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VOORWOORD 

De voor U liggende verklarende woordenlijst van bijna 800 begrippen en 
afkortingen heeft betrekking op termen, die in de gehele goederenstroom
beheersing veelvuldig .aan de orde komen. Onder goederenstroombeheersing 
worden hier de volgende aktiviteitsgebieden verstaan: inkoop, opslag, 
magazijn en voorraadbeheer, planning, intern en extern transport en expe
ditie. 
Aan de termen uit deze gebieden zijn er nog uit een aantal terreinen toe
gevoegd zoals: administratieve automatisering, statistiek, bedrijfsekono
mische begrippen, kwaliteitsbeheer en marketing. 

De belangrijkste bronnen voor het opstellen van deze woordenlijst zijn 
geweest: 

- APICS: Dictionary of inventory control terms and production 
control terms plus related terms from data processing, 
operations research, industrial engineering and cost 
accounting 

- Samson: Bedrijfskundig Lexicon 

- Bruce H.J.: Distribution and Transportation Handboek 

- IB:1: Computerterminologie 

- IFP: Verklarende woordenlijst voor inkoop en bevoorrading 

- Koenen-Endepols: Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal (1972) 

- NEN 3117: Statistische termen 

- Philips Planningbegrippen en Materials Handling Gids 

- VOA: Bedrijfskundige termen. 

Gebleken is, dat bij het raadplegen van bovengenoemde bronnen, -waaruit een 
aantal omschrijvingen letterlijk of aangepast is overgenomen-, op sommige 
deelgebieden een ware zondvloed van termen kan ontstaan. Een groot deel 
ervan overlapt elkaar. Enkele termen komen zelfs in zo veel betekenissen 
voor, dat geen eenduidigheid in definitie meer is te geven. Aangezien dit 
de eerste Nederlandse verklarende woordenlijst op dit gebied is, is be
sloten om niet een maximaal mogelijk aantal woorden op te nemen. De spraak
verwarring zou eerder groter dan kleiner worden. 
Bewust is ernaar gestreefd om selektief en zodoende tevens normstellend te 
zijn. Uit elkaar sterk overlappende begrippen is er doorgaans slechts één 
gekozen. Zo is het veel gebruikte, maar ook vaak misbruikte woord "Buffer
voorraad" om die reden weggelaten, terwijl een veelgebruikte funktie van 
dit begrip omschreven wordt bij "veiligheidsvoorraad". 
Om zo goed als mogelijk tot een ondubbelzinnige. beschrijving van termen te 
komen, moest een arbitraire keuze worden gemaakt ten aanzien van de vaak 
slordig gebruikte begrippen als materiaal, goed(eren), samenstelling, (eind-) 
produkt en artikel. lle in deze woordenlijst zo veel mogelijk gekozen samen
hang tussen deze termen kan schematisch als volgt worden weergegeven: 
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l 
\ è1:1ter i:ia 1 \ Artikel 

Goed 
of 
Prod uk t 

,\rtik,•len, grn.'derL•n nf produkten omvatten voor ons dus de materialen en 
l'indprodukten. De materialen ornvntten de grondstoffen tot en met de 
s.1menstel l ingen. Er wordt Jui<le1 i_jk L~en onderscheid gemaakt tussen basis
m,1terialL'11 en materialen. Dt:> hasismateriall'n worden gefabriceerd uit de 
(natuurlijke) grondstoffen. ' 
De term artikl'l wordt hij vonrkpur slechts in een kommerciële context 
gebruikt V(1or een prodtikt E>f goed. 
l>e t1..-•rm gl1L•deren wordt L'crJL,r gebezigd in reL.1tie met transport. 

Wat de indL•ling betreft i.s gl'kc1zen vnor de alfahethische volgorde. Dit brengt 
het prnhl(·t·m met zich, dat rPlat ies met verwante begrippen niet direkt zijn 
te ll'ggen. Slechts <laar waar dat ter verduidelijking zinvol leek, wordt naar 
l'l'n of m('l'rder(' aanverwante terrnl'll verwezen. 

,\chtl'r in het hoekje is een lijst van Engplse termen in alfahehtische volg
urdp opg(-'nomen met 0cn verwi.lzing naar de üVerL•enkomstige Nederlandse 
wnnn.ll'n. l>it is gedaan ()!H de Engelse vakliteratuur beter toegankelijk te 
maken. 

,\an dt> sarnenstL·l l ing van dt>zC VPrklarende woordenlijst is door velen (soms 
tijdpli_ik) vprh()ndcn aan de Technisclll' Hogeschool te EindhovPn, afdeling 
der Bt~<lrijfskun<le medewl'rking Vt>rleend. In het bijzonder zijn te noemen de 
ht>ren F.C. van Dnrsser. ir. L.N. ten Hoope, ir. P.H. van der Lee en 
J v.:.111 dl'r Lin<ll'n. De eindre<laktÎl' was in handen van Prof .ir. C. Botter. 

l)p gehruikL1 rs van deze woordenlijst worden verzocht voorstellen tot wij
zigingen Pn 3;1nvul ling0n ;-;ctiriftelijk .:..lande eindredaktie te zenden. 
(vakgroep Org;ini sat iek1111Je, Afdeling Bedrijfskunde, Technische Hogeschool 
r:in<lllovPn.) 

Eindhoven, J3nuari 1977. 
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- Contract work 

Prestatie, die tegen vooraf overeengekomen voorwaarden 
(eventueel binnen een zeker tijdsbestek) zal worden ge
leverd. 

- Trailer 

Wegvoertuig, dat is ontworpen om getrokken te worden 
door een motorvoertuig. Afmetingen en belasting zijn 
voorschriften onderworpen, 

- First come, first serve rule 

Voorrangsregel, waarbij de eerst aankomende order voor 
een bewerkingsplaats aldaar ook het eerst bewerkt of 
afgehandeld wordt. 
Het is een eenvoudige, echter weinig selektieve voor
rangsregel,die in werkplaatsen, ateliers of magazijnen 
zonder veel moeilijkheden is toe te passen. 

Zie: voorrangsregel. 

- Running in costs 

Kosten veroorzaakt door het voor het eerst of opnieuw 
aanlopen van een bepaald produkt in de fabrikage. 
Hieronder vallen: 
a. kosten die worden veroorzaakt doordat in de aanloop

tijd minder produkten per tijdseenheid per man (of 
machine) worden vervaardigd (lager tempo, hogere 
uitval); 

b. kosten die worden veroorzaakt doordat het materiaal
verlies in de aanlooptijd groter is (meer afval); 

c. kosten van intensievere kwaliteitskontrole gedurende 
de aanlooptijd. 

- Running in time 

Tijd, die verloopt tussen het moment waarop een proces 
op gang wordt gebracht en het moment, dat dit proces 
het normtempo heeft bereikt. 

Aanvaardbaar - Acceptable Quality Level (A.Q.L.) 
kwaliteitsniveau 

Aanvraag 

Maximaal percentage foute produkten of het maximaal aantal 
fouten per honderd eenheden, dat uit oogpunt van steek
proefkeuring beschouwd kan worden als bevredigend proces
gemiddelde (over achtereenvolgende leveranties), 

- Enquiry 

Uitnodiging aan een leverancier om prijzen en kondities 
voor goederen en diensten op te geven. 
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ABC-klassifikatie - ABC classification 

ACB 

Acceptatie 
van goederen 

Achterstand 

Klassifikatie voor een verzameling gelijksoortige groot
heden, die gebaseerd is op een opeenvolgende rangschik
king naar grootte van deze grootheden, De grootheden 
worden daarbij in 3 klassen (A, Ben C) ingedeeld. 
Deze klassifikatie wordt bij het voorraadbeheer gebruikt 
door produkten naar hun omzetgrootte te rangschikken en 
vervolgens in de klassen A, Ben C onder te brengen. 
De kumulatieve omzetkromme is een exponentiële kromme 
en wordt wel Lorenz- of Pareto-kromme genoemd, Meestal 
is het zo, dat een gering deel van de produkten (b.v. 
20%) voor een groot deel van de omzet zorgt (b.v. 80%) 
en omgekeerd. De benaming 20-80 regel vloeit hieruit 
voort. Deze is echter misleidend, omdat er een oneipdig 
aantal krommen mogelijk is en de verhouding 20-80 · 
slechts bij één kromme hoort. 
Essentieel is, dat op basis van deze klassifikatie ver
schillende beheersmethodieken per klasse kunnen worden 
toegepast. Bijvoorbeeld: 
klasse A; 10% van de produkten en 757. van de omzet: 

intensieve bewaking, evt. via de materiaal
behoefteplanningmethode, 

klasse B; de middengroep: normale bewaking, evt. via 
een standaard stochastische behoeftebewaking. 

klasse C; 75% van de produkten en 10% van de omzet: 
zeer eenvoudige bewakingsmethode b.v. een 
two-bin-systeem. 

Zie: GUS-klaásifikatie. 

- ACB 

Stichting Administratie Centrum Beroepsvervoer, 

- Acceptance of goods 

Goederen worden geacht geaccepteerd te zijn: 
- door aftekening van dokumenten bij ontvangst van de 

goederen; 
- als de afnemer aan de leverancier te kennen geeft, 

dat hij ze accepteert; 
- als de afnemer, nadat de goederen zijn afgeleverd, 

daarmee enigerlei handeling verricht, die strijdig 
is met het eigendomstecht van de leverancier, 

- Backlog/Behind schedule 

Situatie waarbij op een bepaald tijdstip minder gere
aliseerd ia dan gepland (achterstand op het tijdschema). 

