in voldoende hoeveelheid 

 Hij kan kiezen van zendingen van 9000 ton tot 300 ton 

 Geen seizoensvoorraad 

 Cyclische voorraad in functie van bestelhoeveelheid 

 Geen verpakkingskosten 

 Aanbieder in haven vraagt vast bedrag per ton 

 Vaste kosten per zending (oa administratie) 

2.2.1 Overzicht van de gegevens 
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2.2.2 Vereenvoudigde berekening van de optimale partijgrootte 

 

We nemen aan dat voorraadbeheerder een constante veiligheidsvoorraad en dus ook constant risico 

op stock-out handhaaft. Plus een volledige belading van het schip 

 Kolom 1: mogelijke laadcapaciteiten in ton 

 Kolom 2: transportkosten per ton = de kosten van een hele lading gedeeld door aantal ton 

 Kolom 3: voorraadkosten van goederen in transit 

o Geen opslagkosten, maar deze kosten omvatten reële interest en mogelijke 

ontwaarding of een ander verlies aan waarde en verzekeringskosten.  

o Dit bedraagt €12,5 per jaar per ton. Deze moeten aangerekend worden gedurende 

de vervoerstijd. Deze bedraagt 3 dagen: 3/365 dagen  12,5.(3/365) = 0,13 

o Bedrag is onafhankelijk van de bestelgrootte, vervoerstijd hangt hier niet vanaf 

 Kolom 4: cyclische voorraadkosten 

o Deze kosten zijn er in de haven en op plaats van bestemming. Enkel deze op plaats 

van bestemming moeten in rekening worden gebracht. Leverancier in de haven past 

prijs toe die niet van de partijgrootte afhangt.  

o Cyclische voorraadkost = 
0,5𝑄.ℎ

𝐷
 = 

0,5𝑄.22,5.

50000
 en D = jaarlijkse vraag op bestemming 

 Deze kost is belangrijk en hangt af van de geselecteerde Q 

o Cyclische voorraadkosten zijn enige element dat toeneemt bij stijgend 

laadvermogen. Deze kosten zijn de rem op het opdrijven van de partijgrootte. 

 Kolom 5 & 6: kosten van veiligheidsvoorraad en stock-out 

o Perfecte berekening van deze kosten is zeer complex. Beter de berekening wat 

eenvoudiger maken, zodat men de kosten nog vrij goed benadert: veronderstel dat 

voorraadmanager een constante veiligheidsvoorraad van 1,325 ton aanhoudt en dus 

een constante stock-out risico tijdens lead time van 0,004 (want 1,325 is 2,65 keer de 

𝜎 van 500 ton). Kijk bij K = 2,65 in tabel van normale verdeling. 

o Jaarlijkse kosten van veiligheidsvoorraad: 1,325.22,5 = 29812,50. Per ton: 

29812,50/50000 = €0,60. Deze kost is onafhankelijk van geselecteerde 

ladingscapaciteit en is een constante kostprijs. 

o Kosten van voorraadtekorten hangen wel af van gekozen partijgrootte. Zijn een 

constante per verzending: risico van 0,004 op stock-out doet zich voor bij elke 
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verzending. Ook als het aantal ton verandert. Kunnen kostprijs van 1 tekort 

berekenen. 

 Vaste zoek dus een evenwichtspunt waarbij hij een extra voorraad van 

0,00844.𝜎 ruilt tegen een tekortrisico van 0,0001 

 z = 
𝑘.ℎ.𝜎

0,0001.𝑁
 = 

0,00844.500.22,50

0,0001.50
 = €18 990 

 Hij ruilt €18 990 stock-holding kosten in voor 1 stock-out 

 Verwacht stock-out kosten per levering bedraagt 0,004.18990 = 75,96 

 Stock-out kost per ton bedraagt 75,96/Q 

 Deze kosten zijn dus omgekeerd evenredig met de bestelgrootte 

 Kolom 7: vaste verzendkosten 

o Kostprijs per ton is 50/Q 

o Kosten zijn omgekeerd evenredig met bestelgrootte 

 Kolom 8: totale kost 

Conclusie: duwvaart met 4500 ton is de beste oplossing. Tweede beste oplossing is het schip van 

2000 ton en dit is al meer dan 10% duurder. Het vervoer in de kleinste hoeveelheid is bijna twee keer 

zo duur. 

Bij klein laadvermogen moeten de cyclische voorraadkosten een grotere impact hebben. Dit is 

mogelijk als er een vermindering van de jaarlijkse goederenstroom of een toename in de jaarlijkse 

voorraadkosten plaatsvindt. Grotere cyclische voorraadkosten ontstaan door grotere h of kleinere D.  

                  Dure goederen met grote h zullen daarom steeds in kleinere partijen vervoerd worden  

                    dan goedkopere. 

2.2.3 Exacte berekening van de optimale partijgrootte 

Wat als manager risico wijzigt? Het effect is minder belangrijk. De kosten in volgende tabel zijn 

uitgewerkt exact in overeenstemming met het risiconiveau dat geaccepteerd wordt: 

 

Er is slechts een klein verschil. De totale kosten & stock-out kosten zijn nu lager dan in het 

eenvoudige voorbeeld. Manager is in staat de totale kosten van veiligheidsvoorraad & stock-out te 

drukken. De resultaten in kolom 5 en 6 zijn lager dan bij het eenvoudige voorbeeld. En de optimale 
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keuze blijft 4500 ton. De exacte berekening veronderstelt dat de manager een optimale trade-off 

tussen extra voorraad en stock-out kosten bewaart. 

 

Met 50 aanvullingen per jaar: k = 0,00884 en veiligheidsvoorraad is 1325 en 𝜎 = 500 met een stock-

outrisico van 0,004. 

Kosten van veiligheidsvoorraad: het aantal ton in kolom 4 vermenigvuldigen met de jaarlijkse holding 

cost: 1325.22,50  

Kosten van stock-out: nummer in kolom 6 vermenigvuldigen met de kost van 1 enkele stock-out 

(18900). 

2.3 Optimale partijgrootte in wegvervoer 
Bij wegvervoer zijn de mogelijke opties: 0,5 ton tot 30 ton (vs. maar een 7-tal bij binnenvaart). Het 

optimum blijkt ergens rond de 13 ton te zijn.  

We veronderstellen dat er geen seizoensvoorraad is, maar wel cyclische voorraad dmv aanvullingen. 

Consumptie van de goederen wordt niet beïnvloed door de aankomst van goederen. Aanvoer aan 

punt van oorsprong kan genegeerd worden omdat de leverancier zijn tarief niet beïnvloed wordt 

door partijgrootte. Verpakkings- en behandelingskosten zijn aan een vast tarief per ton en dus niet 

belangrijk. De ontvanger moet wel bepaalde vaste kosten per levering dragen, zoals administratie- en 

opstartkosten. 

Beslissende variabelen: daling jaarlijkse consumptie en stijging van de jaarlijkse voorraadkosten 
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2.3.1 Overzicht van de gegevens 

 

2.3.2 Vereenvoudigde berekening van de optimale partijgrootte 

Veronderstelling: geen aanpassingen aan het risico op stock-out tijdens lead time, 

veiligheidsvoorraad wordt constant gehouden en de stock-out kosten per ton zijn omgekeerd 

evenredig met het # ton in de levering. We gaan ook uit van volledige ladingen: laadvermogen = 

bestelhoeveelheid.  

 

 Berekening van stock-out kost is het moeilijkst: 

o Veiligheidsvoorraad van 7 ton is 1,88 (=K) keer de 𝜎 (𝜎= 3,72) en komt dus overeen 

met een risico van 0,030. 

 Bij dat risico, kan een kans van 0,0001 op stock-out vermeden worden door 

de veiligheidsvoorraad te vermeerderen met k = 0,00147 keer de 𝜎 
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 Stock-out kost bedraagt dan €3,135: z = 
𝑘.ℎ.𝜎

0,0001.𝑁
 =

0,00147.860.3,72

0,0001.15
 

o Het risico per levering is 0,03 

 De stock-out kost per levering = 0,03.3,135 = €94,05 

 Door dit te delen door de ordergrootte bekomen we de kost per ton 

 Transportkosten: 
𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑛
 

 Voorraadkosten tijdens vervoer:1 365⁄ .850 

 Cyclische voorraadkosten: 
0,5.𝑄.860

150
  150 = D = jaarlijkse vraag ter bestemming 

 Kosten van veiligheidsvoorraad: 
𝑆.ℎ

𝐷
 = 

7.860

150
  

In kolom 8 kunnen we zien dat de optimale bestelgrootte (met de laagste kost) 12 ton is. Men kan 

van deze keuze wel een paar ton afwijken zonder de kosten noemenswaardig op te drijven.  

 Cyclische voorraadkosten  bij toenemend laadvermogen, terwijl andere kosten dalen of 

constant blijven (idem binnenvaart) 

 Cyclische voorraadkosten plaatsen rem op opvoering van partijgrootte 

 Voorraadkosten bij vervoer zijn onbelangrijk 

 De vaste order kost weegt zwaarder door 

 Kosten van veiligheidsvoorraad & stock-out wegen ook meer door dan bij binnenvaart 

2.3.3 Exacte berekening van de optimale partijgrootte 

Laadvermogen beïnvloedt het aantal aanvullingen per jaar en heeft dus een effect op het aantal 

stock-outs. Met verschillende laadvermogens behoudt de manager geen constant risico op stock-out.  

 Meer frequent leveringen in trucks met een kleinere lading  kans op het opbouwen van 

een veiligheidsvoorraad  

 Meer verspreide leveringen in trucks met een grotere lading  accepteert hoger risico en 

verlaagt niveau van veiligheidsvoorraad 

Effect hier is groter dan bij binnenvaart. Dit komt omdat kosten van veiligheidsvoorraad en stock-out 

hoger zijn. Nu is 13 optimale bestelgrootte (vs. 12), maar verschil is niet belangrijk 
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2.4 Keuze van transportmodus 
In veel gevallen is het mogelijk om tussen twee of meerdere transportmodi te kiezen. Die keuze heeft 

en grotere impact op de logistieke kosten dan de optimalisatie van de bestelgrootte binnen 1 

transportwijze.  

 

 Stock-out risico van 0,004 bij elke aanvulling is gelijk aan een kost van 0,004.12500 = €50. Als 

we dit toevoegen aan de andere vaste kosten per levering krijgen we een totaal van €325 

voor lucht en voor zeevervoer is het €450. 

 Bestelgroottes zullen niet dezelfde zijn! De optimale grootte bij zeetransport ligt hoger dan 

die bij luchtvervoer.  We gebruiken de regel van de vierkantswortel om optimale grootte te 

vinden: 

o Lucht: √
2.100000.325

8,75
 = 2725 stuks 

o Zee: √
2.100000.450

8,75
 = 3207 stuks 

o De keuze tussen zee- of luchtvervoer zal gemaakt worden afhankelijk van welke van 

de twee de totale kosten het laagst zijn (zie volgende tabel) 
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 Voorraadkosten in-transit: worden berekend obv de jaarlijkse kost van 8,75 pro rata de lead 

time: 

o Lucht: 8,75.5 365⁄  = 0,12 

o Zee: 8,75.35
365⁄  = 0,84 

 Transportkosten per stuk zijn gewoon af te lezen 

 Cyclische voorraadkosten =  recht evenredig tot de bestelgrootte. Gemiddeld is de helft van 

elke levering in voorraad. 

o Lucht: 8,75.2725
2⁄  = €11921 of 0,12 per stuk (= 11291/100000) OF formule: 

0,5.𝑄.ℎ

𝐷
=  

0,5.2725.8,75

100000
 = 0,12 

o Zee: 8,75.3207
2⁄  = €14030 of 0,14 per stuk OF formule: 

0,5.𝑄.ℎ

𝐷
=  

0,5.3207.8,75

100000
 = 0,14 

 Veiligheidsvoorraadkosten: makkelijk te berekenen voor luchtvervoer, voor zeevervoer is het 

iets ingewikkelder: 

o Lucht: Constante veiligheidsvoorraad van 20000 stuks 

 
𝑆.ℎ

𝐷
=  

20000.8,75

100000
 = 1,75 per stuk of in totaal 175000 

o Zee: we moeten weten hoe het niveau van de veiligheidsvoorraad wordt aangepast 

aan de langere levertijd.  

 Nemen aan dat de manager een risico van 0,004 hanteert bij elke aanvulling 

 Om dit te bereiken bij een normale verdeling van de vraag tijdens lead time, 

zal hij veiligheidsvoorraad in proportie met de 𝜎 moeten houden: 

 𝜎 =  √(𝑇𝑣 + 𝑉2𝑡) de gemiddelde vraag V en variantie v zijn 

onafhankelijk van de keuze tussen lucht- of zeevervoer.  

 Om van lucht naar zee vervoer te gaan moeten we T en t 

vermenigvuldigen met 7. De 𝜎 wordt dus vermenigvuldigd met √7. 

Op deze manier wordt veiligheidsvoorraad proportioneel gehouden 

met standaarafw. 

 1,75. √7 = 4,63 = kosten van veiligheidsvoorraad 

 Stock-out kost: het vast risico van €50 per aanvulling delen door het aantal stuks van de 

levering: 

o Lucht: 
50

2725
 = 0,02 

o Zee: 
50

3207
 = 0,02 

 Vaste orderkosten: vaste kost per levering delen door bestelgrootte: 

o Lucht: 
275

2725
 = 0,10 

o Zee: 
400

3207
 = 0,12 

Luchttransport is de goedkoopste oplossing (zie laatste kolom). De beslissende factor is de hoge kost 

van de veiligheidsvoorraad.  Deze lopen bij lange levertijd bij zee hoog op.  

Opmerking: de berekening van de kosten van veiligheidsvoorraad & stock-out zijn wel een 

vereenvoudiging door de veronderstelling dat de manager een constant risico aanhoudt van 0,004 bij 

elke aanvulling (en dus verwachte stock-out kost van €50 bij elke levering). 
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Om het model te verfijnen kunnen we ervan uitgaan dat de manager het risiconiveau aanpast aan de 

gekozen transportmodus.: 

 Bijvoorbeeld: meer risico aanvaarden bij zeevervoer, want grotere bestelhoeveelheid en dus 

lagere kans op stock-out 

 Of omgekeerd: lager risico nastreven, want tragere verzending en stock-out duurt dus langer 

en veroorzaakt meer schade 

2.5 Voorraadconsolidatie 
Een belangrijke trend in moderne logistiek is voorraadconsolidatie: de fusie van verschillende 

voorraden in 1 enkele voorraad. 

