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100-procent scannen 1

Het scannen van alle containers die varen
op de Verenigde Staten. Dit gebeurt door 
middel van een mobiele containerscanner 
(foto) of scanning op een vaste locatie. 
Het 100-procent scannen is een eis van de 
Amerikaanse politiek n.a.v. ‘9/11’, al wordt 
de uitvoering ervan steeds uitgesteld.

1-minuut-regel 2

zie ook:  Tachograaf 

Het naar beneden afronden van periodes 
van minder dan een minuut door een 
tachograaf. Als bijvoorbeeld binnen één 
minuut 27 seconden wordt gereden en 
33 seconden gerust, dan registreert de 
tachograaf deze minuut als rusttijd.

3-minuten-regel 3

zie ook:  Tachograaf 

Registratie van de hoofdactiviteit binnen 
periodes van drie achtereenvolgende 
minuten door een tachograaf. Als tussen 
twee periodes van rijden één minuut rust 
wordt geregistreerd, zal de tachograaf 
deze  minuut aanmerken als rust-rijtijd. Het 
stoppen bij een stoplicht wordt hierdoor 
niet geregistreerd als rijtijd-onderbreking.

1PL  4

zie ook:  2PL, 3PL, 4PL 

First party logistics – De verlader voert het 
gehele logistieke proces in eigen beheer 
uit (transport, opslag, etc.).

2PL  5

zie ook:  1PL, 3PL, 4PL 

Second party logistics provider – Logistiek 
dienstverlener waaraan de verlader de 
uitvoering van een enkele schakel uit de 
supply chain uitbesteedt (bijvoorbeeld 
alleen opslag of alleen transport). 

3PL  6

zie ook:  1PL, 2PL, 4PL, Value Added   
 Logistics 

Third party logistics provider – Logistiek 
dienstverlener waaraan de verlader de 
uitvoering van meerdere schakels uit de 
supply chain uitbesteedt (bijvoorbeeld 
opslag en transport).

4PL  7

zie ook:  1PL, 2PL, 3PL, Ketenregie 

Fourth party logistics provider – Regisseur 
van de supply chain die tevens het 
ontwerp, de tendering en de beoordeling 
van de verlader overneemt. 

80/20-regel 8

zie ook:  ABC-analyse, Pareto-analyse

Onderdeel van de zogeheten Pareto-
analyse, een waarde-analyse waarbij wordt 
bepaald welke producten de hoogste 
kosten veroorzaken.

Aak  9

zie ook:  Lichter 

Binnenschip voor vrachtvervoer over de
rivieren en kanalen, vaak zonder voorsteven
en met een platte bodem. 

Aangeven 10

zie ook:  Omzetbelasting 

Het aanmelden van goederen ter in- of 
uitvoer bij de douane. Er kan bijvoorbeeld 
omzetbelasting of accijns verschuldigd zijn.
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Accreditief 17

zie ook:   Letter of credit 

Opdracht aan een bank tot uitbetaling 
aan een derde. Ook wel een documentair 
krediet of letter of credit (LC) genoemd.

Achterland 18

zie ook:   Hinterland 

Het gebied waarop een (lucht)haven zich 
richt voor de aan- en afvoer van goederen. 
Ook aangeduid met de term Hinterland.

ACN  19

Air Cargo Netherlands 

Belangenorganisatie in de Nederlandse 
luchtvracht met als hoofddoel het 
ontwikkelen van de sector in de ruimste 
zin. (www.acn.nl)

Actieve begassing 20

zie ook:   Passieve gasvorming

Het bewust toevoegen van een gas aan
lading in een container, om bijvoorbeeld 
ongedierte te doden. Dit is een oorzaak 
van de aanwezigheid van giftige gassen in 
containers, maar veelal ontstaan deze ook 
door passieve gasvorming.

Administratief geleide-
document  21

afkorting:  AGD 

zie ook:   Elektronisch Administratief Geleide-
  document 

Document dat accijnsgoederen onder 
schorsing (accijns die nog niet hoeft te 
worden afgedragen) begeleidt bij invoer, 
uitvoer of doorvoer binnen de EU.

Administratieve voorraad 22

Goederen die volgens de administratie 
aanwezig zijn in een magazijn. Deze hoort 
gelijk te zijn aan de technische voorraad: 

Aankomstbericht 11

Bericht dat de voor de ontvangende partij 
bestemde goederen zijn aangekomen.

Aanloop 12

zie ook:  Call, Maiden call

Call van een schip in een haven of bij een 
terminal.

Aanvaring 13

Botsing tussen schepen of van een schip 
met een ander voorwerp op het water.

ABC-analyse 14

Logistieke methode om het totale product-
assortiment te verdelen in drie catego-
rieën naar gelang van de omzet die de 
producten opleveren. Op basis hiervan kan
worden besloten bepaalde producten uit
het assortiment te nemen. 
Niet te verwarren met Activity-based 
costing (ABC).