Zie: leverachterstand, 



- 5 -

Achterstandslijst - Delay report 

Lijst, die doorgaans door de werkuitgifte wordt uitge
geven, waarop aangegeven staat welke orders op het 
planningsschema achterliggen en waarom. 

Additionele 
behoefteberekening 

- Additional requirements 
calculation 

• ADN 

ADR 

Ad valorum 

Af entrepot 

Af fabriek 

Afhankelijke 
vraag 

Berekening van de te verwachten extrabehoefte aan basis
materialen en onderdelen. D~-extra behoefte ontstaat door 
ondermeer: uitval, technische wi~zigingen, proeven en 
klantenservice, op basis van gegevens uit het verleden 

en of toekomstverwachtingen 

- ADN 

Accord européen relatif du transport international des 
marchandises Dangereuses par voie de Navigation int~rieure. 
Algemene voorschriften voor het vervoër van gevaarlijke 
stoffen over water. 

- ADR 
Accord europ~en relatif du transport international des 
iiiarchandises Dangereuses par Route. 
Algemen voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de weg. 

- Ad valorum 

Volgens de prlJS (als grondslag voor inkomende rechten) 
en vervoerstarieven. 

- Ex bonded warehouse 

Leveringskonditie, waarin wordt bepaald, dat de koper 
de goederen gereed voor transport in ontvangst kan nemen 
op een bepaalde plaats (bijvoorbeeld entrepot, magazijn 
of fabriek). De vervoerskosten zijn voor rekening van de 
l:oper. 

- Ex factory 

Ter beschikking stellen door de verkoper van de door de 
.koper gewen■ te goederen op een door de verkoper aangegeven 
plaats. Vanaf het moment van ter beschikking stellen gaan 
de eigendom1rechten van de goederen van de verkoper over 
op de koper. 

- Dependant demand 

Vraag of bahoafta, dia op datarmini ■ ti■ cha wijze via de 
materiaalbahoaftaplanning uit ean gagavan primatra 
bahoafta wordt barekand, Hierbij i ■ het niat ter zake of 
de primaire behoefte op baai1 van 1tati1ti1che gegeven■ 
voorspeld ia of uit konkrete order■ voortvloeit, 
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- Reject chance 

Kans dat een partij produkten (al of niet terecht) op 
grond van een daaruit genomen steekproef wordt afgekeurd, 

- Surrender value 

Bedrag waarvoor men de verplichtingen die op iemand rusten, 
voortijdig kan laten beëindigen. 

- Unload contract (discharge contract) 

Transportverzekering waaronder bepaalde goederen met een 
bepaald vervoermiddel over een bepaald trajekt vervoerd, 
zijn gedekt. Alle goederen met hun omschrijving van soort, 
waarde en vervoerstrajekt kunnen periodiek in een register 
worden vermeld en aan de verzekering worden toegezonden, 
die daarop de verschuldigde premies berekend. Dit systeem 
geeft een duidelijke administratieve besparing. 

- Delivery 

In stuks of geld uitgedrukte hoeveelheid van een be
paald goed, dat in een bepaalde periode aan afnemers 
is geleverd. 

- Delivery schedule 

Schema, op tijd.schaal, waarop aangegeven wordt welke orders 
op welk tijdstip geleverd moeten zijn, 

- Ex doek 

Overgaan van het eigendomsrecht van de verkoper op de 
koper als de goederen zijn uitgeladen op de kade of los
plaats. 

- Advance order 

Afroepen of afroeporders vormen een specifikatie naar 
aantal en leverdatum van de deelorders waarin een raam
order wordt uitgeleverd. 

-,Skimming the market 

Prijspolitiek, waarbij de prijs van een nieuw produkt 
bij introduktie hoog wordt gesteld, Na verloop van tijd 
zakt de prijs tot normale proporties. De toepassing van 
deze prijspolitiek wordt bevorderd doordat: 
- de onderneming in de introduktieperiode een monopolie 

bezit; 



Afschrijving 

Afschri_iving op 
de voorraad 
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(effenen) 
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- er slechts bescheiden 'economies of scale' in de pro
duktie bestaan; 

- de onderneming haar onderzoeks- en ontwikkelingskosten 
snel wil terugverdienen; 

- de vraag weinig prijselastisch is (de consument is be
reid een hoge prijs te betalen). 

- Depreciation 

Waardevermindering van de aktiva in een bepaalde periode, 
die in deze periode op het bedrijfsresultaat in mindering 
wordt gebracht. 
Afschrijving in de balans: tot nu toe verrichte afschrijving. 
Afschrijving in de resultatenrekening: afschrijvingen die 
voor de beschouwde periode als kosten ten laste van de resul
taten worden gebracht. 

- Stock depreciation 

Waardeverliezen op voorraden. Als regel wordt een keer 
per jaar, ten behoeve van het opstellen van de balans, 
een deel van de voorraad afgeschreven tot op schroot
waarde of zelfs nulwaarde. aierbij wordt aangenomen, 
dat een deel van de voorraad incourant, onbruikbaar of 
beschadigd is. 

Zie: voorraadopname. 

- To smoothe 

Wiskundige methodiek om een reeks opeenvolgende waar
neming'en in de tijd zodanig te middelen, dat een min of 
meer gelijkmatig verlopende grafiek het resultaat is en 
daarmee trends beter zichtbaar worden gemaakt. Het onder
staande voorbeeld is ontleend aan "Beschrijvende Statistiek". 

J.,.ir,111,·r, 

J•JJ.HllJk'\.' ,nort,\.hr ~l'ln 

1950 1955 1960 

Zie: exponentiële afvlakking" 

- Agent 

Persoon, die gemachtigd is zaken te doen voor en in 
naam van een ander. De persoon sluit voor door het 
in zijn persoon vertegenwoordigde bedrijf kontrakten 
tegen een meestal vrij lage marge af en is risiko
dragend, d.w.z. hij houdt geen eigen voorraad (evt. 
wel in consignatie). 

Zie: consignatievoorraad. 
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- Alphanumeric 

Merktekens, zoals kodenummers, die kunnen bestaan uit 
letters, cijfers of andere symbolen. 

Algemene kosten - Overhead costs 

Dat deel van de totale kosten, dat geheel niet of slechts 
via arbitraire verdeelsleutels aan bepaalde produkten of 
kostenplaatsen is te relateren, zoals kosten van direktie 
en staforganen 

Algemene lever- - General purchase order terms 
voorwaarden 

Algol 

• Algorithme 

Voornaamste voorwaarden, die op de bestelorders zijn 
gedrukt en die, tenzij anderszins uttdrukkelijk ver
meld, van toepassing zijn op het kontrakt. 

- Algol 

Afkorting van ALGOrithmic Language, een universele programma
taal voor wetenschappelijke toepassingen • 

.:. Alg~rithm 

Voorgeschreven aantal nauwkeurig gedefinieerde regels of 
methoden voor het oplossen van een probleem in een beperkt 
aantal stappen • 

• All risk clausule - All risk clause 

• Als aanwezig 

. Annuïteit 

Annuleren (van 
een order) 

Annulings
clausule 

Verzekeringsvorm, die zowel wettelijke aansprakelijkheid 
tegenover derden, als cascoschade dekt. 

- As/is 

Uitdrukking in een koopkontrakt, inhoudende, dat de koper 
de goederen in ontvangst neemt zoals ze daar staan, dus 
zonder garantie op de staat waarin ze verkeren . 

- Annuity 

Jaarlijks vast bedrag voor rente en aflossing van een 
schuld, respectievelijk rente en afschrijving van een 
duurzaam produktiemiddel, waarbij het bedrag aan rente 
jaarlijks minder en het bedrag voor aflossing respec
tievelijke afschrijving jaarlijks dien overeenkomstig 
groter wordt. 

- To cancel 

Intrekken, herroepen, nietig of ongeldig verklaren van een 
geplaatste opdracht tot levering. 

- Termination clause 

Clausule, die soms in een koopkontrakt is opgenomen, waarbij 
de betalingskondities worden omschreven inzake de aanspraken 
in geval van annulering vóórdat de kontraktperiode is be
eindigd. 



Anticipatie
voorraad 

APICS 

Apparaten
industrie 
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- Antici~ation stock 

Voorraad, die gevormd wordt om de voorzienbare fluktu
aties in de levering, produktie of vraag van een be
paald goed op te vangen (b.v. seizoenvoorraad). 

- APICS 

American Production and Inventory Control Society. 

- Original Equipment Manufacturer 
(OEI!) 

Aanduiding door een leverancier van (onder-)delen voor 
een bedrijf, dat industriële apparatuur fabriceert. 

Zie: bedrijfskolom. 

Applikatiepakket 
(voor computer
toepassing) 

- Application package 

Artikel 

Artikelkode
nummer 

Aselect 

Door computerleverancier of software house ontwikkeld 
computerprogramma, dat gebruikt wordt om veel voorkomende 
bedrijfsproblemen m.b.v. een computer op te lossen. Het 
programma kan uit een verzameling losse funkties (modules) 
bestaan. Door zelf verbindende progranuna's te schrijven 
ontstaat dan een geheel, dat vrij goed aan de bedrijfs
eigen problemen en procedures is aan te passen. Ook zijn 
meer komplete standaardpakketten mogelijk. Er is dan 
minder eigen programmering vereist waar tegenover staat, 
dat de flexibiliteit geringer wordt. 
Deze programma's zijn vaak voor Pen beperkte reeks 
computers van één fabrikaat geschreven en dus niet 
universeel toepasbaar. Applikatiepakketten worden ook 
wel toepassings~akketten of standaardpakketten eenoemd. 