Heeft belangrijke gevolgen voor de transportsector. Voorraadconsolidatie situeert zich in havens en 

luchthavens, waar goederen geïmporteerd worden voor distributie. Dit zorgt ervoor dat goederen 

vervoerd worden in grotere hoeveelheden naar haven of luchthaven om dan in kleinere zendingen 

naar de plaats van consumptie vervoerd te worden. 

2.5.1 Besparingen op veiligheidsvoorraad 

We veronderstellen een set van I bedrijven met  hetzelfde product, import vanuit dezelfde origine en 

met dezelfde lead time: gemiddeld T dagen en met variantie t.  

Voor alle bedrijven is de veiligheidsvoorraad gelijk aan K keer de standaardafwijking van de lead time 

van de vraag. 

Voor voorraadconsolidatie: )²( tVTvKS iii   waarbij de uitdrukking onder de vierkantwortel de 

standaardafw. van de lead time van de vraag is.  

De geconsolideerde gemiddelde vraag zal dan ∑ iV𝑖  zijn en de geconsolideerde variantie (bij non 

correlatie) is ∑ iv𝑖 .  

Geconsolideerde veiligheidsvoorraad:  
i

i

i

i tvvTK )²( . Het is duidelijk dat de geconsolideerde 

veiligheidsvoorraad minder is dan de totale som van de individuele veiligheidsvoorraden. 

De besparing komt van de eerste term onder de vierkantswortel. Dit is de term dankzij de variantie 

van de vraag. Bv: 9 keer dezelfde variantie iv  toevoegen voor 9 voorraadgebruikers, zal resulteren in 

slecht 3 keer de veiligheidsvoorraad. 

De tweede term heeft niet dit voordeel. Dit is de term dankzij de variantie van de lead time. 9 keer 

dezelfde vraag iV  toevoegen voor 9 gebruikers zal resulteren in 9 keer de veiligheidsvoorraad.  

Een essentieel element in de berekening is de afwezigheid van correlaties tussen vraagniveaus van 

de geconsolideerde bedrijven. Bij correlatie van de vraagfluctuatie zou de besparing op de 

veiligheidsvoorraad hoger of lager zijn. 



23 
 

 



i ji

jiiji vvrv 2  (element van correlatie wordt in rekening gebracht) ijr is de correlatie tussen 

coëfficiënten i en j. ijr >0  zal geconsolideerde variantie verhogen, ijr <0 verlagen. 

Geconsolideerde voorraden kunnen op verschillende locaties liggen, maar ze moeten wel een 

gemeenschappelijke toegang tot de stock hebben en een centraal management. 

2.5.2 Besparingen op cyclische voorraad 

We veronderstellen weer een set van I bedrijven met dezelfde goederen, dezelfde voorraadkost h en 

dezelfde vaste kosten per verzending b. 

Voor geconsolideerde voorraad: 
h

bD
C i

i

2
5.0  

Na: 
h

bD

C i

i


2

5.0  Het is duidelijk dat het toevoegen van klanten resulteert in een minder dan 

proportionele groei van de cyclische voorraad. Bv.: 9 klanten toevoegen met dezelfde iD  zal 

resulteren in een totale ∑ iD𝑖 gelijk aan 9 keer de individuele D, maar een geconsolideerde stock van 

amper 3 keer de individuele cyclische voorraad. 

Makkelijke berekening en geen veronderstelling van correlatie. 

Nu is het wel nodig om de voorraad op slechts 1 locatie te hebben met 1 leveringsadres. De vaste 

kost b is de kost van 1 levering op een 1 adres. 

2.5.3 Besparingen op vaste kosten per verzending 

Elke zending draagt een vaste kost b. Consolidatie reduceert het aantal zendingen. Dat betekent dat 

elke zending minder een besparing b oplevert. Essentieel element is de concentratie van de voorraad 

op 1 leveringsadres. 

2.5.4 Beperkingen op consolidatie 

 Laat massavervoer toe maar het brengt met zich dat er frequent kleine zendingen naar 

individuele punten van consumptie zullen zijn. De afstand neemt toe met het aantal 

geconsolideerde punten. Dit zal de totale transportkost vergroten 

 Effect van minimale verzendingen. (cyclische voorraad aan de punten van consumptie) 

 Effect van introductie van lokale veiligheidsvoorraad 

3 Kostenberekening in een transportbedrijf 
Als men goede beslissingen wilt maken moet men kennis hebben van de kosten. In de praktijk maakt 

men vaak een ruwe berekening waarbij vervoerskosten worden verdeeld over: 

 Tijdskosten: op basis van de tijd van een transport 

 Afstandskosten: op basis van de kilometers/afstand 
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Ec. gerechtvaardigd: als transportkosten een lineaire functie zijn van de afgelegde weg en er is een 

limiet op het aantal uren een voertuig kan presteren dan zal een marginale kost per kilometer plus 

een schaduwprijs per uur toegewezen worden om het voertuig in dienst te houden. Op LT is die 

schaduwprijs gelijk aan de kost per uur om een voertuig, met personeel e.d. beschikbaar te houden. 

3.1 Tijdskosten en afstandskosten 

 Tijdskosten = te wijten aan het voorbijgaan van tijd en lopen dus ook op als het voertuig 

stilstaat, tijdens het laden & lossen en bij vertraging. Deze kosten w beïnvloed door het 

totaal aantal uren dat er moet gewerkt worden. Het totaal aantal uren toont hoeveel 

voertuigen & hoeveel personeel er nodig is. Aantal uren is criterium om tijdskosten toe te 

wijzen aan individuele zendingen 

o Bv.: loon van bemanning, jaarlijkse verzekeringspremie voor voertuigen. Die kosten 

ontstaan ook bij wachten of stilstand.  

o Bv.: alle vaste kosten in een bedrijf, die automatisch verbonden zijn aan het 

vasthouden van een bepaalde capaciteit, bijvoorbeeld huur van garage,.. 

 Afstandskosten: worden bovenop de tijdskosten veroorzaakt. En komen enkel voor als het 

voertuig effectief in beweging is. Worden toegewezen volgens kilometrage en toegevoegd 

aan de tijdskost per uur. 

o Bv.: brandstof, normale onderhoudskosten, afstandstoeslag personeel, boetes,.. 

Enkele problemen: 

 Er zijn aantal kostelementen die noch met tijd, noch met kilometers verbonden zijn. Deze 

kost houdt men best buiten de opdeling en voegt ze afzonderlijk  toe aan de 

kostenberekening als ze voorkomen. Bv.: commissielonen, verblijfkosten voor personeel, 

tol,.. 

 Afschrijvingskosten zijn zowel een tijdskost als een afstandskost. Onderscheid maken tussen 

vaste en variabele afschrijving: 

o Vaste afschrijving: element van tijdskost. Ze zijn een automatisch gevolg van het feit 

dat de voertuigen in dienst zijn.  

o Variabele afschrijving: element van afstandskost.  

o Regel: 50% van de afschrijvingen zijn vast en de andere 50% variabel.  

o Een betere berekening is gebaseerd op het vervangingsbeleid van voertuigen. Zie 

uitgewerkt voorbeeld hieronder: 

Resale value = 

herverkoopwaarde 

Total loss in value = totale 

waardeverlies (= 

complement van resale 

value: 100-48) 

Annual depreciation = 

jaarlijkse afschrijving (= 

waardeverlies/# jaar) 
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Herverkoopwaarde is de waarde die men krijgt voor een tractor van een bepaalde leeftijd. Deze 

waarde neemt af met de ouderdom, maar geen beduidend verschil naar aantal kilometers. 

Desalniettemin zal afschrijving ook beïnvloed worden door kilometergebruik. Dit gaat via het 

vervangingsbeleid: bijkomende kilometers zetten vervoerders aan om sneller te vervangen en een 

snellere vervanging drijft de jaarlijkse afschrijving op.  

Voorbeeld: 

Stel dat de onderneming vervangt na 900000 km. Een truck die 150000 km per jaar doet zou worden 

vervangen na 6 jaar. Één die er 180000 per jaar doet na 5 jaar. 

 Berekening variabele afschrijving: 

o 150000km per jaar  vervanging na 6 jaar  12,5% jaarlijkse depreciatie 

o 180000km per jaar  vervanging na 5 jaar  13,8% jaarlijkse afschrijving 

o Als je 30000 (van 150000 naar 180000) km per jaar meer rijdt, verhoogt dit de 

jaarlijkse depreciatie met 1,30% 

o Toename van 1km per jaar, verhoogt jaarlijkse depreciatie met 1,3/30000 = 

0,0000433% van de aankoopprijs = variabele depreciatie per kilometer 

o Geldt enkel voor dit interval, als we ander interval krijgen moet dit voor dat interval 

opnieuw berekend worden. 

 Berekening vaste afschrijving 

o Een truck die 150000km per jaar rijdt wordt na 6 jaar vervangen. Variabele 

afschrijving is 900000.0,0000433% = 39% van de aankoopprijs 

o Totale depreciatie na 6 jaar is 75% (12,5 = 75/6) 

o Vast depreciatie = 36% van de aankoopprijs (75-39) 

Vervangingspolitiek is cruciaal in deze berekening. Als het bedrijf haar voertuigen vervangt na een 

aantal jaren ipv na een aantal kilometers, dan speelt afstand geen rol bij de depreciatie. En is dan 

100% vast. 

Onderhoudskosten zouden analoog behandeld kunnen worden dan afschrijvingen. We zouden dan 

een variabele kost per km hebben en een vaste kost per uur. Maar ook hier moet men kennis hebben 

van de vervangingspolitiek en de totale onderhoudskosten voor verschillende levensduur. Variabele 

onderhoudsuitgave per km zijn dan de verandering in de gemiddelde jaarlijkse onderhoudsuitgave 

gedaald door de verandering in km. Overblijvende onderhoudskost is vast. 

3.2 Uurcoëfficiënt en kilometercoëfficiënt 
Tijdskosten kunnen uitgedrukt worden als een bedrag per uur  u = uurcoëfficiënt (U = totale 

duurtijd van het vervoer inclusief wachttijden, laden & lossen,..) 

Kilometerkosten worden uitgedrukt als een bedrag per km   d = kilometercoëfficiënt (D = totale 

afstand, heen en terug) 

Totale transportkost = dD + uU 

We zouden nog een verdere verfijning kunnen doen: 

 Uurcoëfficiënt kan opgesplitst worden in werkuren en voertuiguren 
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Bv.: een truck wordt vervoerd door een ferryboot zonder chauffeur. Voertuig zal voor 

langere tijdsperiode bezet zijn dan de chauffeur.  

o Tijdskosten uU worden opgesplitst u1U1+ u2U2 

o u1 = kost van de chauffeur en U1 = uren van de chauffeur en u2 = uurcoëfficiënt minus 

chauffeurskost en U2 = voertuiguren 

 Kilometercoëfficiënt: kilometers met een lading krijgen een hogere kost toegewezen dan 

kilometers zonder lading. Verschil is gebaseerd op brandstofgebruik, band- en 

onderhoudskosten.  

Als men een voldoende lange periode beschouwt, kan men uurcoëfficiënt en kilometercoëfficiënt 

ramen door een gemiddelde te maken uit de boekhoudgegevens.  

Soms vereisen bepaalde kosten een toewijzingssleutel. (p.103) 

3.2.1 Kostcoëfficiënt bij wegvervoer 

 

Trekker plus semi-trailer met 28 ton laadvermogen. Alle kosten zijn exclusief btw. Bepaalde kosten 

zijn niet inbegrepen (commissies, uitgaven door chauffeur,..)  

In praktijk zijn transportprijzen vaak lager, omdat professionals de kosten proberen te drukken 

(chauffeurs als zelfstandigen laten werken, …)  

Afstand van 130km. Tijd: 130km aan 65km/u = 2uur en 1,5 uur laden en lossen. Totale kosten: 

uU + dD =24,18.3,5 + 0,30.130 = €123,63 

In dit voorbeeld veronderstelt men dat het bedrijf maar 1 oplegger heeft per tractor, die dus moet 

wachten als de oplegger op- of afgeladen wordt.  

 Bij korte afstanden is het vaak voordeliger om meerdere opleggers per tractor te voorzien, 

zodat chauffeur niet moet wachten tijdens het laden. In di geval moet men een 

uurcoëfficiënt voor tractor en oplegger apart berekenen en een kilometercoëfficiënt voor de 

twee samen en tractor alleen (deze zal lager zijn door minder brandstof,..) 

Als we uur-en kilometercoëfficiënten van voertuigen met verschillende payload bekijken, zien we dat 

deze lager zijn als de payload daalt. Het blijkt ook dat voertuigen die intensief gebruikt worden een 

lagere uurcoëfficiënt hebben. 
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3.2.2 Kostcoëfficiënt bij binnenvaart 

Het merendeel van de binnenvaartschepen in de EU zijn geregistreerd in lidstaten rond de Rijn, die 

ongeveer op hetzelfde niveau staan inzake lonen en belastingen. Dit zorgt ervoor dat het 

kostenverschil tussen deze landen miniem is in vergelijking met wegvervoer/spoorvervoer. 

In verband met de uurcoëfficiënt voor alle scheepstypes tot 2000 ton: in deze types komt, door de 

neerwaartse tendens in Europese vrachtprijzen voor binnenvaart, nieuwbouw bijna niet meer voor. 

Een beginnende schipper koopt vaak een tweedehands schip, met veel lagere afschrijvings- en 

interestkosten. (in onderstaande tabel zijn alle uurcoëfficiënten toch berekend met hoge 

afschrijvings- en interestkosten van een nieuw schip) 

Ook vaak bij schepen tot 2000 ton vindt men vaak familiebedrijven terug: zelfstandige schipper werkt 

met zijn familie  tevreden met een inkomen beneden de huidige loonniveaus. (in tabel alle 

uurcoëfficiënten berekend adhv wettelijke loonniveaus) 

Kopen van een tweedehands schip & werken op een zelfstandige familiebasis staat de schipper toe 

om meer dan de helft van de uurkost gegeven in de tabel te besparen. Op deze manier blijven kleine 

en middelgrote schepen competitief met de duwkonvooien, weg- en spoorvervoer.  

 

3.2.3 Schaaleffecten/schaalvoordelen 

Uur- en kilometercoëfficiënt zijn een stijgende functie van de ladingcapaciteit: hoe zwaarder het 

voertuig, hoe hoger de uur- en kilometercoëfficiënt.  

          deze opwaartse beweging is minder dan proportioneel: lading verdubbelen leidt niet tot een 

           verdubbeling van de kosten 

              een grotere schaal leidt tot een lagere kost per ton (meer effect in wegvervoer dan bij 

                  binnenvaart) 

Men krijgt schaalvoordelen door over te schakelen op een groter laadvermogen.  

          om dit te verkrijgen moeten de laadterminals groot genoeg zijn.  