Accijnsgoederen 15

zie ook:  Aangeven 

Goederen waarover accijns in rekening 
wordt gebracht op het moment waarop ze 
worden geproduceerd, ingevoerd of
overgebracht naar Nederland vanuit een
ander EU-land. Dit zijn: alcohol en alcohol-
houdende dranken en producten (zoals 
wijn, sterke drank en parfums), minerale 
oliën (zoals benzine en diesel) en tabaks-
producten (rooktabak, sigaretten en 
sigaren).

Accijnsgoederenplaats 16

zie ook:  Accijnsgoederen 

Ruimte binnen de Europese Unie voor de 
vervaardiging of de opslag van goederen 
waarover accijns wordt geheven. Hiervoor 
is een vergunning nodig.
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Aflader 27

zie ook:  Bevrachter

De partij die goederen aanbiedt voor 
vervoer, ofwel de verlader.

Afmeren 28

zie ook:  Roeier 

Het vastleggen van een schip aan een
kade, meestal door een kabel om een
bolder te bevestigen of door het vast-
maken van een ketting.

Afzetkanaal 29

zie ook:  Distributiekanaal

De opeenvolgende distribuanten die een 
functie vervullen bij de distributie van een
bepaald product van grondstoffenleve-
rancier of producent naar eindgebruiker.

Agent  30

zie ook:  Cargadoor, Expediteur 

Commercieel vertegenwoordiger van 
een luchtvaartmaatschappij of rederij, in 
dat laatste geval gewoonlijk cargadoor 
genoemd. Ook: synoniem voor expediteur.

Aggregate forecast 31

zie ook:  Aggregate inventory management

Engelse term voor groepen goederen of 
alle goederen waar de gehele voorraad 
mee wordt bedoeld.

Aggregate inventory 
management 32

Methode om de totale gewenste voorraad
te bepalen en de maatregelen om te zor-
gen dat die voorraad ook altijd aanwezig is.

Air consignment note 33

zie ook:  Air Waybill

Vrachtbrief in het luchtvervoer.

de goederen die fysiek aanwezig horen 
te zijn. Vaak is dit toch niet het geval door 
administratieve fouten, foutieve aanname 
van goederen of door niet afgeschreven 
derving.

ADN-verdrag 23

afkorting: ADN  

Verdrag inzake het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de binnenwateren (Accord 
Européen relatif au transport international 
des marchandises Dangereuses par voies 
de Navigation intérieures). 
Dit verdrag is een voortzetting van het 
ADNR-verdrag (Accord Européen relatif 
au Transport International des Marchan-
dises Dangereuses par voie de Navigation 
du Rhin), waarin het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de Rijn werd geregeld.

ADR-verdrag 24

afkorting: ADR  

Vervoersverdrag van gevaarlijke stoffen 
over de weg (Articles Dangereux de Route).

Advanced ship notice 25

afkorting:  ASN

Elektronische melding (EDI) van de 
verscheping van goederen.

Afhandeling 26

zie ook:  Grondafhandeling 

De vrachtverwerking op een luchthaven.



Signature of Issuing Carrier or its Agent.Executed on (Date)

AiR WAyBiLL (35)
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industrie waar drijvende platforms met
grote aantallen zeer zware ankers op
exacte posities moeten worden vastgelegd.

Anticipatievoorraad 41

De voorraad die wordt opgebouwd om 
onvoorziene schommelingen in afzet aan 
te kunnen.

Antislipmatten  42

zie ook:   Ladingzekering

Matten die dienen om de wrijving tussen 
de ladingeenheid en de ladingdrager 
dusdanig te vergroten, dat de lading niet 
meer kan gaan schuiven of glijden.

Antislippapier 43

zie ook:  Ladingzekering

Papiervellen die dienen om de wrijving
tussen de ladingeenheid en de lading-
drager dusdanig te vergroten, dat de lading 
niet meer kan gaan schuiven of glijden.

APICS  44

American Production and inventory Control 
Society

zie ook:  vLm  

Amerikaanse organisatie voor opleidingen 
en certificatie van functies op het gebied 
van ketenbesturing, voorraadbeheer en
dergelijke. Er is ook een Nederlands 
chapter, bereikbaar via vLm.

ARAG-range 45

Acroniem van de havens: Amsterdam/
Rotterdam/Antwerpen/Gent. 
   

Asdruk, aslast 46

zie ook:  Overbelading

Neerwaartse druk op een as, afhankelijk 
van het gewicht van de lading en de positie
van het zwaartepunt. 

Air/surface (intermodal) 
container 34

Intermodale container die gebruikt kan 
worden in vliegtuigen en op rolbanen.

Air Waybill 35

afkorting: AWB

zie ook:  Air Consignment Note

Vrachtbrief in het luchtvervoer.

Akte van Mannheim 36

zie ook:  Herziene Rijnvaartakte 

Verdrag om de scheepvaart op de Rijn te 
regelen dat in 1831 is gesloten en in 1868 
is herzien. De partijen zijn nu Zwitserland, 
Duitsland, Frankrijk, België en Nederland, 
maar ook het VK heeft zich aangesloten.