- Item 

Ieder afgewerkt of gedeeltelijk afgewerkt produkt per 
specifieke uitvoering. Voorwerp van handel; koopwaar 

- Part code number 

Samenstel van letters en/of cijfers waarmee een bepaald 
artikel ,op ondubbelzinnige wijze van andere wordt onder
scheiden. Het kodenummer vervangt in de administratie de 
naam of omschrijving van een artikel. 

Zie: identificerend en klasaificerend kodenummer . 

- (at) Random 

Afweziaheid van een bepaalde kans of willekeur. 



Aselecte 
getallen 

Aselecte 
steekproef 

Assemblage
bedrijf 
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- Random numbers 

Verzameling getallen, die op onwillekeurige wijze is 
samengesteld. Vaak worden aselecte getallen in tabel
len gepresenteerd. De tabellen wordt gebruikt bij het 
opzetten van aselecte steekproeven. 

- Random sample 

Steekproef waarvan de elementen door aselecte trekking 
zijn verkregen. De elementen vormen een serie onder
ling onafhankelijke waarnemingen. 
De aselecte steekproef wordt gebruikt om elementen uit 
een te keuren partij te selekteren. 

- Assembling factory 

Bedrijf, dat uit basismaterialen en onderdelen een samen~e
steld produkt maakt. Assembleren of monteren geschiedt 
meestal in een aantal stappen, waardoor z.g. sub-assem
blages ontstaan als halffabrikaten. 
Een assemblagebedrijf is organisatorisch vaak een zelf
standige eenheid van een grotere onderneming. De onder
delen worden dan veelal toegeleverd door fabrikage
eenheden van het moederbedrijf. 

Zie: bedrijfskolom. 

Assembleerprogramma - Assembler 

Assortiment 

Asynmetrische 
verdeling 

Attributieve 
keuring 

(Auto)laadplaats 

Programma dat een ander programma assembleert, dat wil 
zeggen vertaalt in machinetaal. 

- Assortment 

Geheel bij elkaar passend 
onderneming levert. 

produktenpakket, dat een 

- Asymmetrical distribution 

Verdeling die geen symmetrie-as heeft; men spreekt ook 
van een scheve verdeling. 

- Attributive test 

Keuring van kwalitatieve eigenschappen die de elementen 
van een populatie (massa) kunnen hebben. Bijvoorbeeld 
keuring op kleur, reuk en sma~k. 

- Loading port 

Alle voorzieningen op een terrein en aan een gebouw, die 
nodig zijn voor het laden en leasen van vrachtwagens. 



. Autolaadklep 

. Autolaadkraan 
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- Tailboard lift 

Hefplateau aan achterkant of zijkant van een wegvervoer
middel. Het plateau wordt gewoonlijk hydraulisch en soms 
elektrisch aangedreven en wordt tegen het vervoermiddel 
opgeklapt of er onder geschoven tijdens het vervoer. 

- Lorry loading crane 

Overslagwerktuig, dat gemonteerd is op een versterkt 
deel van een vrachtwagenchassis tussen de kabine en 
de laadbak. De aandrijving van het werktuig geschiedt 
meestal hydraulisch. 

Bandentransporteur - Belt conveyor 

Basisdocument 

Basisvoorraad 
systeem 

Transporteur met als draagorgaan een gesloten (rubber-) 
band, die aan het ene einde over een aangedreven en aan 
het andere einde over een vrijdraaiende troOJDel loopt. 
Tussen de trommels wordt de band meestal door vrijdraai
ende rollen ondersteund. 

- Source document 

Formulier waarop gegevens staan, die moeten worden omge
zet in een voor een computer leesbare vorm. 

- Base-stock system 

Methode van voorraadbeheer waarbij de voorraad van een 
produkt op een vast niveau wordt gehouden. Zodra om een 
leverantie van het desbetreffende produkt wordt gevraagd, 
wordt zoveel besteld als nodig is om de voorraad weer tot 
aan het vaste niveau aan te vullen. Deze aanvulorders 
kunnen onder omstandigheden worden opgespaard en periodiek 
geplaatst. 



Bedrijfskolom 

Beeldbuis 

Begroting 

Behandelings
kosten 

Behoefte 

Behoeftebereke-
ning per niveau 
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- Production column 

Keten van opeenvolgende bedrijven, waarbinnen de 
waardetoevoeging vanaf natuurlijke grondstoffen tot 
aan het consumabele of te installeren eindprodukt plaats 
heeft. Deze bedrijven staan in een leveranciers

afnemersrelatie tot elkaar. 
In deze keten treden achtereenvolgens op: Extractieve 
bedrijven; Basismateriaalfabrieken; Onderdelenfabrieken; 
Assemblagebedrijven; Installatiebedrijven en Distri
butiebedrijven. De keten omvat zowel industriële, 
transport- als handelsbedrijven. 

- Display tube 

Kathodestraalbuis waarop invoer- en/of uitvoergegevens 
van een computer zichtbaar worden gemaakt. 

- Budget/Estimate 

Schatting van opbrengsten en/of kosten met betrekking 
tot een bepaalde periode en/of een bepaald projekt. 

Zie: budget 

- Handling casts 

Alle kosten die samenhangen met het opbergen en weer 
uitgeven van materiaal in en uit een magazijn, met het 
transport in een fabriek en met overslag. Hieronder vallen 
niet de kosten van het in voorraad houden zoals de kosten 
van ruimte, rente en risiko. 

- Requirement 

Hoeveelheden grondstoffen, basismaterialen, (onder)delen 
en (sub-)samenstellingen over een reeks van perioden 
benodigd om een gepland produktieprogramma af te kunnen 
werken. 

Zie: behoefte planning. 

- Level by level planning 

Netto-behoefteberekening voor het produktieprogramma 
per stuklijstniveau. De behoefteberekening wordt telkens 
stapsgewijze per stuklijstniveau één niveau lager voort
gezet. 
Deze methode schept de mogelijkheid om per stuklijst
niveau in te grijpen t.b.v. koop-maak-beslissingen. 

Zie: behoefteplanning, bruto- en nettobe~oefteberekening. 



- 13 -

Bel10et te/planning/ - l!aterials requirement5 planning 
;.Iateriaalbehoefte-
planning Rekenproces, dat uitgaande van een behoefte aan eind

produkten, voortkomend uit klantenorders of een ver
koopprognose, moet leiden tot de behoeften aan (sub-) 
samenstellingen, onderdelen en basismaterialen. Indien deze 
berekening via de computer plaats heeft, geschiedt dit 

Bemonsteren 

Benu~tii:1gsgraad 

Beschadigdheid 

Bestand 

als regel in tijdreeksen. Hierbij worden aan het stuk
lijstenbestand gegevens omtrent produktstruktuur, lever
en doorlooptijden etc. ontleend. Het resultaat van de 
berekeningen is in eerste instantie de nominale 
materiaalbehoefte. Deze wordt vermeerderd met de addi
tionele behoefte, waarmee de brutobehoefte ontstaat. Via 
voorraadkorrekties ontstaat de nettobehoefte. Deze wordt 
tenslotte opgebroken in koop- en maakorders, die voorzien 
worden van start- en gereeddata. 
Bij handmatige berekening van de materiaalbehoefte wordt 
in principe hetzelfde proces gevolgd. Wel worden dan de 
perioden in de tijdreeks gemakshalve zeer groot genomen 
of beperkt men zich tot slechts één periode. 

Zie: nominale, additionele, deterministische en 
stochastische behoefteberekening. 

- To sample 

Behandeling aan een partij goederen om vast te stellen 
of de kwaliteit beantwoordt aan de gekochte, overeengekomen 
kwaliteit. 

- Utilization race 

Faktor die de verhouding weergeeft tussen de vervoer
prestatie en de verkeersprestatie. In het algemeen duidt 
het op de efficiency van het gebruik van werktuigen, 
middelen en ruimten 

- Damageness 

Term in het verzekeringsrecht waarmede kwaliteitsver
mindering wordt aangeduid. In de transportverzekering 
houdt "vrij van beschadigdheid" in, dat de schade niet 
kan worden geclaimd, wanneer de goederen beschadigd op 
de plaats van bestemming aankomen. 

- File (record file) 

Verzameling records, die met elkaar verband houden en 
als een eenheid worden behandeld. Zo kan een regel van 
een faktuur een gegevenselement vormen, een volledige 
faktuur een record, en een volledige verzameling van 
dergelijke records een bestand. 

Zie: Informatiebank. 



Bestelaanvraag 
(Bestelbon) 

Bestelde 
voorraad 
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- Purchase requisition 

Intern dokument waarmee afdelingen (zoals magazijn, 
onderhoud en produktie) aan de inkoopafdeling gede
tailleerd opgave doen van de hoeveelheid en soort 
goederen, die zij in een bepaalde periode nodig 
hebben; bijvoorbeeld voor direkt gebruik, aanvulling 
van de magazijnvoorraad of s~eciale werkzaamheden. 

- Stock on order 

Voorraad welke wel besteld, maar nog niet ontvangen 
is. 

Zie: ekonomische voorraad. 