Er is een verschil tussen schaaleffecten op niveau van voertuiggrootte en schaaleffecten op niveau 

van bedrijfsgrootte: het is niet omdat een grotere trucks de kost per ton verminderen dat grote 

transportbedrijven een lagere gemiddelde kost hebben dan kleinere.  
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3.3 Variabele kosten 
Uur- en kilometercoëfficiënt = gemiddelde kosten.  

          Uurcoëfficiënt = alle tijdkosten gespreid over de geanticipeerde gepresteerde uren  

          kilometercoëfficiënt = alle afstandskosten gedeeld door aantal kilometers 

Het kan zijn dat men de vaste kosten moet negeren en zich alleen op de variabele kosten moet 

concentreren (extra kosten door een beslissing). 

Variabele kosten hangen af van de huidige stand van zaken in een bedrijf en van de beschikbare tijd 

om het transport in kwestie te plannen. Voor dagdagelijkse beslissingen kan men de variabele kost 

bereken als alleen de kilometercoëfficiënt, en de uurcoëfficiënt als 0 beschouwen.  

Voorbeeld (p.108): 

Een niet gebruikte oplegger/trekker en een vrije chauffeur: 

Variabele kost voor tolroute: 12 + 1,2 . 0 + 100 . 0,30 = €42 

Variabele kost voor tolvrije route: 1,9 . 0 + 110 . 0,30 = €33 

Voorbeeld (p.109) 

Chauffeur heeft zijn normale werkuren in die periode al bereikt en krijgt overuren betaald: 

Variabele kost voor tolroute: 12 + 1,2 . 25 + 100 . 0,3 = €72 

Variabele kost voor tolvrije route: 1,9 . 25 + 110 . 0,3 = €80,50 

Tijdskosten zijn hier inbegrepen met een uurcoëfficiënt van 25 (= chauffeur zijn loon tegen overuren) 

Gelijkaardige berekening wordt gemaakt voor prijszetting. Transport op een vrij moment (personeel 

& materiaal vrij) prijs kan dalen tot €33, in een drukkere periode zal prijs stijgen tot minstens €72. 

Bij een enkel transport waarbij voertuigen en chauffeurs vrij zijn, is de prijs laag (pure kilometerkost). 

In drukke periode waarbij chauffeurs overuren moeten rijden, stijgen de prijzen en zelf nog hoger als 

de schaduwprijs voor het gebruik van de truck inbegrepen is. 

LT-contracten, waar men een # voertuigen beschikbaar moet houden zet men een prijs adhv de 

normale uurcoëfficiënt tegen gemiddelde kost voor voertuig en chauffeur. Deze contracten zijn 

gebaseerd op zekerheid. 

3.4 Gemeenschappelijke kosten 
Transportbedrijven linken vaak hun output aan elkaar in verbonden producties. (Bv.: een aantal 

klanten in 1 rondrit, aantal verzendingen in 1 voertuig,..) Op deze manier maakt de voorziening van 

de ene transportdienst de andere goedkoper. 
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Veronderstel een rondrit vanuit een depot O naar 6 klanten 

(van A tot F). Prijs van de totale rondrit kan eenvoudig 

berekend worden: Totale duurtijd . uurcoëfficiënt + totale 

afstand . kilomtercoëfficiënt.  

        kost is gemeenschappelijk aan de 6 klanten en moet  

        dus onder hen verdeeld worden.  

Enkel de differentiële kosten kan men duidelijk per klant 

toewijzen.  

Differentiële kost = kost van het betrekken van een klant in 

een rondrit die sowieso voor de andere klanten gemaakt 

moet worden. Bv.: differentiële kost van A = totale kostprijs 

van de hele rondrit (volle lijn) – kosten van de kortere 

rondrit waar klant A niet inziet (stippellijn).  

        soms van deze 6 kosten < kost totale rondrit 

Het verschil zijn de gemeenschappelijke kosten 

 

 

Twee extreme gevallen van een rondrit zijn ‘fronthaul’ (=heenlading, plaats van laden) en 

‘backhaul’(=retourlading, plaats van lossen), waarbij laadplaats van de ene klant dicht is bij de 

uitlaadplaats van de andere. De ritten van de 2 klanten liggen dus in tegengestelde richting. 

        fronthaul: de laadplaats ligt het dichtst bij de staanplaats van het voertuig 

        backhaul: de uitlaadplaats ligt het dichtst bij de staanplaats van het voertuig 

In beide gevallen is de differentiële kost heel laag: als de aanvaarding van fronthaul een rondrip tot 

gevolg heeft, kan men evengoed een backhaul op de terugweg maken met een zeer lage extra kost 

(enkel de kost voor een korte omweg naar laad en losplaats van backhaul, tijd voor laden en lossen 

en misschien wachttijd) 

Zodra contract is afgesloten voor transport van een lading huiswaarts (naar staanplaats van 

voertuig), zal het weinig kosten om een lading op de heenrit (die toch gereden moet worden) mee te 

nemen.  

        differentiële kost van een fronthaul in een rondrit die sowieso gemaakt moet worden omvat 

         enkel de extra kilometers en tijd 

        bijna de hele kost van de rondrit is gemeenschappelijk aan beide ladingen en de hoeveelheid 

         die elke lading apart meedraagt aan de gemeenschappelijke kost is minimaal 

Kostenberekening die alleen met de differentiële kosten van een front- en backhaul rekening houdt, 

brengt slechts het minimum  op dat de ladingen moeten bijdragen om kosten van rondrit te dekken.  

        Totale kosten van rondrit zullen niet gedekt zijn 

        wat overblijft om te betalen zijn gemeenschappelijke kosten 

Zonder info over de markt, stelt men vast dat beide ladingen tenminste de differentiële kosten 

moeten betalen van hun opneming in de rondrit die sowieso plaatsvindt. Bovenop het minimum kan 

men eisen dat de twee ladingen samen een marge moeten generen dat de totale kost van de hele 



30 
 

rondrit zal compenseren.  

        Bepalen van deze marge hangt af van betalingsbereidheid 

        zelfde geldt voor meer leveringen 

3.5 Kosten voor piek- en dalperiodes 
Piek- en daltransport zijn een voorbeeld van gezamelijke productie: ze gebruiken samen een 

gemeenschappelijke capaciteit.  

Piek- en daltransport moeten minstens de lage variabele kosten dekken om de transportdiensten te 

onderhouden met de bestaande capaciteit. Hier bovenop dit minimum, moeten ze marges genereren 

om de kosten van de capaciteit te dekken.  

        marges kunnen niet berekend worden zonder info over de vraag 

Bij piekperiodes is de vraag hoger en is er normaal gezien ook een grotere betalingsbereidheid dan 

bij dalperiodes. Daarom kan een groter deel van de capaciteitskosten aan het piekperiodetransport 

toegekend worden door de hogere uurcoëfficiënt.  

Maar kan ook zijn dat klanten in dalperiodes, ook al is de vraag laag, bereid zijn hoge prijzen te 

betalen en minder elastisch reageren dan in piekperiodes. Een transporteur die zijn winst wil 

maximaliseren zal dan hogere prijzen vragen dan in piekperiodes.  

4 Wachttijden in transportbedrijven 
 Wachttijd = cruciaal element in de economische analyse van een transportbedrijf 

 Transport is  niet stockeerbaar: kan niet beschikbaar gemaakt worden adhv voorraad 

 Aanbod enkel mogelijk indien de capaciteit om dienst te voorzien beschikbaar is 

 Wachttijd = ook belangrijk voor klanten 

 Vaak is wachttijd belangrijker dan de prijs 

4.1 Standaard wachtlijnmodel 
Model is gebaseerd op 3 assumpties. Deze zijn cruciaal, men moet altijd nagaan of aan deze 3 wordt 

voldaan.  

 Assumptie met betrekking tot aankomsten: binnenkomen van vervoersopdrachten 

 Assumptie met betrekking tot bedieningstijd: duurtijd van een vervoersopdracht 

 Assumptie met betrekking tot manier van bedienen 

4.1.1 Eerste assumptie 

Aankomsten worden verondersteld een Poisson verdeling te volgen  zijn onafhankelijk van elkaar! 

Onafhankelijkheid is een cruciale factor bij het onderzoeken of we te maken hebben met een Poisson 

verdeling.  

De kans P(i) dat per tijdseenheid, i gebruikers arriveren, is gelijk aan: 𝑃(𝑖) =  
𝑒−𝜆.𝜆𝑖

𝑖!
 

met 𝜆 is gemiddeld aantal klanten die per tijdseenheid aankomen 

Bv.: aankomsten aan taxi-stand, telefonisch aanvragen voor wegvervoer,… 
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4.1.2 Tweede assumptie 

Bedieningstijd volgt een exponentiële distributie: beëindigen van bediening kan op elk moment 

gebeuren, met een constante probabiliteit, onafhankelijk van de tijd die al verstreken is. 

Kans P’i) dat bediening van een klant i tijd zal duren: 𝑃(𝑡) =  
1

𝜃
. 𝑒

−𝑡

𝜃  

met 𝜃 = gemiddelde bedieningstijd per klant en 
1

𝜃
 = 𝜇 = gemiddelde capaciteit of aantal klanten die 

men kan bedienen per tijdseenheid 

Bv.: duur van een telefoongesprek, (kan lang of kort zijn en de tijd gaat ons niets vertellen over hoe 

lang het volgende keer gaat duren), controle op trein door conducteur, bedieningstijd taxi’s,.. 

Uitzondering: diensttijd voor klanten die altijd dezelfde transportdienst vragen (volgt geen 

exponentiële distributie). De probabiliteit van de bedieningstijd beëindigd is niet constant. 

Gedurende de eerste uren is kans op beëindigen 0, dan een korte periode met een hoge kansom dan 

voorzichtig te dalen want extra lange diensttijden zijn een uitzondering. 

4.1.3 Derde assumptie 

Dienstmechanisme: klanten worden bediend door 1 enkel kanaal in volgorde van aankomst of in een 

volgorde die niet afhangt van de bedieningstijd. 

Bv.: 1 enkel voertuig en bediening op first-come first-served basis. Sluit uit dat een klant bediend 

wordt door 2 voertuigen tegelijkertijd of dat er voorrang wordt gegeven aan klanten met een kortere 

bedieningstijd.  

Deze assumptie is de minst realistische. Vele transportbedrijven bedienen hun klanten met meerdere 

voertuigen tegelijkertijd en is er meestal meer dan 1 dienstkanaal. 

4.1.4 Conclusie 

Gegeven deze drie assumpties: Poisson aankomsten, exponentiële bedieningstijden en 1 enkel 

bedieningskanaal in een volgorde onafhankelijk van de bedieningstijd, bewijst wachttijdtheorie dat 

de gemiddelde gebruiker in de wachtlijn een tijd doorbrengt gelijk aan: 

𝑊𝑞 =  
𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆)
                 (𝜆 < 𝜇) 

𝑊𝑞 =  ∞                            (𝜆 ≥ 𝜇) 

met 𝜇 −  𝜆 = capaciteitsreserve 

Uiteraard is dit enkel geldig als het aantal aankomsten > dan de capaciteit. Als deze de capaciteit 

overtreffen, groeit wachtlijn met de tijd verder aan en wordt de wachttijd oneindig. 

4.1.5 Voorbeeld 

Wachttijd 𝜆 in een taxibedrijf met 1 taxi = 10 (gemiddeld 10 klanten) 

Bedieningstijd per klant 𝜃 = 0,5uur en taxi rijdt 16uur per dag dus is capaciteit 𝜇 = 32 klanten 

Gemiddelde wachttijd: Wq =  
10

(32 .22)
 = 0,0142 dagen of uitgedrukt in uren: 0,0142 . 16 = 0,23uur 

Als het gemiddeld aantal klanten stijgt tot 25 met een ongewijzigde capaciteit van 32, zal de 

gemiddelde wachttijd 0,1115 dagen of 1,78uur bedragen. 
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Opmerking: wachttijd is enkel de tijd vooraleer een taxi beschikbaar wordt. De tijd om naar het 

afgesproken punt te rijden en de klant op te halen is een deel van de diensttijd voor de taxi en moet 

voor de klant bovenop de wachttijd Wq geteld worden.  

Transportbedrijf wilt niet enkel wachttijd weten maar ook wel effect dit heeft op de klanten.  

4.2 De Pollaczek-Khintchine correctie 
Indien niet aan de drie assumpties wordt voldaan, wordt de formule gecompliceerder.  

Pollaczek-Khintichine correctie kan dan een oplossing bieden. Deze heeft betrekking op de verdeling 

van de bedieningstijd. Door een exponentiële verdeling te veronderstellen, neemt men aan dat de 

bedieningstijd variabel is. Bij de meeste transportbedrijven is er slechts een klein verschil in 

bedieningstijd. Dus moeten we kijken naar de Pollaczek-Khintchine correctie: 

𝑊𝑞 =  
𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆)
 .

𝜃² +  𝜎²

2𝜃²
                                    (𝜆 < 𝜇) 

met 𝜃 = gemiddelde bedieningstijd, 𝜎² = variantie van de bedieningstijd 

De gemiddelde wachttijd Wq verkrijgt men hier dus door de wachttijd van het standaardmodel (met 

exponentiële bedieningstijd) te vermenigvuldigen met de correctiefactor 
𝜃²+ 𝜎²

2𝜃²
.  

         als bedieningstijd een exponentiële distributie vertoont dan is de variantie 𝜎² gelijk aan 𝜃² en 

          correctiefactor is gelijk aan 1 

         Bij identieke bedieningstijden is de variantie 𝜎² gelijk aan 0 en de correctiefactor is dan 0,5. 

          Wachttijd is dus gehalveerd 

Voorbeeld taxi 

Gemiddelde bedieningstijd 𝜃 = 0,03125 werkdag ( 1/32 werkdagen = 1/2uur) en 

 𝜎 =  ∑
(𝑇𝑖− 𝜃2)

(𝑛−1)𝑖  = 0,00033. Dit is niet de vierkantswortel van de gemiddelde diensttijd, maar een 

derde van de waarde. Diensttijd is dus geen exponentiële functie. 

Correctiefactor = 
0,03125²+0,00033²

2.0,03125²
 = 0,67  gemiddelde wachttijd is slecht 67% van de gemiddelde 

wachttijd bij exponentiële verdeling.  