Algemene vervoerscondities 37

afkorting:  AVC  

Overeenkomst inzake wederzijdse rechten 
en verplichtingen van verlader en ver-
voerder (zoals aansprakelijkheid bij schade
of diefstal). De condities vormen een 
aanvulling op de wettelijke regeling in 
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

All time order 38

De laatste bestelling van een product dat 
aan het einde van zijn levenstijd is en dus 
niet meer zal worden gemaakt.

All time stock 39

De laatste voorraad van een product dat 
aan het einde van zijn levenstijd is en dus 
niet meer zal worden gemaakt.

Anchor handling tug 40

afkorting:  AHT  

Sleepboot voor de behandeling van ankers.
Ontstaan in de offshore, olie- en gas-
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kunnen worden, onder meer in gebruik bij 
de Amerikaanse spoorwegen.

Automated guided vehicle 53

afkorting:  AGV

zie ook:  Automated stacking crane

Automatisch bestuurde (onbemande) 
voertuigen, bijvoorbeeld op een container-
terminal, die containers verplaatsen.

Automated rail-mounted   
gantry crane  54

afkorting:  ARMG

Containerkraan op rails. Wordt gebruikt bij 
terminals.

Automated stacking cranes 55

afkorting:  ASC

Automatisch bestuurde (onbemande) 
voertuigen, bijvoorbeeld op een container-
terminal, om containers te heffen.

Automatic identification and   
data capture 56

afkorting:  AiDC

Automatische herkenning en digitale 
opslag van gegevens, bijvoorbeeld van een 
barcode door een scanner.

Door verplaatsing van het zwaartepunt 
kan de last over de assen van het voertuig 
worden verdeeld. Bij controle van het 
gewicht van een vrachtwagen wordt 
gekeken naar de individuele asdrukken.

Asset  47

Alles van waarde (commercieel of ver-
vanging) voor een organisatie.

Association Belge des Cadres 
d’Achat et de Logistique  48

afkorting:  ABCAL

Belgische logistieke beroepsorganisatie. 
(www.abcal.org)

ATA-carnet 49

(Admission Temporaire / Temporary 
Admission). Bewijsbrief van de douane die 
het mogelijk maakt goederen tijdelijk over 
de grens te brengen zonder belastingen te 
betalen, bijvoorbeeld ten behoeve van een 
beurs of tentoonstelling.

ATR-certificaat  50

Een douanedocument voor handel tussen 
EU-lidstaten en Turkije.

Authorised Economic Operator  51

afkorting:  AEO

Partij in de logistieke keten die speciaal is 
gecertificeerd met het oog op veiligheid 
en de bestrijding van terrorisme. De AEO-
status kan voordelen bieden, bijvoorbeeld 
bij controles door de douane.

Automated equipment 
identification 52

afkorting: AEi

zie ook:  RFiD-identificatie

Automatische identificatie van lading en 
materiaal, waardoor deze gelokaliseerd 
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b

geval van nood om schip, bemanning en 
de resterende lading tijdens transport te 
redden.

Averij-particulier (avarij-
particulier) 62

zie ook:   Averij-grosse 

Averij, ofwel schade aan schip en lading, 
waarbij geen sprake is van averij-grosse.

Baai (bay) 63

zie ook:   Sjorplan 

Een kolom containers in de dwarsrichting. 
Vanaf de kade kan het aantal baaien van 
een schip goed worden geteld, van achter -
steven naar voorplecht of omgekeerd. 

Back haul 64

zie ook:   Retourvracht

Lading die door een transportmiddel mee 
teruggenomen kan worden na aflevering 
van goederen.

Back order 65

Status van artikelen op een inkooporder 
die worden nageleverd als de voorraad 
nodig om aan de vraag te voldoen niet 
groot genoeg is.

Backhaul 66

Dunne, slecht renderende goederenstroom.

Backlog 67

Hoeveelheid goederen die nog moeten 
worden geleverd of verwerkt nadat 
de leverings- of verwerkingsdatum is 
verstreken.

Backoffice 68

Afdelingen bij een logistiek dienstverlener 
die niet in contact komen met de klant.

Automatic storage/retrieval 
system 57

afkorting:  AS/RS

Geheel automatisch systeem voor het 
plaatsen en picken van producten in de 
stellingen van een magazijn.

Automatische trein- 
beïnvloeding 58

afkorting: ATB

zie ook:  European Railway Traffic  
 Management System

Nederlands beveilingssysteem op het 
spoor. ATBM + (ATB+) is een functie van
ATB Nieuwe Generatie (ATB-NG) en 
wordt gebruikt om op trajecten met 
ATB Eerste Generatie (ATB-EG) de 
begrenzingssnelheid tijdelijk te kunnen 
verhogen van 140 km/u  naar 160 km/u.

Available stock 59

Beschikbare voorraad waarmee onmiddel-
lijk aan de klantvraag kan worden voldaan. 

Averaging 60

Berekenen van de te verwachten verliezen 
aan goederen of producten tijdens het 
transport door ongevallen, beschadiging 
en dergelijke. Term wordt meestal gebruikt 
door verzekeraars.

Averij-grosse (avarij-grosse) 61

zie ook:  Averij-particulier

Opzettelijk veroorzaakte schade (bijvoor-
beeld het overboord gooien van lading) in 