Bestelfrekwentie - Order frequency 

Bestelkosten 
Orderkosten 

Bestelling 

Bestelniveau 
Bestelpunt 

Aantal bestellingen per jaar of: het jaarverbruik 
gedeeld door de (ekonomische) ordergrootte. ne bestel
frekwentie geeft het aantal keren per jaar aan, dat de 
voorraad het bestelniveau onderschrijdt en dat dus een 
verhoogde kans op nee-verkoop aanwezig is (Eng.: 
exposures). Gaat men bij de berekening van veiligheids
voorraden uit van een veiligheidsfaktor, die weer op 
een kans van nee-verkoop gebaseerd is, dan moet de 

,bestelfrekwentie hier ook in betrokken worden. 

- Acquisition casts 
- Ordering costs 

Aan één order of bestelling toe te rekenen beheers
kosten. Zij worden soms per order of bestelling be
rekend door de totale jaarkosten van de betrokken 
afdelingen te delen door het totaal aantal ontvangen 
bestellingen per jaar. 
Voor interne fabrieksorders geldt dezelfde berekening, 
zij het, dat de instelkosten van de machines erbij ge
teld moeten worden. Opslagkosten zoals magazijnruimte
en rentekosten vallen hier niet onder. 

- Order 

Opdracht, met instrukties, aan een leverancier om 
goederen en/of diensten te leveren tegen vastgestelde 
kondities. 

- Order point 

Van tevoren vastgesteld niveau m.b.t. het voorraadbe
heer. Zodra wordt waargenomen, dat de voorraad beneden 
dit niveau is• gekomen, wordt een bestelling geplaatst. 
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De meest voorkomende berekening luidt: 
bestelniveau= verbruik per levertijd+ veiligheids
voorraad. 

Zie: servicegraad, veiligheidsfaktor en veiligheids
voorraad 

Bestelsysteem met 
vaste bestelhoeveelheid 

- Fixed order quantity system 

Besturings
programma 

Betalingskortin& 

Betalings
voorwaarden 

Bestelsysteem dat gebaseerd is op bestelhoeveelheid. 
Het systeem houdt rekening met het feit, dat ieder 
artikel zijn eigen optimale bestelserie heeft. 
De meest voorkomende versie van dit systeem is het zo
genaamde maximum-minimum-voorraJdsysteem, waarbij 
maximum en minimum voorraadniveau's voor elk artikel 
worden vastgesteld. Tussen deze twee niveau's wordt 
een bestelniveau bepaald. Het bestelniveau moet zo 
vastgesteld worden dat, bij ge- of verbruik van het 
artikel gedurende de lead-time, de voorraad geleidelijk 
daalt tot het minimum voorraadniveau. Dat minimumniveau 
wordt bereikt als de nieuwe bestelhoeveelheid het 
bedrijf binnenkomt. 
Voordelen van dit systeem: 
- voor ieder artikel kan men de optimale bestelserie 

bestellen; 
- er wordt slechts aandacht aan de artikelen besteed 

als het voorraadniveau dit vereist; 
- door aanpassing van maximum en minimum voorraadniveau's 

is het te investeren kapitaal binnen de gewenste &rens 
te houden. 

Nadeel. van dit systeem: 
- het funktioneert alleen goed als ieder artikel een 

vrij konstant ge- of verbruik en een konstante lead
time heeft. 

Zie: voorzieningsperiode, (lead-time). 

- Operating system 

Programma behorende bij een rekenautomaat, dat dient om 
alle interne processen in de rekenautomaat te besturen. 

- Cash discount 

Korting, die wordt geboden als de rekanin& wordt be
taald binnen een overeengekomen periode. Men spreekt 
hier ook wel van prestatie-rabat. 

- Terms of payment 

Regelin& van betalin& bij het aangaan van een koop. 



Bevrachter 

Bevrachtings
kantoor 
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- Charterer 

Degene die goederen voor vervoer aanbiQdt. Dit kan 
zowel de eigenaar van de goederen zijn als een 
tussenpersoon die de funktie vervuld van makelaar 
in vrachten. 

- Chartering office 

Vestiging waar een bevrachter zijn funktie als make
laar uitoefent. 

Bewerkingsinstruktie - Route sheet 

Bewerkingstijd 

Bewerkings
volgorde 

Bezetting(s ... ) 

Overzicht, waarop alle bewerkingen staan vermeld, 
die aan een onderdeel moeten worden uitgevoerd. Daar
naast vermeldt de bewerkingsinstruktie de te gebruiken 
machines, de insteltijden en stuktijden, alsmede de te 
gebruiken gereedschappen. 
Van de bewerkingsinstruktie zijn hulpmiddelen als werk
bonnen en tijdkaarten per bewerking afgeleid. 

- Process time 

Tijd, die nodig is om een bewerking aan een serie 
produkten uit te voeren, inklusief de insteltijd voor 
die serie. Bewerkingstijd• insteltijd + seriegrootte 
x stuktijd. 

- Operations sequence 

Volgorde van de verschillende bewerkingen, die aan een 
produkt moeten worden uitgevoerd. Meestal wordt de be
werkingsvolgorde vastgelegd in een bewerkingsinstruktie. 

- Load 

- Bezetting: de hoeveelheid werk, die per tijdseenheid 
beschikbaar is voor een produktie-afdeling. 

- Onderbezetting: bezetting waarbij de werkelijke pro
duktie kleiner is dan de normale produktie. 

- Overbezetting: bezetting waarbij de werkelijke pro
duktie groter is dan de normale produktie. 

- Bezettingsgraad: bezette kapaciteit (kapaciteitsbe
nutting) gedeeld door de beschikbare kapaciteit 
(produktiekapaciteit). 

- Bezettingsverlies: treedt op als de werkelijke pro
duktie kleiner is dan de normale produktie. Het 
veroorzaakt een dekkingsverlies op de vaste kosten. 

- Bezettingswinst: treedt op als de werkelijke prod
duktie groter is dan de normale produktie. Het ver
oorzaakt een dekkingswinst op vaste kosten. 



Binair cijfer 

Binaire code 

Blokschema 

Boekwaarde 

Boekwinat 

Boete-clausule 

Bok(-brug)kraan 
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- Binary digit 

In de binaire schrijfwijze, elk van de tekens Oen 1. 
Afkorting: bit. 

- Binary code 

Elke code waarbij gebruik gemaakt wordt van slechts 
twee verschillende tekens, gewoonlijk de cijfers 0 
en 1. 

- Block diagram 

Vastleggingsmethodiek voor procedures, afkomstig uit 
de computertechniek. Deze vindt thans algemeen toe
pasaing, niet alleen voor beschrijving van admini
atratieve procedures, maar voor allerlei soorten van 
(technische) proces ■ en waarbii sprake is van hande
lingen met en distributie van dokumentengegevena, 
materialen, etc. 
De handelingen worden door blokken (met omschrijving) 
weergegeven; de distributie door pijlen. 

- Book value 

Waarde waarvoor een efgendom in de boeken van een 
onderneming vermeld staat. 

- Book profit 

Verschil tussen verkoopopbrengst van een duurzaam pro
duktiemiddel en boekwaarde ervan op het ogenblik van 
verkoop. 

- Penalty clau■e 

Clausule, die in een kontrakt wordt opgenomen en die 
het bedrag vermeldt, dat moet worden betaald, indien 
een van de kontraktanten niet aan de voorwaarden van 
het kontrakt voldoet (speciaal wat betreft de lever
tijd}. 

- Gantry crane 

Een overslagwerktuig waarvan de actieradius van de last 
een rechthoek is. Het werktuig bestaat uit een op twee 
rails bewegend portaal op de bovenligger waarvan een 
loopkat voor de dwarsbeweging zorgt. 



Bovenloop kraan 
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- OverhPad trave l l i ng cr·ane 

Overslagwerktuig waarvan de actieradius van de last een recht
hoek is, Het werktuig bestaat uit een kraanligger die aan 
beide uiteinden is opgelegd op een looprail. Op de ligger 
is een loopkat geplaatst, <lie voor de dwarsbeweging zorgt, 

Bovenloopstapel
kraan 

- Upper course staple crane 

Boxpallet 

Stapelwerktuig, dat op hoog in het gebouw gelegen 
rails kan rijden. De konstruktie is hangend uitge
voerd. Bij dit type zijn de gangen in,het gebouw 
juist breed genoeg om het onderste deel van de mast 
door te laten. 
Deze kraan is bijzonder geschikt voor opslag van 
grote hoeveelheden goederen met bijzondere vormen, 
grote gewi.chten en/of grote afmetingen. 
Er zijn kranen van deze soort waarbij de mast telescopisch is, 
zodat in het geheel geen gangen nodig zijn. 

- Box pallet 

Pallet met opstaande wanden, hetzij vast, hetzij weg
neembaar, waarbij de lading steun heeft van de op
staande wanden. De opstaande wanden kunnen zo stevig 
zijn, dat de pallets stapelbaar zijn. 

Break even analyse 
Kostenopbrengsten

grafiek 

- Break even analysis (graphic) 

. Bronprogramma 

Grafiek waarin de relatie tussen kosten en opbrengsten 
enerzijds en het produktie- of afzetvolume anderzijds is 
vastgelegd. 
Op de horizontale as wordt het produktie- of afzet
volume in eenheden aangegeven. Op de vertikale as 
staan de totale opbrengsten resp. totale kosten weer
gegeven. De grafiek toont het verloop van de vaste 
kosten vermeerderd met de variabele kosten, en het 
verloop van de opbrengsten als funktie van het afzet
volume. De totale kostenlijnen de totale opbrengsen
lijn snijden elkaar in het zogenaamde break-even-point. 
Er wordt derhalve winst noch verlies gemaakt in het 
break-even-point. 