In geval van identieke bedieningstijden en constante aankomsten is het effect heel groot: de 

wachttijd is dan 0 zolang het aantal aankomsten kleiner is dan de capaciteit.  

4.3 Parallelle dienstkanalen 
Klanten met meerdere dienstkanalen tegelijkertijd bedienen  wachttijden verminderen. 

Voorbeeld 

Transportbedrijf dat gemiddeld 20 klanten per dag bedient, met een gemiddelde capaciteit van 30. 

Neem aan dat de capaciteit niet bereikt wordt met 1 voertuig, maar dat de capaciteit bereikt wordt 

met 2 of meerdere voertuigen, die gelijktijdig opdrachten uitvoeren. 

Wachttijd zal dan minder zijn dan: 
20

30 .(30−20)
 = 0,0666 dagen, berekend met standaardmodel 
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s = aantal bedieningskanalen, en dan wordt de gemiddelde wachttijd per klant berekend met 

volgende formule: 

𝑊𝑞 =  
(
𝜆
𝜇

)𝑠

(
𝜆
𝜇)𝑠 + 𝑠! (1 − 

𝜆
𝑠𝜇

) ∑
(
𝜆
𝜇)𝑣

𝑣!
𝑠−1
𝑣=0

 .
1

𝜇𝑠 −  𝜆
                    (𝜆 <  𝜇𝑠) 

𝜇𝑠 = de totale capaciteit, v = geen economische betekenis maar sommeringsindex 

Formule werkt alleen als het gemiddeld aantal klanten per tijdseenheid 𝜆 kleiner is dan de totale 

capaciteit van het systeem 𝜇𝑠. 

Als s = 1 geeft de formule hetzelfde resultaat als het standaarmodel 

Het is de moeite waard om de wachttijd in een tabel weer te geven. Wachttijd is afhankelijk van de 3 

variabelen s, 𝜇 𝑒𝑛 𝜆, toch staan er in de tabel slechts 2. We veronderstellen dat 𝜇 = 1. 1 voertuig kan 

precies 1 klant bedienen per tijdseenheid. Dwz dat we de gemiddelde bedieningstijd als tijdseenheid 

kiezen.  

 

Tabel drukt wachttijd uit in functie van het aantal klanten 𝜆 en het aantal voertuigen s. De tabel 

maakt duidelijk dat s = 2 niet genoeg is om 𝜆 = 2 klanten per bedieningstijd te bedienen. De 

toevoeging van een vierde voertuig doet de wachttijd dalen tot 0,08696 enzovoort.  

Er zijn duidelijk schaalvoordelen: een gemiddelde van 4 klanten met 6 voertuigen bedienen geeft 

kortere wachttijden dan een gemiddelde van 2 klanten met 3 voertuigen. 



34 
 

4.4 Monte-Carlo simulatie (niet zo belangrijk voor examen) 
Men kan standaard wachtlijnmodel op verschillende manieren verfijnen.  

 Pollaczek- variant is van toepassing op niet-exponentiële diensttijden 

 Parallele dienstkanalen 

 Balking = het berekenen van de gemiddelde wachttijd wanneer klanten de rij verlaten omdat 

deze te lang is (het heeft geen effect op aankomstratio’s 𝜆 maar wel een daling in omzet) 

Als men effect van de rij zelf op de aankomstratio 𝜆 in rekening wil brengen (potentiële klanten 

kennen dus de wachttijden van een transportbedrijf), bepaalt niet alleen de aankomstratio de 

wachttijd Wq maar ook bepaalt de wachttijd Wq de aankomstratio 𝜆. 

In dit geval is de Monte-Carlo simulatie aangewezen: een computer simuleert de operaties binnen 

een transportbedrijf, berekent het bedieningsproces en houdt nuttige info over zoals het aantal 

klanten in de wachtrij,.. Simulatie wordt aangehouden over een lange periode, voldoende om 

betrouwbare resultaten te bekomen. Zo kunnen we zien hoe een transportbedrijf presteert over die 

periode en men noteert oa de gemiddelde wachttijd. 

4.5 Speciale gevallen 

4.5.1 Wachttijd bij geregeld vervoer 

Bij geregeld passagiervervoer moeten klant vaak wachten op volgende vertrek waar er plaats is 

(vlucht, ferry, bus,...).  

          berekening kan heel complex worden omdat het om een eigenaardige bedieningstijd gaat 

                     tussen vertrekken wordt er geen enkele klant bediend & bij volgend vertrek ineens een 

                       hele groep. 

Veronderstellen dat klanten random aankomen: ze plannen hun aankomst niet volgens een schema 

of beschikbaarheid van de dienst. Moesten ze hier wel rekening mee houden, zouden ze sneller 

bediend worden. 

 Wachttijden bij voertuigen die nooit vol zijn: de gemiddelde klant moet de helft van de 

intervaltijd tussen twee diensten wachten.  

o Bv: metro waar treinen aankomen om de 10min: als klant willekeurig aankomt dan 

moet deze in het beste geval 0 minuten wachten, in het ergste 10 dus gemiddeld 5. 

 Wachttijden bij voertuigen die volledig geladen zijn: de gemiddelde wachttijd zal de helft van 

de intervaltijd (=gewachte tijd tot eerste vertrek) plus het hele interval tot het volgende 

vertrek.  

o Wachttijd wordt langer als passagier meerdere vertrekken voorbij laat gaan. Voor elk 

vertrekkend voertuig zal de wachttijd toenemen met het gehele interval. 

P =  kans dat voertuig volledig vol is. Gemiddelde wachttijd bekomt men door vertrekinterval te 

vermenigvuldigen met:  

(1 − 𝑝)0,5 + 𝑝(1 − 𝑝)1,5 + 𝑝2(1 − 𝑝)2,5 + 𝑝3(1 − 𝑝)3,5 + ⋯ 

 Eerste term: wanneer een klant kan vertrekken bij het eerste vertrek 

o Kans dat dit gebeurd is (1-p) 
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o Gemiddelde wachttijd is de helft van het vertrekinterval 

 Tweede term: wanneer klant kan vertrekken bij tweede vertrek 

o Deze situatie komt enkel voor als de eerste vlucht volledig vol zit en de tweede niet 

o Kans dat dit gebeurd is p(1-p) 

o Gemiddelde wachttijd is 1,5 keer het vertrekinterval 

 Enzovoort voor elke term 

Men kan dit blijven doen door telkens term toe te voegen totdat de termen zeer klein worden. Veel 

transportdiensten plannen systematisch overcapaciteit, zodat p 0 nadert. In dit geval is enkel de 

eerste term relevant. 

Onregelmatig plannen van vertrek heeft een negatief effect op wachttijden. Vergelijken van twee 

diensten: 

 10 vertrekken per uur, met een interval van 6 minuten 

 10 vertrekken per uur, met afwisselende intervallen van 10 en 2 minuten 

We veronderstellen dat de aankomsten niet gecorreleerd zijn met de vertrekken en dat de 

voertuigen nooit vol zijn. Voor de eerste dienst hebben we dan een gemiddelde wachttijd gelijk aan 

de helft van het interval: 3 minuten. 

In het tweede geval moeten ze langer wachten: (10
12⁄ )5𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛 + (2

12⁄ )1𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡 = 4,33 𝑚𝑖𝑛 

(5 minuten = 10/2 en 1 = 2/2) 

Voorkomen van ongelijke intervallen is niet buitengewoon. In veel gevallen is het door de 

concurrenten georganiseerd om hun marktaandeel te maximaliseren. Het is niet optimaal voor de 

klant want wachttijd wordt onnodig verhoogt.  

4.5.2 Wachten op het getij 

Bij vaarwegen met een beperkte diepgang moeten schepen soms wachten op het getij om de haven 

te bereiken.  

Wachttijd voor een gemiddeld schip is makkelijk te berekenen. Hetgeen we moeten kennen is het 

vaarvenster = het aantal uren binnen een getij dat een schip mag vertrekken.  

 Voor schepen die onafhankelijk van het tij kunnen varen is dit 12,42uren (12uur en 25min), 

de volledige duur van het tij.  

 Voor schepen die een vaarschema moeten volgen door tij is het vaarvenster kleiner.  

 In extreme gevallen is het vaarvenster 0 en kan schip maar op 1 moment per tij varen. 

Van zodra men het vaarvenster weet kan met gemiddelde wachttijd berekenen. Veronderstel dat 

vaarvenster v = 12,42 uur, dan is de gemiddelde wachttijd: 

𝑊 =  
𝑣

12,42
 . 0 + 

(12,42 − 𝑣)

12,42
 .

(12,42 − 𝑣)

2
 

Wachttijd wordt berekend adhv 2 gevallen: met of zonder wachttijd 

 Eerst term: geval zonder wachttijd.  
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o Kans dat dit zich voordoet is 
𝑣

12,42
 (=vaarvenster gedeeld door de duur van een heel 

tij) 

o Dit is de kans dat een schip zich presenteert op een moment in vaarvenster, 

wachttijd = 0 

 Tweede term: geval met wachttijd 

o Kans dat dit zich voordoet is 
(12,42−𝑣)

12,42
 

o Dit is de kans dat een schip zich presenteert op een moment buiten het vaarvenster, 

wachttijd = (12,42 – v) 

Vereenvoudigde formule: 
(12,42−𝑣)²

24,84
 

                 Als W = 0 voor v = 12,42  voor schepen die zich niet moeten houden aan het tij 

                 als v < 12,42  het gemiddelde schip moet wachten 

                 als v = 0  W = 6,21 (helft van de duur van het tij) 

Als rekening wordt gehouden met het springtij, laagtij en hoogtij  verschillende vaarvensters en 

wordt de berekening dus ingewikkelder. 

                 50% van wachttijd toekennen aan hoogtij, 25% aan laag- en springtij 

Voorbeeld: 

Schip met v = 8u voor laagtij, v = 7u voor hoogtij en v = 5  voor springtij: 

0,25
(12,42 − 8)²

24,84
+ 0,5

(12,42 − 7)²

24,84
+ 0,25

(12,42 − 5)²

24,84
= 1,34𝑢𝑢𝑟 

De berekening van zulke wachttijden kan belangrijk zijn voor investeringsanalyse of 

verdiepingswerken. Als uitbaggeren het vaarvenster kan laten stijgen tot 10, 9 en 7 uur dan zal de 

gemiddelde wachttijd verlaagd worden tot: 

0,25
(12,42 − 10)²

24,84
+ 0,5

(12,42 − 9)²

24,84
+ 0,25

(12,42 − 7)²

24,84
= 0,59𝑢𝑢𝑟 

Een gemiddeld schip zal zijn wachttijd zien verminderen met 1,34 – 0,59 = 0,75uur. 

5 Routing 
3 groepen om de verschillende manieren van ritplanning in te delen: 

 Keuze van het kortste pad: opgaven met 1 oorsprong en 1 bestemming 

 Rondrit methode: voertuigen die klanten op verschillende locaties tussen een gegeven 

oorsprong en bestemming bedienen (1 oorsprong, meerdere bestemmingen) 

 Toewijzing van oorsprongen aan bestemming: meerdere oorsprongen en bestemmingen 

Softwarepakketen beschikbaar. 

Voor groep 1 en 3 gebruikt men exacte methodes. Voor groep 2 gebruikt men heuristiek, maw het 

resultaat van berekeningen is een benadering die geen garantie biedt voor de optimale oplossing.  
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5.1 Kortste pad methode 

 

Probleem: kortste weg van oorsprong A naar bestemming G vinden. Oplossing kan gevonden worden 

door dynamische programmering te gebruiken. Deze methode garandeert met mathematische 

nauwkeurigheid de kortste weg te vinden. 

Oplossing kan getoond worden in een tabel: 

 

 Kolom 1: stadium: geeft maximum aantal stappen (steden) tussen de stad uit kolom 2 en 

bestemming G weer. 

o Stad E bevindt zich 1 stap van G 

o Vanuit stad B zijn er twee mogelijkheden om naar G te gaan: via E en F en in dus 

respectievelijk 1 of 2 stappen 

 Kolom 2: de steden 

 Kolom 3: geeft de actie aan die vanuit een bepaalde stad wordt genomen.  

o Met actie ‘E’ bedoelen we langs E gaan om naar G te gaan. 

o Vanuit E en F is maar 1 actie mogelijk, nl. rechtstreeks naar G rijden 
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o Vanuit A heeft men 3 mogelijkheden om te rijden namelijk B, C en D. 

 Kolom 4:aantal kilometer tussen een bepaalde stad en de eindbestemming G. De 

vetgedrukte cijfers zijn de kortste weg. Dit is de optimale oplossing. Men leest deze cijfers af 

van stadium 3 naar stadium 0 toe. Men vertrekt dus onderaan in de tabel vanuit A naar D, 

dan komt men in stadium 2 en kiest daar van D naar F, daarna komt men in stadium 1 en 

kiest men van F naar G. Optimale route is dus A-D-F-G en bedraagt 100 km.  

          p. 135 werkwijze 

Er is professionele software beschikbaar om dit te berekenen.  

Een dispatcher die een computerprogramma gebruikt om een route te selecteren heeft afstand 

besparen meestal niet als zijn prioriteit. Deze wilt de kosten doen dalen en meer specifiek de 

variabele kosten. Variabele kosten zijn niet altijd in proportie met de afstand. Bv.: bij overuren van 

werknemers. Dus een programma alleen gebaseerd op inkorten van afstand is niet goed genoeg, ook 

kosten moeten in rekening gebracht kunnen worden.  

Softwarepakketen zouden in theorie dezelfde optimale route moeten berekenen, in praktijk zijn er 

vaak verschillen. Doordat de data verschillend kan zijn, geen gedetailleerde straatplannen,..  

Zijn programma’s die geen gebruik maken van het value iteration algoritme maar wel GPS (als het 

sneller berekend moet worden). Bij deze methode is de afstand tussen de stad en finale bestemming 

niet bekend. Manier om berekening te verkorten is een gemeenschappelijk bezit voor kilometrieke 

afstand te gebruiken, zodat de vogelvluchtafstand de afstand op het daadwerkelijke wegennet niet 

kan overschrijden. Dus, als een route veel te lang blijkt te zijn op basis van vogelvlucht dan moet deze 

zeker geëlimineerd worden. 

Men kan ook tijd proberen te minimaliseren ipv de afstand. 

5.2 Rondritmethode 
O stelt het depot voor waar voertuigen 

vertrekken en terug toekomen. De 

andere letters zijn klanten.  

Doel is de totale rijafstand te 

minimaliseren (afstand kan ook gezien 

worden in termen van tijd, kost of 

kilometers) 

Mogelijke beperkingen: 

 Voertuig heeft een maximum payload 

 Maximale rijtijd per voertuig 

 Sommige locaties kunnen een tijdsvenster hebben (alleen diens tussen bepaalde uren) 

 Sommige goederen mogen niet samen vervoerd worden (bv.: melkpoeder is zeer 

ontvlambaar en mag dus niet zomaar samen met andere goederen) 

Kortste pad methode is hier niet mogelijk want het gaat niet over van A tot B,.. 
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Een optimale oplossing met mathematische zekerheid verkrijgen zou heel veel computertijd vragen 

voor real-life toepassingen dus is een heuristische methode beter: Clarke-Wright Savings algoritme 

We leggen dit algoritme uit voor een eenvoudig geval waar er een depot O is met 6 klanten A,B, C, D, 

E en F. De basisdata zijn weergegeven in een afstandsmatrix, die de kilometerafstand (of tijd of kost) 

geeft tussen elk paar van locaties: 

 
Stapsgewijze oplossing: 

 Initiële oplossing:  nog niet optimaal omdat het enkel de berekening moet starten. De eerste 

oplossing veronderstelt dat elke klant bediend wordt met een aparte rondrit: 

 

 A  O 107+107, B  O 54+54, C  O 

79+79, D  O 112+112, E  O 45 

+45, F  O 85+85 

 

Totaal: 964 km 

E 

Onwaarschijnlijk dat dit optimale oplossing is dus gaan ze verbeteren door klanten te 

verbinden in 1 rondrit. 

 Besparingstabel opstellen: twee klanten in 1 rit betrekken 

Bv.: A en B combineren: Besparing =  afstand OA (de helft van de rondtrip O-A-O verdwijnt) + 

afstand OB – afstand AB 

Zo voor elk paar klanten berekenen. Resultaten zijn positief of 0. 
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 Nu moet men de getallen in de besparingstabel in dalende volgorde beschouwen. De 

grootste besparing wordt gemaakt door F en A in een enkele trip te verbinden (128km 

besparen, de volgende is D en C verbinden.  

o Eerste verbetering: F en A combineren in 1 rit: besparing is 128 km en er zijn nu nog 

5 ritten ipv 6 over: 

 
o Tweede verbetering: D en C combineren in 1 rit: besparing is 125km en er zijn nu nog 

4 ritten over: 

 
o Derde verbetering: D en A combineren in 1 rit: besparing is 115km Omdat zowel B 

(met C) en A (met F) met andere klanten verbonden zijn, zorgt hun samenvoeging 

voor een lange rondrit: O-C-D-A-F-O. De rondrit mag wel niet te lang zijn voor 1 

werkdag en de beperkingen moeten gerespecteerd worden. Als dit wel het geval is, 

dan wordt deze combinatie niet toegepast.  

o Vierde verbetering: F en B connecteren in 1 rit: besparing is 105km en blijven er nog 

maar drie ritten over: 

 
o Vijfde verbetering: E en C combineren: Besparing is 71km en er blijven nog maar 2 

ritten over: 
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Deze oplossing is de optimale en is 429km korter (128+125+105+71) dan de initiële oplossing met 6 

rondritten.  

Clarke-Wright besparingsalgoritme is niet perfect: 

 Geeft niet de grootst mogelijk besparing met volledige accuraatheid of wiskundige zekerheid 

 Voordeel is wel: beperkte computertijd 

 Geeft ook grote flexibiliteit op ogenblik dat de beperkingen moeten worden ingebracht. 

o Als een rondrit zou ontstaan die niet aan de regels voldoet: wordt zonder meer de 

besparing overgeslagen 

De prestaties van een pakket hangen af van het soort beperkingen of van toevalligheden in afstanden 

en van de kwaliteit van de afstandsmatrix 

In veel programma’s is het mogelijk om rijsnelheden in te voeren, waarna het programma rondritten 

berekent die de tijd minimaliseren, niet de kilometers. Kan ook gebruikt worden om de kosten te 

minimaliseren. Volstaat om snelheden in te voegen die omgekeerd evenredig zijn met de kostprijs 

van de betrokken kilometers.  

Clarke-Wright besparingsalgoritme is vooral nuttig in computertoepassingen. Voor oplossingen met 

de hand is het rekenwerk ook niet al te moeilijk. Toch zullen dispatchers eerder gaan voor een 

intuïtieve methode van ritplanning: 

Dit is een goede intuïtieve manier van indelen. Men 

herkent hier de vorm van een bloem in. Indeling heeft 

als kenmerk dat de voertuigen snel weggaan van het 

depot om klanten op te zoeken die dicht bij elkaar 

gegroepeerd zijn en dan terug naar het depot keren in 

een relatief lange rit.  

 

 

Deze methode kent gelijkenissen met Clarke-Wright methode in die zin dat ze ook probeert om 

klanten die op een korte afstand van elkaar liggen maar op grote afstand van het depot, probeert te 

verbinden. Zulke combinaties geven ook in het algoritme de grootste besparingen. 

5.3 Toewijzing van oorsprong aan bestemming 
Een aantal punten van oorsprong en bestemming. Klassieke geval: toewijzen van punten van 

oorsprong aan bestemming (= het transportprobleem) 

Oplossingsmethode heeft strikte beperkingen en men maakt gebruikt van lineaire programmering. 
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Uitleg tabel: er zijn 3 oorsprongen (O1 tot O3) en er zijn vier verschillende klanten (D1 tot D4). ai = 

hoeveel goederen er beschikbaar zijn en bi = hoeveel er moet geleverd worden aan een bepaalde 

bestemming. 

De transportkosten per vrachtwagenlading staan in de linkerhoek van elke cel en moeten 

vermenigvuldigd worden met 100. Bv.: om vrachtwagen van O1 naar D1 te vervoeren moet men 200 

euro betalen. 

           kost stijgt naargelang de afstand tussen oorsprong en bestemming toeneemt 

Probleem: de vier bestemmingen voorzien van goederen uit de 3 oorsprongen tegen een minimale 

kost.  

Als de oorsprongen over ongelimiteerde goederen beschikten zou dit een simpel probleem zijn. Dan 

zou men vanuit de dichtstbijzijnde oorsprong vertrekken en op die manier de kosten ook reduceren. 

Maar probleem is dat men over een beperkt aantal goederen op de verschillende oorsprongen 

beschikt.  

Voorstellen in vorm van lineair programmeer probleem: min Σi Σj cij . xij 

met xij = aantal ladingen van oorsprong i naar bestemming j  en cij = transportkosten per lading van 

oorsprong i naar bestemming j  

Σi xi1 = 40 en Σj x1j ≤ 50  

Σi xi2 = 25 en Σj x2j ≤ 40  

Σi xi3 = 17 en Σj x3j ≤ 60  

Σi xi4 = 28 

Het is duidelijk dat er geen oplossing is aangezien het totaal dat nodig is groter is dan datgene dat 

beschikbaar is. Als dit het geval is dan is het slechtste wat je kan doen 3 klanten bedelen en 1niet 

want dan ben je deze kwijt. Weten dat er 50 in O1 is en dat er in D1 40 wordt gevraagd  40 wordt 

bedeeld  in O1 is er nog 10 over  10 wordt aan D2 geleverd en 15 wordt geleverd door  O2  

enzovoort (zie slides) 

5.4 Aanvullende toepassingen 
Vaak zijn er problemen die opgelost moeten worden buiten deze 3 bovenstaande domeinen. 

Sommige daarvan kunnen opgelost worden door integere programmering: 

 Toevoeging van transport zodat een minimum aan voertuigen wordt gebruikt 

 Combinatie van ladingen in 1 voertuig zodat winst wordt geboekt met beperkingen op 

laadcapaciteit (=knapzakprobleem) 

 Toewijzing van personeel aan geplande diensten zodat de totale loonkost of totale tijd buiten 

de staanplaats geminimaliseerd wordt, weer met gegeven beperkingen 

Integratie van routing en andere managementdomeinen (accountacy, inkoop,…)  

          grote toekomst voor integratie van routing en satellietcommunicatie: computersoftware  

           zorgt ervoor dat bedrijf constant weet waar vrachtwagens zich bevinden, met welke snelheid 

           deze rijden,.. Tegelijk kan chauffeur zijn exacte locatie aflezen en adhv programma onmiddellijk 

           de optimale route tot bestemming berekenen en doorgeven aan bedrijf en chauffeur.  
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6 Prijsberekening in een vervoerbedrijf 
Prijszetting is een heel belangrijke maar geen gemakkelijke taak door: 

 Brede waaier aan types van operaties 

 Transport kan niet geleverd worden vanuit voorraad 

 Vraagfluctuaties zijn stochastisch van aard 

 Prijsfluctuaties zijn mogelijk 

Doelstelling is winstmaximalisatie. De intuïtie van manager blijft belangrijk (marktgevoel, wat 

haalbare prijs is,..). Deze kunnen niet vervangen worden door computers, deze kunnen enkel helpen 

om meer bewust te worden van de mogelijke consequenties.  

Moeilijkheid bij optimalisatie van transportprijzen is de wachttijd, omdat het transportaanbod niet 

stockeerbaar is. Wachttijd heeft invloed op vraag en dit wederzijds effect is complex en moeilijk te 

analyseren. Goede methode is de Monte-Carlo simulatie.  

6.1 Specifieke omstandigheden 

6.1.1 KT of LT beslissingen 

In veel gevallen KT-prijsbeslissingen: 

 Vlootniveau is vast en niet wijzigbaar 

 Enige variabele die prijs beïnvloedt: wijze waarop bestaande capaciteitniveau wordt benut 

 Enkel rekening houden met de variabele kosten voor elk voertuig in gebruik 

In sommige gevallen moet men kosten over een langere periode berekenen. Bv.: bij 

onderhandelingen over een LT-contract om meer capaciteit te kopen. Het is belangrijk om alle kosten 

van deze capaciteit in rekening te brengen, inclusief de kosten die vast zijn op KT.  

6.1.2 Hoeveelheidsaanpassing of ‘operator pricing’ 

In een competitieve markt worden transportoperatoren vaak geconfronteerd met 

hoeveelheidsaanpassingen: prijzen liggen vast, gedicteerd door klant of algemene prijsniveau op de 

markt. Kan dus alleen beslissen of hij een bestelling aanvaardt of niet, want kan enkel zijn 

productieniveau aanpassen. 

In andere gevallen: operator zet de prijzen en klant reageert hierop door aanpassingen van de vraag. 

Prijsberekening hier is helemaal anders dan bij hoeveelheidsaanpassingen.  

6.1.3 Gelijke of gedifferentieerde haalbaarheid 

Klanten zijn heel gevoelig voor wachttijd, soms meer dan voor prijzen. Wordt onderscheid gemaakt 

tussen effectieven en potentiële vraag.  

 Actuele vraag x = aantal effectieve werkuren dat de voertuigen verwacht worden te 

presteren 

o Wordt beïnvloed door wachttijd: vraag  bij lange wachttijd 

 Potentiële vraag V = verwachte aantal voertuiguren onder assumptie dat wachttijd 0 is 

o Niet beïnvloed door wachttijd 
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In alle gevallen: x ≤ V (x kan hoogstens gelijk zijn aan V). 

V – x  is aantal voertuiguren dat verloren gaat door wachttijd. 

als x = V: er is voldoende capaciteit om alle klanten meteen te bedienen, onder alle omstandigheden 

als x < V: capaciteit is schaars, en niet-gewenste wachttijd ontstaat voor klanten 

 x-curve geeft de effectieve vraag 

in functie van de potentiële vraag V 

Op de 45°rechte: x = V 

Horizontale C = capaciteit (= 

maximale mogelijke voertuiguren in 

een bedrijf gegeven de beschikbare 

voertuigen) 

Omdat x ≤ V zal x-curve nooit 

boven 45° lijn komen.  

 

 Bij lage vraag V en lage capaciteitsbenutting: x ≈ V: er is bijna geen verlies in vraag door 

wachttijd.  

 Als vraag en capaciteit toenemen, zal wachttijd toenemen en er is een grotere terugval in de 

vraag V – x.  

 Als potentiële vraag V zeer hoog is, x kan nooit de capaciteit overstijgen. x-curve zal nooit 

boven C uitkomen. x zal hoogstens C asymptotisch benaderen.  

 Toenemend capaciteitsverbruik veroorzaakt toenemend verlies aan vraag, ten gevolg van 

wachttijd.  

 Haalbare fractie 
𝑥

𝑉
 hangt af van capaciteitsgebruik  

o 
𝑥

𝑉
 =  1 als V veel lager is dan de capaciteit 

o 
𝑥

𝑉
 daalt als er meer capaciteit gebruikt wordt. 

Belangrijke overweging: moet voor alle klanten dezelfde factor 
𝑥

𝑉
 worden gebruikt?  

 Meestal wel: transporteur verlies dezelfde fractie van elke klant ten gevolge van wachttijd. 

Dit maakt prijszetting heel wat makkelijker. 

 Soms is het zo dat er exacte data is over verschillen tussen klanten, dan is het niet correct de 

fractie als uniform te beschouwen. Prijzen moeten dan overeenkomstig berekend worden. 

6.1.4 Enkele of gemeenschappelijke productie 

 Als alle transportoperaties onafhankelijk worden uitgevoerd: kosten worden apart berekend. 

 Bij gezamenlijke producten: kosten van 1 operatie hangen af van de beslissing om zich al dan 

niet te engageren in een tweede operatie. 

o Betekent verder complicaties in prijsberekening 

6.1.5 Omgaan met capaciteitstekorten 

 Klanten laten wachten: verlies van sommige bestellingen 

 Inhuren extra capaciteit via onderaannemer: verlies van gedeelte van winstmarge aan 

onderaannemer.  



45 
 

6.2 Eenvoudige case 

6.2.1 Gegevens 

Prijszettingsbeslissingen op KT. Klein bedrijf met 5 trucks, ingezet voor beperkt aantal grote klanten. 

Transporteur is hoeveelheidsaanpasser (beslissen of hij bestellingen aanvaardt, prijzen die klanten 

bereid zijn te betalen prikken ze zelf vast). 

Klanten zijn gevoelig voor wachttijden en kunnen overschakelen naar andere operatoren.(alle 

klanten zijn even gevoelig) 

Kostenstructuur: alle zendingen worden apart uitgevoerd, geen consolidatie en dus geen 

gezamenlijke producten. Onderaanneming is niet mogelijk want klanten hebben al hun eigen 

alternatieven geselecteerd. In geval van capaciteitstekort ontstaat er wachttijd. Klant kan dan 

wachttijd aanvaarden of naar andere transporteur gaan. 