- Source program(me) 

Toepassings- of gebruikersprogramma geschreven in een 
symbolische programmeertaal. Dit programma wordt via 
een vertaalprqgranma (compiler) omgezet b machinege
machinetaal, die direkt in de computer kan worden inge
voerd. 



Brutobehoefte
berekening 

• Brutogewicht 
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- Cross requirements calculation 

Brutobehoefte ontstaat door berekening van de nominale 
behoefte en deze vervolgens te verhogen met de additio
nele behoefte. 

- Cross weight 

Gewicht van de lading plus het gewicht van de verpak
king. 

Bruto toegevoegde 
waarde 

- Gross added value 

• Budget 

• Buffer 

. Bulkvoorraad 

• Byte 

Waarde die in een bedrijf aan de binnenkomende produkten 
wordt toegevoe~d; zijnde de kosten aan personeel, de 
afschrijvingen en de winsten. 

Zie: netto toegevoegde waarde. 

- Budget 

In cijfers vastgelegde, als taak, norm of limiet ge
stelde verwachting ten aanzien van ge- of verbruik 
(kapitaalgoederen, grondstoffen, manuren e.d.), op
brengsten en rentabiliteit met betrekking tot een 
bepaalde periode en/of een bepaald projekt. 

- Buffer 

Flexibel medium, dat als funktie heeft verschillen in 
afstemming qua afmeting, tijd, kapaciteit en krachten 
op te vangen. Een buffervoorraad vervult eveneens be
doelde funktie • 

- Bulk stock 

Deel van een in een magaz1Jn opgeslagen voorraad, dat 
dient ter aanvul,ling van de werk- of grijpvoorraad. 
Voorraden van een produkt worden in een magazijn wel 
gescheiden in een grote bulkvoorraad en een kleine werk
of grijpvoorraad om zodoende loopafstanden bij het 
samenstellen van een order (het pikken) te verkleinen. 
Bij het opslaag van de bulkvoorraad wordt primair ge
kozen voor de beste ruimtebezetting. 

- Byte 

Groep opeenvolgende bits, die als een eenheid wordt 
verwerkt en die gewoonlijk korter is dan een woord; 
bestaat vaak uit acht binaire cijfers (bits). 

Zie: binair cijfer. 
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Camp (formule van) - Camp (formule by) 

Cargadoor 

Carnet TIR 

Categorisch 
systeem 

Ceel 

C en F 

Camp heeft een eenvoudige formule ·afgeleid voor het berekenen 
van optimale bestelseries. De optimale bestelserie is 
ondeffs k vereenvoudige kondities: 
~ 

Q • pv , waarin: 
q • verbruik per jaar in hoeveelheden (quanta) 
b • bestelkosten per bestelling 
p = prijs (inklusief vrachtverzekering) per hoeveel

heidseenheid en 
v • voorraadkosten per jaar als fraktie van de gemid

delde waarde van de voorraad. 

Zie: ekonomische ordergrootte, zaagtandgrafiek en 
Welchformule. 

- Cargadoor (ship-broker) 

Persoon die de belangen behartigt van, in het algemeen, 
buitenlandse reders in een bepaalde havenplaats. De 
persoon verzorgt de aflevering van de met het schip 
inkomende goederen en verricht tevens acquisitiewerk
zaamheden om uitgaande lading voor het schip te ver
krijgen. 

- Carnet TIR 

Internationeel dokument voor het goederenvervoer over 
de weg. Belangrijk hierbij is dat tussen een aantal 
Europese landen de afspraak is gemaakt, dat een in 
het land van vertrek door de douane verzegelde vracht
auto bij een enkele te passeren grens hoeft te worden 
gekontroleerd. 

Zie: TIR 

- Categorical system 

Verzameling van eigenschappen, zodanig dat ieder 
element van de beschouwde populatie geacht wordt 
juist iin ervan te bezitten. Voorbeeld: indeling 
van een populatie naar leeftijd. 

- (Warehouse) warrant 

Schriftelijke verklaring van een veem of entrepot, 
afgegeven aan de houder, ter bevestiging van ont
vangstrecht. 

-CandF 

Coat and Freight. De verkoper moet zorgen voor het 
transport van de aoederen tot aan de bestemmingshaven. 
Alle kosten die hieraan verbonden zijn komen hem ten 
laste met uitzondering van de assurantiepremie. 



Centrale ver
werkingseenheid 
(CVE) 
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- Central processing unit (CPU) 

Centrale deel van een computersysteem, waarin zich onder 
andere de schakelingen bevinden, die zorgen voor de 
interpretatie en de uitvoering van de instrukties. 

Certifikaat van - Tax exemption certificate 
belastingvrijdom 

Certifikaat van 
nakoming 

Certifikaat van 
oorsprong 

Chasseren 

Chasseur 

CIF 

C.M.R. 

Verklarina, die de koper of afnemer tegelijk met de 
bestelling aan de verkoper of leverancier doet toe
komen, waaruit blijkt, dat de verkoop niet aan 
omzetbelasting onderhevig is. 

- Certificate of compliance 

Schriftelijke verzekaring van de leverancier, dat de 
aestelde eisen bij het leveren van de goederen of 
diensten zijn nagekomen. 

Çertificate of origin 

Bewijs van herkomst van goederen, dat in sommige landen 
door de overheid vereist wordt bij invoer. Het dient 
als bewijs voor de afnemer, dat het gekochte uit de ver
langde fabriek of van het verlangde merk is. 

- To expedite 

"Opjaaan" van ordera, die ten opzichte van de planning 
vertraaad zijn, door deze in de fabriek een min of meer 
persoonlijke begeleiding van een chausseur te geven. 

Zie: voortaangskontrole. 

- Expeditor 

Iemand die de fabriek ingaat om vertraagde orders snel
ler door het produktieproces te sturen. Dit kan de 
chasseur bijvoorbeeld doen door voor bepaalde bewerk
ingen voorrana te vraaan. 

- CIF 

Cost Inaurance Freiaht. De verkoper draagt alle kosten 
voor vervaar tot aan de bestemming■haven. 

- C.M.R. 

f.onvention relativa au. contract de transport inter
national des Marchandi■es par la Route. 
Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg. 



COBOL 
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- COBOL 

COmmon Business Oriented Language, een universele 
prograumeertaal,-oorspronkelijk voor ~dministratieve 
toepassingen ontwikkeld, 

Commodity tarief - Commodity rate 

Communautair 
vervoer 

Compileren 

Computer 

Conference 

Conference 
tarief 

Configuratie 

Tarief, geldend voor met name genoemde produkten op 
eveneens met name genoemde trajekten, geba1eerd op 
zekere minimum volumina. (commodity: verbruiksartikel) 

- Communautair transport 

Vervoer dat zich afspeelt binnen de E.G., ongeacht van 
welke vervoerstechniek daarbij gebruik gemaakt wordt. 
In het bijzonder met betrekking tot de integratievraag
stukken van het vervoer wordt deze term veel gebezigd. 

- To compile 

Omzetten van een computerprogramma, dat in een symbo
lische taal is geschreven, in machinetaal met behulp 
van een vertaalprogramma (compiler), dat de symbolische 
instruktiea van de programmeur in machine-instrukties 
vertaalt. 

- Computer 

Elektronische rekenmachine, die met behulp van daartoe 
geschikte programma'• in staat ia rekenkundige en 
logiaèhe bewerkingen te verrichten, zoal■ gegevens op
nemen, sortaren, berekeningen uitvoaren en reaultaten 
prasenteren. Dit geschiedt zonder dat de machinebe
diende tusaenbeide hoeft ta komen. 

- Conference 

Vorm van samanwerking tussen zelf ■ tandige lijnvaart
raderijen, die eenzelfde vaargabied bevaren, met het 
doel op de betraffende vaarroute de onderlinge konkur
rentie aan bepaalde regalingen te onderwerpen. 

- Conference rate 

Va1tge1teld transporttarief, in het algemeen geldend 
voor de zeevaart in een bepaald gebied, door een 
groep van vervoerder■ in onderling overleg overeenge
komen (een vorm van kartel). 

Zie:. tarief. 

- Configuration 

Kombinatie van machine■, apparatuur en progr&11111&'1, 
waaruit een informatieverwerkend 1y1teem i1 1amenge-
1teld. 



Conjunktuur
cyclus 

Connossement 

Consignatie
voorraad 

Console 

Consóliaeren 

Container 
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- Business cycle 

Verschijnsel, dat de zakelijke bedrijvigheid over een 
groot aantal jaren afwisselend perioden van groei 
(hoogconjunktuur) en van stagnatie (laagconjunktuur) 
vertoont. 

- Bill of lading 

Gedagtekend geschrift voor te vervoeren goederen, af
gegeven door de vervoerder als bewijsstuk aan de 
verzender. Hierop staat een omschrijving van de goaderen 
vermeld, de toestand waarin de goederen zijn ontvangen, 
de te vervoeren hoeveelhaden en de kondities waaronder 
de goederen moeten worden afgeleverd. 

- Consigned stock 

Goederen, in het algemeen eindprodukten, die bij de 
afnemer in voorraad li.ggen voor doorverkoop of gebruik. 
Zij zijn nog bezit van de ieverancier door overeen
komsten, die met de afnemer zijn gesloten. 

Zie: agent. 

- Console 

Dat deel van een.informatieverwerkend systeem dat de 
machinebediende (of de onderhoudstechnicus) de moge
lijkheid biedt om met het systeem te coDDDuniceren. 

- To consolidate 

Samenvoegen van activa en passiva van verschillende 
(dochter-)bedrijven, Wederzijdse schulden en tegoeden 
worden hierbij tegen elkaar weggestreept. 

- Container 

Volgens gestandaardiseerde maten gebouwde laadkist mat 
een minimum inhoud van I m3, De container is zo gekon
strueerd, dat deze voor herhaald gebruik geschikt is. 
Containers zijn bestemd voor het vervoer van goederen 
voor opeenvolgende vervoersvormen (speciaal zeecontainer) 
zonder dat de goederen zelf behoeven te worden overge
laden. Van de door de I,S,0, gestandaardiseerde containers 
zijn die met lengten van 20 en 40 foot de meest gebruikte, 
Bij containerisatie wordt het aantal containers veelal uit
gedrukt in 20 foot e,1uivalenten (F ,E,U,), Voor het vervoer 
van containers zijn aangepaste en gespecialiseerde vervoer
tuigen ontwikkeld, 



Containerisatie 

Containerschip 
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- Containerization 

Principe van het verzamelen van stukgoad 1n gestandaardi
seerde containers en het geïntegreerde transport daarvan. 

- Full container ship 

Schip voor het vervoer van containers. Er worden 4 
generaties containerschepen onderscheiden waarvan hier 
enige kenmerken volgen: 

Ie 2e 3e 4e generatie 

lengte in m. 1,80-2,00 2,40 3,00 3,00 

breedte in m 27 30 32 40 

kapaciteit · 1100 1800 1800 à 3000 à 4000 
in 20 ft. 3000 
containers ·-----
pk 15.000 30.000 80.000 200.000 

snelheid in 20-22 24 27 30 
knopen 
~· 

Container- - Container terminal 
terminal 

Inrichting voor de overslag van containers van de ene 
vervoer1methode op de andere. Het emplacement moet 
zowel over de weg, per rail als over het water bereik
baar zijn. 

Contante waarde - Pra1ent value 

Conver1ationele 
verwerking 

Convar■ ie 

Getotaliseerde huidige waarde van een reek• in de toe
komst te ontvangen bedragen. 
Bij een rente ren bij n vaate bedragen B te ontvangen 
over n jaren bedraagt da contante waarde: 

n B 

. f o+foo>n 

- Converaational mode 

Communicatie tusaen een terminal en een computer waarbij 
elke invoer vanaf de terminal onmiddellijk door de 
computer wordt gekontroleerd an beantwoord, an omgekeerd. 

- Convenion 

Overgaan van d~ ene informatiavarwerkingamethode op de 
andere of van het ene informatieverwerkende 1y1t1em op 
het andere. 



Crediteuren
saldo 

. Creditnota 

Cumulatieve 
frekwentie 

Debetnota 

. Debiteurensaldo 

. Declareren 

• Deellevering 
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- Accounts payable 

Totale schuldbedrag, dat men aan nog niet betaalde 
rekeningen voor geleverde goederen en diensten van 
derden heeft staan, 

- Credit note 

Nota voor een boeking op de creditzijde, ter verrekening 
van het teveel in rekening gebrachte, ter betaling van 
een handelskorting of ter vereffening van kosten van 
geretourneerde goederen. 

- Cumulative frequency 

Aantal waarnemingen (absolute frekwentie) of de fraktie 
van het totaal aantal waarnemingen (relatieve frekwentie) 
gesommeerd tot en met de beschouwde klasse, waarbij ge
sommeerd wordt van de laagste klasse naar de beschouwde 
klasse. 

- Debet note 

Nota, die gebruikt wordt om het te weinig berekende na 
te vorderen. Geeft aan het verschil tussen het bedrag 
van de voorgaande faktuur en het juiste totaalbedrag. 

- Accounts receivable 

Totaal, dat men van derden te vorderen heeft voor ge
faktureerde en/of geleverde maar nog niet betaalde 
goederen en diensten, 

- To declare 

Aangeven van goederen in het internationaal goederen
verkeer bij douane-kantoren. 

- Split lot 

Levering van een gedeelte van een bestelde order. 
Tot deelleveringen gaat de l~verancier vaak over als 
hij een keuze heeft tussen: 



. Dekkraan 

• Delivery-order 

Dempings
konstante 

Detail
handelaar 

Detailplanning. 
Werkplaats
planning 
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- het leveren van gehele orders aan verscheidene afnemers 
op een bepaalde datum, waarbij andere afnemers een tijd 
op hun order moeten wachten; 

- het leveren van een gedeelte van elke order (deellevering) 
zodanig, dat alle afnemers een gedeelte van hun order op 
de leverdatum binnenkrijgen. 

Het voordeel van de deellevering is, dat de afnemers hun 
produktie geheel of bijna onbelemmerd kunnen voortzetten. 
Het totaal achterwege blijven van leveringen kan nl. 
stagnatie in de produktie betekenen • 

- Deck crane 

Kraan, gemonteerd op het dek van een schip, waarvan de 
boom kan draaien en toppen. Zij wordt gebruikt om schepen 
te laden en te lossen (met name stukgroepschepen en pallet
schepen) • 

~ Delivery order 

Volgbriefje met het schriftelijk verzoek om een bepaald 
deel van de goederen vermeld op een konnossement ter be
schikking te stellen aan de houden van het volgbriefje. 

- Smoothing constant 

Dempingskonstanteo( is de reden van de meetkundige reeks 
van wegingsfaktoren, die bij exponentiële afvlakking 
wordt gebruikt. De waarde van oc ligt vaak tussen 0,1 en 
0,2, maar altijd tussen Oen 1. 

Zie: exponentiële afvlakking. 

- Retailer 

Laatste schakel in de distributieketen, die direkt aan de 
konsument levert. 

- Detailed scheduling 
- Shop planning 

Tijdschemaplanning waarbij tot in detail wordt bepaald 
waar (op welke machines of in welke bewerkingsgroepen) 
en wanneer elke aktiviteit moet worden uitgevoerd. 



Deterministisch 
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- Deterministic 

Afgeleid van determinisme, de noodwendigheidsleer. 
VolgeIB deze leer worden onze handelingen door vooraf
gaande omstandigheden bepaald. Het gebruik van dit 
woord in het Nederlands is vaak afgeleid van het 
Engelse to determine - bepalen. 

Deterministische 
behoefte
berekening 

- Deterministic materials 
r~quirements planning 

Differentiële 
kosten 

Direkte arbeid 

Direkte kosten 

Direkte verkoop 

Behoefteberekening volgens de methode van de "mate
riaalbehoefteplanning" (zie aldaari Het deterministische 
van deze berekening is, dat de primaire behoefte aan 
een eindprodukt via de stuklijstinhoud tot een afge
leide behoefte aan samenstellingen en/of onderdelen 
wordt. De afgeleide behoefte is dan als zodanig exakt 
bepaald (gedetermineerd). 

- Differential casts 

Meerkosten van de meerprod~ktie. 

Zie: marginale kosten. 

- Direct labor 

Arbeid, die rechtstreek1 in een organisatie aangewend 
wordt om de primaire funktie van die organisatie te 
realiseren. Deze primaire funktie bestaat uit het 
aanbieden van bepaalde goederen en/of dien1ten op een 
of meer markten, 

- Direct casts 

Dat gedeelte van de totale kosten, dat oorzakelijk 
met een bepaald. produkt is verbonden. 

- Retail sales 

Verkoop van goederen, rechtstreeks van de producent 
aan de konsument. 

Direkt materiaal - Direct material 

Dirakt 
toegankelijk 

Materiaal, dat in het fabrïkageproces wordt gebruikt 
en een wezenlijk deel van het eindprodukt gaat uitmaken. 

- Random access 

Direkt of willekeurig toegankelijk wil zeggen, dat 
willekeurige gegeven, uit een gegevensbestand direkt, 
dus zonder omslachtige zoekprocedure,, toegankelijk zijn, 



Disconteren 
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- To discount 

Contant maken van toekomstige opbrengsten en vorderingen. 

- Distance freight price 

Aangepaste vrachtprijs bij wijziging van de bestemmings
haven. 

- Distributor 

Bedrijf, dat zich toelegt op het distribueren van 
diensten en/of produkten, die door andere ondernemingen 
worden verleend en/of gemaakt, Als regel is het distri
butiebedrijf voorraadhoudend. Bij levering aan de indus
trie wordt deze funktie i.h.a. door de voorraadhoudende 
groothandel vervuld. Bij levering aan de konsument loopt 
de distributie veelal over de groot- en detailhandel. 

Zie: bedrijfskolom. 

- Dockboard 

Brugplaat om hoogteverschillen tussen een voertuig en 
een op gemiddelde laadvloerhoogte van deze voertuigen 
gebouwde perronhoogte te overbruggen. Laadbruggen zijn 
meestal ingebouwd in de perronvloer. 