Inkomende orders worden verdeeld in 8 vraagcategorieën. Transporteur bediend ofwel hele 

categorie of die categorie niet. Tijdens berekening bedient bedrijf categorie 1-6. Er waren contacten 

met 2 andere klanten waarvan orders aanvaard konden worden 

6.2.2 Tabel 

 

 Kolom 2: marge van een gemiddelde bestelling per voertuiguur:  

o Brutomarge = 
(𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠−𝑣𝑎𝑟𝑖𝑏𝑎𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛)

𝑔𝑒𝑤𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑒𝑟𝑡𝑢𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒𝑛
 

o Bruto betekent dat de vaste kosten nog niet zijn afgetrokken 

o Brutomarge in dalende volgorde geordend. Marge varieert sterk van categorie tot 

categorie. Leveringen die de ladingscapaciteit dichtst benaderen geven hoogste 

marge. 

 Kolom 3:de potentiële vraag: aantal uren dat voertuig bezet kan zijn in een gemiddelde week 

tijdens normale werkuren, zonder dat klanten moeten wachten.  
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o Potentiële vraag van 197 uur met een haalbare fractie van 0,71: 197 . 0,71 = 

139,87uur en komt in de buurt van de actuele output van 140 (=5 trucks x 40uur per 

week) 

 Kolom 4: potentiële gecumuleerde vraag = sommatie van kolom 3 

o Voor categorie met grootste marge kan men een potentiële vraag van 32uur 

verwachten 

 Kolom 5: potentiële wekelijkse winstmarge in elke vraagcategorie. Categorie = product van 

brutomarge per uur (kolom 2) en het aantal uren (kolom 3).  

o Dit is potentiële winst want is gebaseerd op potentiële vraag en een deel van de 

vraag zal dus nog verloren gaan door wachttijd, en de actuele winst zal minder zijn 

o Brutowinst want de vaste kosten moeten er nog afgetrokken worden 

 Kolom 6: Potentiële gecumuleerde winstmarge = sommatie van kolom 5 

 Kolom 7: Haalbare fractie 
𝑥

𝑉
 

o Bv.: in categorie 2 is de haalbare fractie 0,95, dan gaat slechts 5% van de vraag 

verloren aan wachttijd 

o Haalbare fractie daalt als er meer categorieën worden aanvaard, operationele druk 

neemt dan toe. Meer klanten moeten wachten en een groter deel van de vraag zal 

verloren gaan. 

 Kolom 8: verwachte gecumuleerde winstmarge = potentiële winstmarge vermenigvuldigd 

met haalbare fractie 

o Verwachte winstmarge wordt gemaximaliseerd als met tot categorie 8 afdaalt 

o Haalbare fractie daal dan wel van 0,71 tot 0,57 door toegenomen wachttijd, maar 

door toegenomen vraag in categorie 8 neemt verwachte winstmarge toe 

o Brutomarge van 15,30 in categorie 8 kan gezien worden als de schaduwprijs van een 

voertuig = prijs dat transportoperator vraagt in een verzending voor het gebruik van 

1 voertuiguur van zijn productiecapaciteit. Voor dat hij order accepteert moet hij 

zeker zijn dat het de schaduwprijs dekt. 

Berekening van de haalbare fractie 

Veronderstelling: alle categorieën zijn even gevoelig voor wachttijd: in elke categorie wordt dezelfde 

fractie 
𝑥

𝑉
 bediend en gaat dezelfde fractie verloren door wachttijd. Werd berekend op basis van een 

simulatiemodel.  

Berekening adhv Monte-Carlo simulatie: 

 Simulatie van aankomst van orders door frequentieverdeling toe te wijzen aan het mogelijk 

aantal leveringen 

 Schatting van effect van wachttijd op vraag op basis van: 

o Kans dat klant wachttijd van 1 dag aanvaardt = 1 4⁄  

o Kans dat klant wachttijd van 2 dagen aanvaardt = (1
4⁄ )² = 1 16⁄  

o Kans dat klant wachttijd van 3 of meerdere dagen aanvaardt = 0 

Juist aanvoelen van markt en reacties van klanten is heel belangrijk in prijszetting 

 Ook berekeningen gemaakt met andere evolutie van wachttijd: 

o Alle orders worden behouden bij wachttijd van 1 dag 
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o 50% van klanten accepteren wachttijd van 1 dag 

o Niemand accepteert wachttijd van 2 dagen of meer 

 Simulatie van de mogelijke activiteiten: 

o Optie 1: enkel categorie 2 bedienen (= grootste marge) 

 Aantal leveringen per dag wordt bepaald door willekeurig een getal te 

trekken ui de frequentieverdeling 

 Orders worden in willekeurige volgorde toegewezen aan de trucks. Als er 

geen truck beschikbaar is, wordt er willekeurig een getal getrokken om te 

bepalen of het order wordt behouden. Kans zijn 1 4⁄  of 1 16⁄ . Als er truck vrij 

is volgende dag dan is er 1 4⁄  kans dat het order wordt behouden. Als er 

twee dagen wachttijd is, is de kans slechts 1 16⁄ . Drie dage wachten is kans 0. 

 De berekening mag over een lange periode lopen, in ons geval 98 weken. 

Aan het eind van de berekening werkt men uit hoeveel uren de truck in 

werking is geweest. Hier: 5 trucks samen hebben 30,29uren per week 

gewerkt.  

 De haalbare fractie is dan 
30,29

32
 = 0,95 

o Optie 2: categorie 2 en 3 aanvaarden 

 Nu zullen er twee willekeurige nummers getrokken worden voor elke dag 

van een werkweek. Deze twee nummers worden dan weer random 

toegewezen aan de trucks.  

 Nu zal het vaker het geval zijn dat de 5 trucks bezig zijn en dat er orders 

verloren zullen gaan.  

 Simulatie over periode van 98 weken maakt duidelijk dat er in een 

gemiddelde week 50,92 voertuig uren worden gepresteerd. 

 Haalbare fractie is dan 
50,92

(32+24)
 = 0,91 

o Optie 3: alle categorieën worden aanvaard 

 Veel order moeten wachten 

 Een totaal van 181,71 voertuiguren wordt gepresteerd 

 Haalbare fractie is dan 
181,71

408
 = 0,45 

Deze berekening is de meest complexe van de hele tabel. Eens kolom 7 gekend is, is het makkelijk om 

de verwachte winstmarge te berekenen.  

Bepaalde assumpties zijn gemaakt aangaande de aankomst van orders en de gevoeligheid van de 

klanten aan wachttijd. Op basis van deze assumpties wordt duidelijk dat de berekende voorraad 

sterk overeenkomt met de actuele geobserveerde operaties binnen een bedrijf (vaak, niet altijd). 

Methode van computersimulatie is heel flexibel en laat toe om verschillende patronen van orders en 

verschillende reacties van klanten op wachttijd in te brengen.  

Soms een andere aanpak nodig dan de marges in dalende orde te zetten. Zo kan men bijvoorbeeld 

voorkeur geven aan categorie met lagere marge maar met een betere verdeling over de week.  

Andere mogelijkheden zijn: situatie waar operator zelf prijs zet of gemeenschappelijke productie. 
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6.3 Prijszetting door operator 
Transportoperatoren kunnen vaak zelf de prijs prikken, en dan is het aan de klant om een order te 

plaatsen of niet. Prijsberekening moet dus ook aangepast worden. 

 

 Kolom 2: in categorie 2 is er niet langer een vaste marge van 36,33 maar een variabele marge 

m2 die door operator wordt gezet. 

o Bij het beslissen over de marge m2 kan de operator het aantal transportopdrachten 

beïnvloeden.  

 Bij marge van 36,33 kan hij een potentiële vraag van 32uren per week 

verwachten.  

 Met een hogere marge, mag hij minder opdrachten verwachten 

 De geschatte elasticiteit = -6 (hoge elasticiteit wijst op sterk concurrentiële 

markten) 

        1% toename in de marge m2 zal een 6% daling in voertuiguren 

         veroorzaken.  

o Wat is dan optimale marge m2?  Eenvoudigste oplossing: opnieuw draaien van 

computersimulatie met verschillende waarden voor m2.  

 Voor elke waarde van m2 zal er een verschillende potentiële vraag in 

categorie 2 zijn. Simulatie resulteert in bovenstaande tabel. 

 Simulatie met m2 = 25 genereert de hoogste verwachte winstmarge.  

 Kolom 3:  

o Met een marge m2 = 25 bedraagt de potentiële vraag 301 uren.  Vergeleken met 

potentiële vraag van 32 uren bij marge van 36,33 in vorige tabel 

 Kolom 8:  

o Maximale behaalbare winstmarge is 4556 in een gemiddelde week. Dit is 891 meer 

dan in vorige tabel. 

 Komt door toename van operaties binnen bedrijf maar ook door het afwijzen 

van minder winstgevende orders. 
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Opmerking: maximale winstmarge is verkregen bij categorie 5. De enige categorie die in onze vorige 

berekening werd afgewezen was 7. Nu zullen de minder winstgevende verzendingen van categorie 4 

en 8 ook geweigerd worden. In alle categorieën bediend naast categorie 2 zal verlies optreden ten 

gevolge van langer wachttijd. 

6.4 Gemeenschappelijke producten 
Zijn vele vormen van gemeenschappelijke productie: 

 Geconsolideerde goederen in 1 truck 

 Geconsolideerde zendingen in 1 trip 

 Gebruik van hetzelfde voertuig voor piek- en dalzendingen 

 etc. 

Wij concentreren ons op specifieke case: rondrit met heen- en terugrit (front- en backhaul). 

Simulatiemethode moet aangepast worden. Geen selectie meer van orders op basis van marge per 

uur. Er bestaat grote kans dat we verzendingen moeten aanvaarden met hele kleine marges in 1 

richting en hogere marges in de andere richting.  

         niet meer mogelijk om uit te maken wat marge per uur zal zijn omdat kost van een operatie 

           en vereiste voertuigen afhangt van mogelijke combinatie met andere orders. 

6.4.1 Gegevens 

Vijf voertuigen voor operaties in beide richtingen.  

 Transport in richting A: variabele kost voor rondrit: 206,5 

 Transport in richting B: variabele kost voor rondrit 215 

 Transport in beide richtingen: 221,50 

Duur van rondrit (inclusief laden en lossen) is afhankelijk van ladingtype. Duur van rondrit is 1 dag. 

Dus 5 trucks kunnen 5 rondritten per dag doen. 

 Richting A: twee categorieën A1 en A2 met potentiële vraag van respectievelijk 2 en 6 orders 

per dag. 

o Dus bij geen wachttijd verwacht men op een gemiddelde dag 2 orders in categorie A1 

en 6 in categorie A2 

 Richting B: twee categorieën B1 en B2 met potentiële vraag van respectievelijk 7 en 1order 

per dag. 

o Dus bij geen wachttijd verwacht men op een gemiddelde dag 7 orders in categorie B1 

en 1 in categorie B2 

Wachttijd is mogelijk omdat de limiet 5 rondritten per dag is. Als 5 verzendingen aanvaard zijn in een 

bepaalde richting, verder verzendingen in die richtingen zullen een dag moeten wachten: 

 1
4⁄  van klanten accepteert wachttijd van 1 dag 

 1
16⁄ van klanten accepteert wachttijd van 2 dagen 

 Niemand is bereid langer dan 2 dagen te wachten 
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Combinatie van stochastische processen: op het moment dat men  een lading accepteert, weet men 

niet of het mogelijk is deze te combineren met een lading in de tegengestelde richting. Men 

accepteert lading, reserveert truck voor die dag, en vindt pas later uit of een lading gevonden wordt 

voor het tweede deel van de trip. Kan dus zijn dat er maar in 1 richting gereden wordt. 

6.4.2 Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolom 1: de verschillende strategieën: alleen A1 wordt geaccepteerd, alleen A2, enzovoort,.. 

o A zonder subscript = A1 + A2 en B zonder = B1 +B2 

o Alle mogelijkheden van ordercategorieën zijn ingevuld in een individuele rij 

 Kolom 2 tot 5: potentieel aantal orders, dus de vraag als er geen wachttijd is 

o Aangezien er in praktijk wachttijd is, zal de verwachte output lager zijn 

 Kolom 6 tot 7: haalbare fractie 

o Varieert naargelang de richting, aangezien voertuigbezetting en wachttijd ook 

verschilt in beide richtingen. Binnen dezelfde richting zijn de haalbare fracties 

dezelfde voor alle verzendingen.  

o Alle klanten reageren hetzelfde op wachttijd. Kansen zie boven 

o Haalbare fractie daalt als orders zich opbouwen in bepaalde directie 

o Als er een grote potentiële vraag is, is het niet zeker dat alle 5 de trucks werken op 

een bepaalde dag. Dit door random fluctuaties in de vraag.  

 Als men alle orders in 1 richting accepteert, is er een potentiële vraag van 8 

verzendingen per dag (7+1 of 6+2). Haalbare fractie van 0,54 dus een 

gemiddelde output van 0,54 . 8 = 4,32. Met 5 trucks zal er een gemiddelde 

van 5-4,32 = 0,68 stilstaan. 

 Kolom 8: verwachte winst: haalbare fractie vermenigvuldigen met potentieel aantal 

verzendingen en kost per verzending: 
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o 0,87 . 2 verzendingen in categorie A1 . 157,50 per verzending  

o 0,59 . 7 verzendingen in categorie B1 . 142,50 per verzending 

 Kolom 9 tot 11: verwachte aantal ritten per dag opgedeeld in ladingen enkel in richting A, 

enkel in richting B of in beide richtingen A +B 

o Dagelijks worden ritten gekozen door verzendingen in richting A te vergelijken met 

die naar B en ze te paren.  

 Bv.: op een bepaalde dag hebben we 4 ritten in richting A en 3 richting B, dan 

zullen er 3 ritten zijn met lading A + B. 1 rit met lading A en 0 met lading B.  

o Resultaten en tabel zijn niet de resultaten van 1 dag, maar een dagelijks gemiddelde 

over de volledige simulatie 

o Zelfs als er gemiddeld een overschot aan voorraad is in 1 richting, zal het soms nodig 

zijn om een rit met een lege truck te maken in die richting en een lading te 

transporteren in de tegengestelde richting. 