- Dockshelter 

In ·rubber of kunststof uitgevoerde afsluiting bij laad
en/of losdeuren aan de buitengevel van gebouwen, De 
afsluiting is zodanig gekonstrueerd dat bij het laden 
en/of lossen van vrachtwagens of spoorwagons de weers
omstandigheden geen invloed kunnen uitoefenen, op zowel 
deze laad- en/of loswerkzaamheden als op de werkzaamheden 
in het gebouw of in het transportmiddel, 

Doorberekenings
clausule 

- Escalator clause 

Doorloopschema 

Clausule in een kontrakt, die voorziet in aanpassing van 
de prijs in overeenstenuning met veranderde omstandigheden 
gedurende de looptijd van het kontrakt, Zo kunnen bijv. 
in de kontraktperiode de kosten van materialen, lonen, 
kosten van levensonderhoud en wisselkoersen zich wijzigen. 

- Related bar chart 

Strokenschema op tijdschaal van een aantal samenhangende 
aktiviteiten. De struktuur van ct'e aktiviteiten wordt hierbij 
door dwarsverbindingen aangegeven. 



Doorlooptijd 

Doorn 

Doorrolstelling 

Doorvracht 

Douaneloods 

Douanevervoer 
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- Throughout time 
- Production cycle 

Tijd tussen acceptatie van een order en levering ervan, 
Algemener: tijd, die een order, een goed of een infor
matie nodig heeft om een of meer fases in het produktie
proces, het administratieve of kommerciële apparaat te 
doorlopen, 

- Spine 

Gereedschap voor vorkheftrucks voor het opnemen en 
transporteren van bijvoorbeeld rollen staaldraad. In 
plaats van met vorken wordt de truck dan voorzien van 
een arm of doorn. 

- Roll through rack 

Stelling, die zodanig is uitgevoerd, dat goederen daarin 
kunnen dorrollen door middel van de zwaartekracht, 
eventueel met behulp van wieltjes, van de aanvoerzijde 
naar de afvoerzijde. De voordelen zijn, dat de goederen 
altijd vooraan staan bij de afvoerzijde en dat het 
"first-in-first-out" systeem vanzelf wordt gerealiseerd. 
Er komt weinig intern transport, maar meestal wel, uit 
efficiency overwegingen, een hoge aanvoerfrekwentie bij 
kijken. 

- Transit freight 

Vrachttarief voor vervoer met vArvoermiddelen tot aan 
de bestennningsplaats, inklusief overslagkosten. 

- Cuatoms shed 

Opslagplaats, onder douane-toezicht, voor goederen uit 
het buitenland, waarvoor invoerrechten verschuldigd 
zijn. 

- Customs transport 

Vervoer van goederen.in vervoermiddelen, die door de 
douane verzegelbaar zijn. 

- Bursting strenght 

Druk die een materiaal, bijv. een verpakkingsmiddel kan 
weerstaan zonder sterk blijvend te vervormen. 



Dubbelbaans 
hangbaan 

Duivelsklauw 

Eerdere verkoop 
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- Power and free conveyor 

Hangbaan met twee rails; de eerste rail draágt middels 
trolleys de aandrijfketting met neemeners en de tweede 
rail (lastrail) draagt de loopkatten waaraan de last 
hangt. De essentie van de dubbele baan is, dat door 
middel van wissels de last losgekoppeld kan worden van 
de aandrijfketting. 

- Devil's claw 

Dverslaggereedschap, dat dient voor het vertikale trans
port van kiaten en dergelijke. 

- Subject to prior sale 

Clausule, die vr1J veel wordt opgenomen in aanbiedingen 
van locogoederen. De eventuele koper kan de goederen 
dan kopen mits zij inmiddels niet aan anderen zijn ver-
kocht. · 

- First order smoothing 

Eenvoudigste vorm van exponentiële afvlakking, waarbij 
slechts Aln gegeven, nl. het vorige exponentieel gewogen 
voortschrijdend gemiddelde in het geheugen bewaard hoeft 
ta worden voor de nieuwe berekening. Hogere orde expo
nentiële afvlakkingamethoden eisen het bewaren van meerdere 
gegevens. 

Zie: exponentiële afvlakking. 

Eerst in - Fifo (first in first out) 
earat uit 

Effektieve 
voorraad 

(1} Methode om voorraden te waarderen, waarbij goederen die 
het earat zijn binnengekomen geacht worden het eerst te 
zijn verbruikt of verkocht. 

(2) Het begrip kan ook betrekking ~ebben op de werkelijke 
afhandeling in aan magazijn. Bijvoorbeeld als geëist 
wordt, dat goederen dia aan beèerf of veroudering onder
havig zijn hat eer■ t v■rbruikt mo■ ten worden. 

Zie: voorraadwaardering. 

- Effective stock 

Voorraad bij bestelsystemen die dient om vast te stellen 
of het be■ telnivaau onderschreden i ■• De voorraai is gelijl 
aan de technische voorraad, vermeerderd met nog te ont
vangen bestellingen en verminderd met nog uit te leveren 
re■erveringen, voorzover deze binnen een bepaalde periode 
vallen. 
Deze periode ia minimaal gelijk aan de levertijd plus de 
harzieningstijd, omdat als er niet besteld wordt er binnen 
deze periode geen korrektiea meer zijn aan te brengen op 
de voorraad. Binnen deze pariode ia de effektieve voorraad 
gelijk aan de ekonomiache voorraad. 



Efficiency 

Eigen vervoer 
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- Efficiency 

Doelmatigheid van een bedrijf(onderdeel), uitgedrukt 
in onder andere: 
(!} de relatie tussen voorgekalkuleerde (produktie)tijd 

en werkelijk bestede tijd om een bepaald goed of 
bepaalde dienst te produceren; 

(2) de relatie tussen voorgekalkuleerd en werkelijk 
materiaalverbruik. 

- Private transport 

Verzorgen van eigen vervoer door een onderneming die 
geen beroepsvervoerder is, met behulp van voer- of 
vaartuigen waarover de onderneming beschikt, 

Eigen vervoerder - Private carrier 

Eindbestelling 

Eindprodukt 

Ekonomische 
ordergrootte 

Ekonomisch 
schaaleffect 

Handels- of produktiebedrijf met eigen vervoer, De be
trokken onderneming is geen beroepsvP.rvoerder. 

- All time order 

Laatste bestelling van een bepaald produkt, waarvan de 
grootte zodanig is, dat aan de totale in de toekomst 
nog te verwachten vraag kan worden voldaan. 

- Fina 1 product 

Komplete produkt, zoals dit door een bedrijf aan Z1Jn 
klanten wordt geleverd. Voor de desbetreffende klant 
kan dit overigens weer een onderdeel of subsamenstelling 
zijn, die in een hogere samenstelling opgaat. 

Zie: {sub)samenstelling en halffabrikaten 

- Economie order quantity 

Hoeveelheid van een produkt, die in een keer moet worden 
geproduceerd of besteld om het totaal aan order- en 
voorraadkosten te minimaliseren. Voor de basisformule 
zie Camp formule. 
Diverse faktoren zoala kortingen, diskontinuiteiten in 
het verbruik en riaiko-overwegingen kunnen de aanleiding 
vormen oa van deze formule af te wijken, 

Zie: seriegrootte. 

- Economies of scale 

Meestal trede~ er ekonomische voordelen op als schaalver
groting wordt toegepast, Dit kan zowel het geval zijn bij 
het inkopen en transporteren als bij het produceren van 
grotere hoeveelheden. 
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Het doel van schaalvergroting is het bereiken van een 
zodanig nieuw niveau van bedrijfsvoering, dat de 
kontinuiteit van de onderneming aanzienlijk versterkt 
wordt. 

- Economie stock 

Voorraad ten aanzien waarvan de onderneming gevoelig 
is voor waardeveranderingen. Het is de voorraad waar
over de onderneming prijsrisiko loopt (prijsdaling en 
onverkoopbaarheid). Deze voorraa~ is de som van de 
technische voorraad (de aanwezige hoeveelheid goederen) 
en de bestelde voorraad minus de voorverkopen (reeds 
verkochte, maar nog niet geleverde goederen). 

Zie: bestelde voorraad en effektieve voorraad . 

- Elevator 

Band- of kettingtransporteur, waarbij de goederen 
vertikaal gelost en/of geladen worden. Een speciale 
en meer gebruikte uitvoering is de zuigelevator voor 
granen en dergelijke. De goederen worden daarbij 
pneumatisch via een buizenstelsel opgezogen. 

- Endogeneous variable 

Variabele waarvan de waarde bepaald wordt door relaties 
binnen het gekozen model. 

Zie exogene variabele. 

- Endossement 

Ondertekend connossement. 

- Single level bill of materials 

Stuklijst, waarop slechts één samenstellingsniveau is 
vermeld. Deze stuklijst bevat één (sub-)samenstelling 
met alle onderdelen en subsamenstellingen, die hierin 
worden verwerkt in één montagebewerking. 



Entrepot 

ESC 

ETA 

Europallet 

Evergreen 

EVb 

Ex ante 

Exogene 
variabele 

Expediteur 

- 33 -

- Bonded warehouse 

Goederenopslagplaats die de eigenaar van de goederen 
benut omdat de uiteindelijke bestennning van de goederen 
nog niet bekend is. De goederen zijn onderworpen aan 
invoerrechten en accijnzen. De opslag geschiedt meestal 
gedurende langere tijd. Het voordeel is, dat de rechten 
nog niet behoeven te worden betaald zolang ze zijn op
geslagen in het entrepot. 

- ESC 

European Shippers Council. 