 Bv.: strategie A + B2, waar er een gemiddelde van 2 +6 = 8 orders in richting A 

en 1 richting B, hebben we nog een dagelijks gemiddelde van 0,02 ritten voor 

lading B alleen. 

o Random fluctuaties kunnen betekenen dat op een uitzonderlijke dag er meer 

ladingen vervoerd worden in richting B dan A 

 Kolom 12: verwachte variabele kosten worden verkregen door het verwacht aantal ritten te 

vermenigvuldigen met de verwachte variabele kosten en deze dan optellen voor de 3 

kolommen. 

o Aantal ritten zichtbaar in de kolom lading A wordt vermenigvuldigd met 206,50, 

aantal in kolom lading B met 215 en in kolom lading A +B met 221,50 

 Kolom 13: de verwachte marge per dag = verschil tussen verwachte winst en verwachte 

variabele kosten 

o Is brutomarge, aangezien deze marge ook nog de vaste kosten moet dekken 

o Hoogste marge wordt verkregen bij strategie A2 +B.  

 Alle orders in richting B worden aanvaard, maar in richting A wordt categorie 

A1 geweigerd. Ondanks dat ze een hogere prijs betalen dan B1. Dit komt 

omdat categorie A1 in dezelfde richting is dan de zeer winstgevende orders in 

A2. Toevoeging A1 van zou capaciteit verspillen in die richting, en wachttijd 

veroorzaken, wat op zijn beurt te veel aantrekkelijke orders in categorie A2 

zou wegjagen. 

Als we rekening houden met kostenberekening kunnen we zien dat in richting A een verzending 

minstens 6,50 moet opbrengen en in richting B minstens 15.Dit is de differentiële kost van het 

toevoegen van een lading wanneer de rit in de tegengestelde richting sowieso gemaakt moet 

worden. 

Een minimumprijs enkel gebaseerd op differentiële kosten is zo laag dat het geen informatie geeft 

aan operator die prijzen probeert te zetten. Duidelijk dat men meer moet aanrekenen dan 6,50 of 15 

voor vervoeren van een lading in rondrit die 221,50 kost.  

Moeilijkheid is niet het berekenen van gedifferentieerde kosten, maar wel bepalen van de marge 

daarbovenop om de winst te maximaliseren. Optimale marge is gebaseerd op stochastisch patronen 

van order en van de reactie van klanten op wachttijd. 



52 
 

6.5 Andere toepassingen 
Sommige van bovenstaande problemen kunnen samen voorkomen. Bv.: heen- en terugvrachten in 

een markt waarin operator de prijzen prikt, niet de klant of overheidsregulator.  

Kunnen ook verschillende waarschijnlijkheden voor de vraag, verschillende klantgevoeligheid, 

verschillende wachtlijnmechanismen hebben.  

Monte-Carlo simulatie is zeer flexibel en kan verschillende situaties aan. Maar deze flexibiliteit komt 

met een prijs. Als er een structurele verandering is in de situatie zal het niet genoeg zijn om enkel 

andere variabelen mee op te nemen: men zal misschien programma moeten herschrijven, formules 

aanpassen en spreadsheet herdesignen. 

Verdere verfijning van prijsanalyse van transportbedrijf kan zijn het rekening houden met de 

geografie.  

Intuïtie en subjectieve evaluatie blijven belangrijk.  

7 Investeringen in voertuigen 
In tegenstelling tot prijszetting en routeberekening gebeuren investeringsbeslissingen slechts 

sporadisch ipv dagelijks. Maar zijn toch van cruciaal belang. Bepalen LT toekomst van een 

transportbedrijf. Investeringsbeslissingen omvatten de bepaling van grootte en samenstelling van de 

voertuigen en vastleggen van de levensduur.  

Afschrijving opdelen in vaste en variabele component. 

7.1 Optimale samenstelling en omvang van de vloot 
Wachtlijnanalyse, ritplanning en prijsberekening geven ook belangrijke indicaties over optimale 

samenstelling en omvang vloot. 

Wachtlijnanalyse geeft aan dat parallelle dienstkanalen een terugdringen van wachttijd betekent 

voor klanten. Op basis van tabel 4.1 kunnen we verschil uitwerken in wachttijd wanneer aantal trucks 

toeneemt met 1.  

              In bedrijf met 4 klanten per tijdseenheid (𝜆 = 4) en 5 trucks (s = 5) is er een gemiddelde 

               wachttijd van 0,55411 keer de gemiddelde bedieningstijd. Met s = 6 zal de wachttijd  

               tot 0,14238 keer de gemiddelde bedieningstijd 

Kwestie van nu de besparing in wachttijd af te wegen tegen kost van een extra truck. 

              dalende marginale opbrengsten als het aantal trucks toeneemt: komt een punt waarbij een  

               extra truck niet langer winstgevend is 

Ritplanning is ook nuttig: algoritme gebruiken om rondritten te plannen 

              Bij trucks met grote ladingcapaciteit: een klein aantal lange ritten met zoveel mogelijk  

                klanten in 1 truck 

              Bij trucks met kleinere ladingcapaciteit: groter aantal kortere ritten met minder dure trucks 

Verschillende ladingcapaciteiten kunnen zo getest worden, eventueel in combinatie met 

verschillende typen voertuigen met verschillende ladingcapaciteiten. Kiest voertuigvloot met laagste 

kosten. 
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Prijsberekening levert belangrijke bijdrage omdat het focust op algemene winstmaximalisatie.  

              Extra truck: meer klanten bedienen en marktaandeel vergroten maar ook extra kosten. Welk 

               aantal trucks maximaliseert de winst? 

Voorbeeld 

Bedrijf werkt met 5 trucks voor 8 vraagcategorieën. Aankoop van een 6de truck en dus aannemen van 

extra chauffeur betekent extra vaste kost van 900 per week. Maar extra capaciteit betekent ook 

minder wachttijd voor klanten zodat aan een groter fractie van de vraag voldaan kan worden. 

Betekent deze hogere capaciteit hogere verwachte winst? 

Tabel met 

berekeningen 

voor 6 trucks ipv 

5. (in vergelijking 

met tabel 6.1) 

 

 

 

 

 

 

Alle categorieën tot en met 8 aanvaarden en 7 weigeren. Verwachte maximale winst bedraagt dan 

4099 per week. Bij 5 trucks is deze slecht 3665. Winst neemt slechts toe met 434 als men capaciteit 

verhoogt. Weegt niet op tegen de extra kost van 900. Het is zelfs een betere oplossing om de 

capaciteit te verlagen.  

Als we computersimulatie herhalen blijkt dat de maximale winst bij capaciteit van 2 voertuigen zit.  

Soortgelijke berekening ook bruikbaar bij gemeenschappelijke productie.  

7.2 Optimale vervanging 
1 van de moeilijkste beslissingen mbt bedrijfsvoertuigen is de keuze van het vervangingstijdstip.  

Wij gebruiken cijfergegevens mbt tot trekkers voor wegvervoer. Dit zijn niet overdraagbare 

resultaten: kosten zijn nl. sterk verschillend naargelang soort voertuig, merk en type. Rekenmethode 

kan wel overgedragen worden naar andere soorten voertuigen. 

7.2.1 Drie benaderingen van een optimale vervanging 

Optimale economisch leven van voertuig kan benaderd worden op 3 verschillende manieren: 

  - Optimaal vervangingsmoment 

  - Optimale herstellingsgrenzen 

  - Optimale herstellingsgrenzen met een uiterlijk vervangingsmoment 
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7.2.1.1 Optimale vervangingsleeftijd 

Vaststellen van leeftijd waarbij voertuig ‘op pensioen’ gaat. Tot die tijd worden alle defecten 

hersteld.  

      vervangingsleeftijd bereikt: voertuig wordt verkocht tegen zijn herverkoopwaarde en een nieuw 

       voertuig wordt aangekocht. 

Tot voorgeschreven vervangingsleeftijd worden alle defecten gemaakt: maakt niet uit wat de kosten 

zijn. Enige optimale element in deze benadering is dat men gaat voor het minst verwerpelijke 

moment om voertuig te vervangen. 

7.2.1.2 Optimale herstellingsgrenzen 

Bepalen van de herstellingsgrenzen houdt in dat men het maximale bedrag dat men aan 

herstellingen wilt besteden, afhankelijk van leeftijd van voertuig bepaalt.  

      niet stellen van aantal gebruiksjaren maar bv.: 60000 voor herstelling eerste jaar, 45000 voor 

       tweede jaar,.. 

Bij 1e defect boven herstellingsgrens: defect voertuig wordt verkocht aan zijn schrootwaarde en 

nieuw voertuig wordt gekocht.  

Meer gebalanceerde methode dan vorige. Maar men kan wel niet een goed voertuig verkopen aan 

herverkoopwaarde. Het voertuig blijft totdat groot defect voorkomt. Men kan dus enkel 

schrootwaarde terugwinnen.  

Optimale ligt in het zo goed mogelijk kiezen van de herstellingsgrenzen.      

7.2.1.3 Optimale herstellingslimiet met maximale vervangingsleeftijd 

Herstellingsgrenzen combineren met de mogelijkheid voertuig te verkopen tegen normale 

herverkoopwaarde.  

      Nog steeds vaste herstellingsgrenzen maar ook maximale vervangingsleeftijd 

              Als voertuig deze leeftijd bereikt en zijn geen herstellingen boven limiet: toch verkopen 

              Herstelling boven grens, maar herstellingsleeftijd nog niet bereikt: verkopen  

Twee beperkingen: 

 Afgedankte voertuigen worden vervangen door gelijkaardige voertuigen 

 We komen nieuwe voertuigen aan (niet tweedehands) 

we overwegen niet om een recent voertuig op tweedehandsmarkt te kopen of een ander 

type van voertuig te kopen.  

Een voorzichtige beslisser speculeert niet maar neemt de verwachte kosten in achting: herhaalde 

observatie maakt duidelijk wat de gemiddelde kosten zullen zijn bij gebruik van zo’n voertuig. 

      Doel van model: herstellingsgrenzen & maximale vervangingsleeftijd bepalen om minimale 

        verwachte kosten te verkrijgen 

7.2.2 Kostengegevens 

Bij zetten van optimale vervangingsgrenzen moet men geen rekening houden met kosten 

onafhankelijk van de leeftijd van voertuig (bv.: lonen, huur garage,..). 

      Discussiepunt: brandstofverbruik: kan toenemen met leeftijd, maar toch negeren 
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Leeftijd heeft belangrijke invloed op volgende kostencategorieën: 

 Aankoop van nieuwe voertuigen 

 Onderhoudskosten 

 Interestkosten 

 Dervingskosten en kwaliteitsverlies 

 Belastingen 

7.2.2.1 Aankoop van nieuwe voertuigen 

Aankoopprijs van tractor moet niet bij elke vervanging betaald worden, omdat er geld gerecupereerd 

wordt bij de verkoop van oude voertuig. Herverkoopwaarde voor een rijklaar voertuig in goede staat 

hangt af van leeftijd: 

herverkoopwaarde daalt van 

73% op het einde van jaar 1 tot 

slecht 4% op het einde van jaar 

10. 

 

 

 

7.2.2.2 Onderhoudskosten 

Verwachte onderhoudskosten voor trekker die 150000 km in opeenvolgende jaren in tabel. 

Proportionele aanpassing voor andere km. (bv.: 75000km in bepaald jaar, kosten hiervoor w 

verdubbeld, 100000km . 1,5 ,…) 

ook herstellingskosten, 

banden, bediening, olie en 

smering, maar geen 

brandstofverbruik. Zijn 

gemiddelden.  

 

 

 

Individuele operator moet deze figuren aanpassen naargelang de geobserveerde onderhoudskosten. 

3 stappen om uit boekhoudgegevens conclusies voor vervangingsbeleid te trekken: 

 Jaarlijkse onderhoudskosten voor alle voertuigen omzetten naar hetzelfde aantal kilometers. 

o Resultaten in tabel gelden voor 150000km per jaar, maar dit is uitzonderlijk voor 

lichte trucks of voertuigen in privétransport waar het gemiddelde veel lager ligt.  

o Omwisseling naar een constant aantal kilometers is nodig omdat oude trucks minder 

gebruikt worden dan nieuwe, waardoor onderhoudskosten in latere jaren lager zijn 

dan in de eerste jaren.  
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o Als er geen omwisseling zou zijn naar een standaard kilometerstand zou dit foute 

indruk geven dat onderhoudskosten dalen met leeftijd en leiden tot vaststelling van 

een verkeerde vervangingsleeftijd. 

 Alle onderhoudskosten uitdrukken in munteenheid met constante koopkracht 

o Data zijn verspreid over meerdere financiële jaren en dus kunnen stijgende 

onderhoudskosten niet alleen aan veroudering van voertuig te wijten zijn, maar ook 

aan muntdepreciatie. 

o Om overschatting van tijdsfactor te vermijden (en dus te snel vervangen ook), moet 

de inflatiefactor geëlimineerd worden om zo de reële waarde van de 

onderhoudskosten te berekenen: 

 
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 .𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠𝑗𝑎𝑎𝑟

𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑣𝑎𝑛 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒
 

 Kostenobservaties tot gemiddelden reduceren 

o Grafisch: 

 
Curve trekken door puntenwolk voor individuele getallen 

 Negatieve autocorrelatie voor dezelfde tractor in opeenvolgende jaren: na 

een jaar met kosten boven het gemiddelde, volgt vaak een jaar met kosten 

onder het gemiddelde 

 Omvang van onderhoudskosten neemt toe met leeftijd 

 Het aantal observaties daalt met leeftijd: data van de oudste trekkers 

omvatten meerdere actieve dienstjaren dan recent aangekochte trekkers die 

minder dienstjaren hebben 

Om beste vervangingspolitiek uit te stippelen, mag men niet alleen kijken naar kostenevolutie van 1 

enkel trekkers, maar moet men naar de curve kijken die de algemene trend beschrijft. Dit wordt 

meestal benaderd door een exponentiële curve. Exponentiële curve begint op een bepaald niveau en 

neemt dan elk jaar met een constant percentage toe. 

Er is altijd een zekere onzekerheid bij het proberen de correcte onderhoudskosten te berekenen. In 

het berekenen van de exponentiële curve kan het soms beter zijn om bepaalde date buiten 

beschouwing te houden. Ook geen garantie dat exponentiële curve beste keuze is. Een correcte 

voorspelling van onderhoudskosten maken is 1 van de moeilijkste aspecten van vervangingspolitiek. 

7.2.2.3 Interestkosten 

Berekening nogal moeilijk, discussie wordt tot later uitgesteld. 
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7.2.2.4 Dervingskosten en kwaliteitsverlies 

Dervingskosten = uitgaven voor het voorzien van vervangingsvoertuig of ander voertuig. Vergoeden 

ook inkomensverlies tijdens wachten op herstelling, missen van contracten of andere commerciële 

nadelen.  

Naast deze kosten zorgt het in dienst houden van oude voertuigen ook voor kwaliteitsverlies in 

geleverd transport. Vergeleken met nieuw voertuig zal transport trager zijn, minder veilig,.. Voertuig 

heeft ook slechter imago. Maar dit is zeer subjectief en wordt overgelaten aan operator zijn intuïtie.  

7.2.2.5 Belastingen 

In Eu hoge belastingen voor voertuigen in wegtransport. Soms hangen deze af van voertuigleeftijd en 

beïnvloeden ze vervangingspolitiek. 

Algemene bepalingen inzake winstbelasting op bedrijven kan ook effect hebben. Bv.: 

voorkeursbehandeling investeringen. 

7.2.3 Berekeningen zonder interestlast (tabel kunnen maken) 

Aankoopwaarde voertuig = 80000 

 

 Kolom 1: jaren in dienst 

 Kolom 2: residuele waarde (wat blijft er over?) 

 Kolom 3: onderhoudskosten in jaar t 

 Kolom 4: Gecumuleerde totale kosten na t jaar 

o Totale kosten = depreciatiewaarde (80000 – residuele waarde) +  onderhoudskosten 

o Vertoont monotone stijging: elk jaar wordt een depreciatie van residuele waarde en 

extra onderhoudskosten toegevoegd aan he totaal 

 Kolom 5: gemiddelde kost per dienstjaar 

o 
𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 4)

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛 (𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚1)
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o Kost is belangrijk voor vervangingspolitiek, niet dat de gecumuleerde kosten zo laag 

mogelijk moeten blijven maar dat de gecumuleerde kosten minimaal zijn in relatie 

met het aantal dienstjaren 

 Jaar 8 = vervangingsleeftijd, want dan is kost per dienstjaar minimaal 

o Verassende uitkomst: trekkers die 150000km per jaar rijden, moeten 8 jaar in dienst 

blijven en dus tot kilometerstand 1200000km.  

o In berekening wordt geen rekening gehouden met dervingskosten of 

kwaliteitsverlies. Zou tot lagere gebruiksduur leiden. 

 Vervanging na 7 jaar: zou kosten slechts doen stijgen tot 13818 – 13599 = 

219 

 Kolom 6: herstellingsgrenzen op het einde van jaar t 

o We bepalen deze door twee optie overeen te zetten: vervangen of herstellen 

o Kostenstromen voor vervangen en herstellen vergelijken. Deze vergelijken tot jaar 8, 

hierna zijn de kosten gelijk. 

Voorbeeld 

Trekker heeft ongeval aan einde van jaar 1. Perfecte herstelling is mogelijk, maar duur. Wat s het 

maximum bedrag dat men hieraan zou moeten spenderen? 

 Kostenstroom bij vervanging: 

o Aankoopwaarde nieuwe trekker met kosten tot aan eind jaar 8 – schrootwaarde 

o -800 + 7 . 13599 = 94393 

 Kostenstroom bij herstelling: 

o Herstellingskost H + onderhoudskosten van jaar 2 tem 8 – herverkoopwaarde jaar 8 

o H + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 – 12800 = H + 38993 – 12800 = H + 26193 

 Herstellingsgrens wordt gegeven door:  

o kostenstroom bij herstelling < kostenstroom bij vervanging 

 H + 26193 < 94393  H = 68200 

Analoge berekeningen voor alle andere jaren. Na 8 jaar is de herstellingsgrens 1200, dit is het verschil 

tussen de normale herverkoop waarde van 12800 en schrootwaarde van 800.  

7.2.4 Berekening met interestlast 

Transportbedrijven bereken winst soms op manier die moeilijk te verantwoorden is. Correcte manier: 

interest moet berekend worden op aanschafwaarde, onderhoudskosten en herverkoopwaarde. 

Alle toekomstige uitgaven moeten teruggerekend worden naar vandaag (verdisconteren): 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 .
1

(1 + 𝑟)𝑗
 

met r de jaarlijkse interestvoet en j het moment van betaling van de som, uitgedrukt in jaren waarop 

trekker in dienst kwam. Som van alle toekomstige kosten op deze manier noemen we de totale 

verdisconteerde kosten.  

Dit eenmalig bedrag kan omgezet worden in annuïteit =  jaarlijks bedrag dat, over de volledige 

gebruiksduur van het voertuig, betaald moet worden om bij intrestvoet r het totale contant 

gemaakte kostenbedrag af te betalen: 
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𝑋𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

(
1

(1 + 𝑟)0,5) + (
1

(1 + 𝑟)1,5) + ⋯ + (
1

(1 + 𝑟)𝑡−0,5)
 

Annuïteit moet steeds in de helft van dienstjaar betaald worden.  

Berekening optimale vervangingsleeftijd met interestvoet r = 6% 

 

 Kolom 1 tot 3: hetzelfde als bij zonder interestlast 

 Kolom 4: totale gecumuleerde kosten=som van de verdisconteerde kosten aan interestvoet r 

o Veronderstelling: onderhoudsuitgaven in jaar t gebeuren in de helft van dat jaar en 

dus bereken over (t-0,5) jaar. 

 Totale verdisconteerde kosten van 27431 na 1 jaar: 80000 + 2600 . (1,06)-0,5 – 

58400 . (1,06)-1 = 27431 

 Totale verdisconteerde kosten van 27431 na 2 jaar: 80000 + 2600 . (1,06)-0,5 + 

3098 . (1,06)-1,5 (onderhoudskosten van jaar 2, verdisconteren over 1,5 jaren) 

– 47200 . (1,06)-2 (residuwaarde na jaar 2, verdisconteren over 2 jaren) = 

43357 

 Alle extra dienstjaren doen de verdisconteerde kosten stijgen 

 Kolom 5:  jaarlijkse annuïteit 

o Annuïteit is groter dan de totale verdisconteerde kosten gedeeld door aantal jaren 

omdat de betaling verspreid is over n jaren, elke betaling moet niet alleen een fractie 

1
𝑛⁄  van totale kosten dekken maar ook interest vergoeden. 
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o Verschil tussen de annuïteit  en de gemiddelde kost per jaar (tabel 7.5) geeft de 

jaarlijkse interestkost op de aankoop en onderhoud van voertuig 

 Verlaten van vervangingsleeftijd doet interestkost dalen 

 Gevolg: als men rekening houdt met interest zal men vervanging uitstellen. 

Hoge interestkosten verlengen dienstleven 

 Kolom 6: herstellingsgrens op het einde van jaar t 

o Worden verkregen door kosten nieuw voertuig  te vergelijken met kosten van 

herstelling van oud voertuig 

o Effect van interest is dat alle kosten verdisconteerd zijn.  

o Interest zet aan tot hogere herstellingsgrenzen. 

7.2.5 Toekomstige prijzen 

Toekomstige prijzen kunnen worden opgenomen in de berekening door onderhoudskosten, 

residuele waardes en aankoopwaarden uit te drukken in voorspelde prijzen.  

Op LT: veronderstellen van uniform groeiritme voor alle betrokken prijzen. 

Opnemen van toekomstige prijzen in berekening: 

𝑈𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒 𝑜𝑝 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑡𝑖𝑝 𝑛 .  (1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑒𝑡)𝑛

(1 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣𝑜𝑒𝑡)𝑛
 

Verdisconteerde kosten moeten berekend worden adhv de reële interestvoet, dit is de interestvoet 

boven de inflatie.  

7.2.6 Vervanging door andere type voertuig 

Tot nu toe altijd van uit gegaan dat vervanging gebeurde door een zelfde voertuig. Maar komt vaak 

voor dat dat men van voertuigtype verandert. Betekent niet enkel stopzetting van huidige 

kostencyclus, maar ook dat een andere wordt opgestart. Nieuwe rekentechniek: berekening in 2 

fasen:  

 Beschreven rekenmethode toepassen op kostencyclus van opvolger. Men berekent de 

optimale economische leeftijd en jaarlijkse kost of equivalente annuïteit 

 Berekenen van kosten voor een bijkomen jaar met bestaande voertuig. Kost van een extra 

jaar is altijd het verlies in residuele waarde voor dat jaar plus de extra onderhoudskosten in 

dat jaar 

Om interest te betrekken in berekening moet men (bedragen contant maken naar het midden van 

het jaar): 

 Residuele waarde aan het begin van het jaar vermenigvuldigen met factor (1+r)0,5 

 Residuele waarde aan het beging van het jaar door zelfde factor delen 

 Herverkoopwaarde neemt toe en zo wordt de interest op kapitaalinvestering verbonden aan 

het voertuig dat overblijft tijdens het extra jaar uitgedrukt 

Wanneer vervangen? Als de kost van een extra jaar met het bestaande voertuig > gemiddelde 

jaarlijkse kost of equivalente annuïteit van nieuw voertuig 
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Berekening is simpel maar in praktijk is het moeilijk om de kostencyclus van een nieuw voertuig te 

voorspellen.  

Speciaal geval: vervanging door onderaannemer ipv nieuw voertuig. In dit geval is het makkelijker de 

gemiddelde jaarlijkse kosten van de ‘opvolger’ te schatten dan bij aankoop van nieuw voertuig. Moet 

alleen fee weten die onderaannemer vraagt. 

7.2.7 Vervanging door tweedehands voertuig 

Men kan ook tweedehands voertuigen kopen, dit betekent een lagere aankoopprijs maar dan met 

onderhoudskosten die beginnen op niveau van een later jaar.  

Aangewezen optie bij operators die weinig kilometers rijden en onderhoudskosten dus minder 

belangrijk zijn.  

Kostenberekening moet herhaald worden voor verschillende strategieën. Bij elke strategie hoort 

tabel met kostenberekening die de optimale duur geeft. Mogelijke strategieën: 

 Enkel voertuigen kopen die 1 jaar oud zijn: 

o Aankoopprijs = 58400 

o Onderhoudskosten in het 1e jaar = 3098 

 Enkel voertuigen kopen die 2 jaar oud zijn: 

o Aankoopprijs = 47200 

o Onderhoudskosten = 3693 

Aantal problemen: 

 Onzekerheid over uitvoerbaarheid van de gekozen strategie, is niet zeker dat er een 

tweedehands trekker beschikbaar is van de juiste leeftijd op het juiste moment 

 Voorspelling onderhoudskosten: er is twijfel of het juist is om aan te nemen dat 

onderhoudskosten voor trekkers over opeenvolgende jaren van de ene operator automatisch 

kunnen worden overgedragen naar trekkers die van een andere worden gekocht. 

o Er is een vooroordeel op de tweedehandsmarkt: men wil voertuigen met 

onderhoudskosten boven het gemiddelde kwijt raken 

 Niet moeilijk deze extra kosten in tabel in te brengen, maar om hun bedrag 

te schatten wel, want er is onzekerheid mbt onderhoudskosten 

7.2.8 Conclusie voor de berekening van tijd- en kilometerkosten 

Bij kostenberekening: vaste afschrijvingskost werden toegewezen aan uurcoëfficiënt en variabele 

afschrijvingskosten aan kilometercoëfficiënt. Deze opdeling had te maken met vervangingsbeleid.  

Met een jaarlijkse afstand van 150000km de optimale levenscyclus was 8 jaar. Depreciatie is 
80000−12800

8
 = 8400. Hoe variëren de afschrijvingen nu met afstand? 

 Afstand heeft geen invloed: variabele depreciatie = 0 

 Afstand heeft invloed: er is een variabele component 

Als er slecht 75000km per jaar wordt afgelegd, zullen onderhoudskosten proportioneel minderen, 

maw halveren. En krijgen dan volgende tabel: 
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Jaarlijkse kosten zijn nu minimaal bij levenscyclus van 9 jaar ipv 8. Jaarlijkse depreciatie daalt met 400 

tot 8000 per jaar (
80000−8000

9
)  

Variabele depreciatie toegewezen via kilometercoëfficiënt: 

 Als afstand verminderd met 75000km: afschrijvingen dalen met 400 

 Als afstand verminder met 1km: afschrijvingen veranderen met: 
400

75000
 = 0,005333 = variabele 

depreciatie 

Voor de hele levenscyclus (8 jaar) bedraagt variabele depreciatie: 

Truck legt 150000km per jaar af = 1200000km op 8 jaar 

 1200000 . 0,005333 = 6400 = variabele depreciatiekost over 8 jaar 

 Totale depreciatiekost was 67200 (=80000 – 12800) 

 Fractie 
6400

67200
 = 9,5% = variabele depreciatie 

 Van de totale depreciatie: 

o 9,5% is variabel (via kilometercoëfficiënt) 

o 90,5% is vast (via uurcoëfficiënt) 

Ook onderhoudskosten kunnen onderverdeeld worden in een vaste en variabele component: 

 Afstand van 150000klm per jaar en vervanging na 8 jaar 

o Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskost : 
41594

8
 = 5199 per jaar 

o Met 41594 = som onderhoudskosten tem jaar 8 

 Afstand van 75000km en vervanging na 9 jaar 

o Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskost: 
26082

9
 = 2898 per jaar 

o Met 26082 = som onderhoudskosten tem jaar 9 

 Daling tot 75000km bespaart jaarlijks 2301 (=5199-2898) onderhoudskosten 
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 Onderhoudskosten veranderen met 0,03068 (= 
2301

75000
) per km 

o Variabele onderhoudskost: 1200000 . 0,03068 = 36816 

o Vaste onderhoudskost: 41594 – 36816 = 4733 

In praktijk wordt een onderverdeling in vaste en variabele kosten door een bedrijf amper gemaakt. 

Onderhoud wordt normaal behandeld als 100% variabel, toegewezen aan kilometercoëfficiënt. Ook 

verdeling van afschrijving in vaste en variabele kosten wordt meestal gedaan zonder 

vervangingsbeleid in rekening te houden. 

7.2.9 Belastingen 

Belastingwetten, zelfs binnen EU, verschillen sterk van land tot land. Maar ze zijn wel gekend en 

kunnen daarom in de berekening betrokken worden. 

Voorbeeld 

in bijna alle landen mag kapitaalinvestering in een nieuwe trekker niet meteen afgetrokken worden 

van de belastbare bedrijfswinst van dat jaar, maar moeten ze uniform gespreid worden over 

meerdere jaren. Onderhoudskosten zijn echter wel meteen aftrekbaar. 

Als we interest mee in beschouwing nemen, hebben investeringskosten een minder aantrekkelijk 

belastingeffect dan onderhoudskosten. Om deze factor mee in rekening te brengen moet men de 

tabel aanpassen door alle onderhoudskosten te reduceren met het belastingpercentage en 

investeringskosten met minder dan 40% te verminderen.  

Vaak spelen nog andere belastingaspecten, soms verschillend van land tot land. 

 