- Estimated Time of Arrival 

Verwachte aankomsttijd. 

- Europallet 

Houten 2 wegpallet met afmetingen van 80 cm. x 120 cm. 

- Evergreen 

Produkt waarnaar gedurende lange tijd vraag is geweest 
en waarvan verwacht wordt, dat deze vraag zich zal 
handhaven. 

EVO 

Algemene Verladers- en Eigen Vervoersorganisatie. Een 
organisatie gevormd door elf centrale landelijke vervoers

organisaties, de vereniging van Nederlandse Gemeenten en de 
openbare Nutsbedrijven met het doel de belangen van verladers 
en eigen vervoerders te beharfi6en. 

- Ex ante 

Vooraf 
in de zin van beschouwingen of gegevens die gebaseerd zijn 
op voorkalkulaties. 

Zie: ex post. 

- Exogeneous variable 

Variabele, die bepaald wordt door faktoren, die geheel 
los staan van het proces dat door het gekozen model wordt 
afgebeeld. 

Zie: endogene variabele-. 

- Shipping/forwarding age~t 

Persoon of organisatie die het verv~er van goederen regelt 
voor derden door groeperen van ladirgen, het zoeken van 
vervoerders en het v~rzorgen van de begeleidende dokumenten. 



Expeditie 

Explosie 

Exponentiële 
afvlakking 
(evenredige 
korrektie) 

Ex post 

- 34 -

- Shipping/forwarding 

Afdelin&, die belast is met het inpakken, verzendklaar 
maken en verzenden van te leveren goederen. 

- Explosion 

Nauwkeurige vertaling in termen van behoeften aan 
materialen , die vereist zijn voor de samenstelling 
van een produkt of produktieprogrannna. Een wat verouderde 
term; de voorkeur geniet: materiaalbehoefteplanning. 

- Exponential smoothing 

Voorspeltechniek om een tijdreeks van historische waar
neminaen te extrapoleren. De voorspelde waarde is een 
gewogen gemiddelde van alle historische waarnemingen in 
de tijdreeks. Daarbij neemt de wegingsfaktor volgens een 
oneindige meetkundige reeks af vanaf de waarneming over 
de laatste periode. In formule vorm: 
Ft+I • (1-~) Ft+~St 

Hierin is F: forecast en S: sales, resp. voorspelling en 
omzet. 
Werkt men Ft+I uit door respectievelijk Ft en Ft-l in te 
vullen, dan vinden we: 

Ft+I • <1-"'> l{I-'-) {{1-,.,,,) Ft-2 +..:st-2}+-<st-1]+..:st 

Ft+I •--<.St + o((I-<) st-1 +<>< {l-o<)2 st-2 + (l-"<)3 Ft-2 

Werkt men dit verder uit door voor Ft-Z achtereenvolgens 
Ft-J' .•. , Ft-n' ... in te vullen, dan vinden we: 

2 n 
Ft+I • "'(St + (1-"") 5t-l + {1--l.) 5t-2 + •• • + (I-~) 5t-n + ·• .) 

Een voordeel van deze methode is, dat slechts het gegeven 
F t bewaard hoeft te blijven in het geheugen. 

Zie: dempingsconstante. 

- Ex post 

Achteraf of naderhand. (Latijn: ex • uit en post • na). 
Mee■ tal gebruikt in de zin van besèhouwingen of gegeven■ 
die g•baaeerd zijn op nakalkulaties. 

Zie: ex ante 
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Extractief bedrijf - Extractive industry 

Extrapolatie 

Extrinsieke 
voorspelling 

Fabricage
kwaliteit 

Bedrijf dat grondstoffen uit de bodem haalt. 

- Extrapolation 

Uit bekende termen van een reeks de daarbuiten 
gelegen termen berekenen. Deze methode wordt o.a. 
gebruikt bij het schatten van het verloop van 
ekonomische grootheden in de toekomst. Daarbij 
dient een tijdreeks van een bepaalde ekonomische 
grootheid als extrapolatiemiddel. 

Zie: exponentiële afvlakking. 

- Extrinsic forecast 

Voorspelling van een bepaald verschijnsel, gebaseerd 
op waarnemingen van andere verwant geachte verschijn
selen. Bijvoorbeeld de markt voor auto's relateren 
aan het aantal afgegeven rijbewijzen. 

- Manufacturing quality 

Mate waarin een produkt bij de fabricage in overeen
stemming wordt gebracht en gehouden met de eisen zoals 
die in het ontwerp zijn vastgelegd. 

Zie: kwaliteit. 

Fabriekskalender - Shop calendar 

Fabriekslevering 

Factoring 

Kalender, waarop alle te werken dagen van een volg
nummer z1Jn voorzien. Een dergelijke kalender wordt 
vaak bij produktiebesturing gebruikt. De kalender 
maakt een snelle berekening van start- en gereeddata 
mogelijk zonder dat rekening gehouden moet worden met 
alle voorkomende vrije dagen. 

- Drop shipment 

Verzending van goederen rechtstreeks van de fabrikant 
aan de kleinhandelaar, hoewel de koop door een tussen
persoon is afgesloten. 

- Factoring 

Overdracht door een onderneming van alle handels
vorderingen in binnen- en buitenland aan een zgn. 
factor. De factor neemt niet alleen het beheer, de 
administratie en de inkasso van de debiteurenporte
feuille geheel over, maar ook het volledige betalings
risiko. Bovenqien kan de onderneming die van factoring 
gebruik maakt, op zijn debiteuren onmiddellijk krediet 
opnemen tot 90% van de omvang de~ gehele portefeuille. 
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Factoring houdt derhalve een verlichting in van de 
financieringsproblematiek, het ontneemt administra
tieve werkzaamheden en het houdt een volledige 
kredietverzekering in. 

- Freight All Kinds 

Tarief, gebaseerd op vaste bedragen voor één ver
voerseenheid (bv. container), ongeacht de belading 
van deze eenheid. In principe geldend voor vaste 
routes. 

- Invoice 

Lijst van geleverde goederen met opgave van berekende 
prijzen, plaats en datum van aflevering, wijze van 
vervoer enz. Samen of tegelijk met de goederen wordt 
de lijst aan de afnemer verzonden. 

- Free Alongside Ship 

Konditie, in een leverings~ontrakt, dat voor het ge
kontrakteerde bedrag de goederen op de kade langs het 
schip afgeleverd moeten worden. De afleyeringaplaats moet 
binnen het bereik van de laadapparatuur van schip of 
kade liggen, 

- FIO 

Free In and Out. Leveringekonditie waarbij de ver
koper-de goederen aflevert in het schip. Naast de 
kosten verbonden aan de aflevering draagt de verkoper 
eveneen• de ko1ten voor lossing op de beste11111ingshaven. 

- Fiscal balance, 

Balans volgen■ de normen van de fiscus. 

- Flat 

Vlakke laadvloer soms voorzien van wegklapbare hoek
stijlen. 

- Flexibility 

Mate waarin en de snelheid waarmee aanpassing aan ge
wijzigde ometandigheden mogelijk is. 

- FOB (Ftee. On Board) 

Konditie, in een leveringskontrakt, dat voor het gekon
trakteerde bedrag de goederen aan boord van het schip 
afgeleverd worden. Zodra de goederen de railing van het 
schap gepaseerd zijn, is het risiko voor de koper. 
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- FOP 

Free on Plane (vrij in vliegtuig). Leveringskonditie, 
waarbij de verkoper de goederen aflevert in het vlieg
tuig. 

- FOR 

Free on rail (vrij op wagon). Leveringskonditie, 
waarbij de verkoper de goederen aflevert in de spoor
wagon. 

- Acts of God 

Omstandigheden waarop men geen· invloed kan uitoefenen 
en waarop men zich kan beroepen als daardoor niet aan 
de verplichtingen kan worden voldaan. 

-FORTRAN 

Afkorting van FORmula·TRANslation, een universele 
programmeertaal voor technisch wetenschappelijke 
toepassingen. 

- To debug 

Vaststellen, opzoeken, lokaliseren en herstellen van 
fouten in een routine of computer. 

- Franchise 

Bedrag of percentage, dat een verzekerde voor eigen 
risiko neemt of dat door hem op een andere wijze gedekt 
ia. Percentage van be■ chadiging waaronder geen vergoeding 
wordt uitgekeerd (franchise: vrij ■ telling). 

- Franchising 

Contractueel geregelde samenwerkingsvorm tussen een 
groot, meestal bekend bedrijf (franchisor) en 66n of 
meer kleinere bedrijven (franchisees), waarbij de 
laatste wordt toegestaan bepaalde c0DD11erciële ele
menten van de franchisor te gebruiken, bijvoorbeeld 
zijn merknaam, zijn centrale inkoop, zijn promotionele 
middelen en reklame. Bedrijven als Hilton, Avis, HEMA 
en Pepsi Cola maken hiervan op grote ■ chaal gebruik. 
(Am: franchise; vergunning, concessie). 

- Postage paid 

Wijze van verzenden waarbij de verzendkosten (porti) 
door de afzender worden betaald (It. afkorting van 
porto franco), 
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- Frequency distribution 

Verdeling die (in grafische-, tabel- of formulevorm) 
aangeeft hoeveel elementen of welke fraktie van ele
menten een bepaalde eigenschap bezitten, respectieve
lijk bezit. 

Zie: gemiddelde, gemiddelde absolute afwijking en 
histogram. 

- Functional lay-out (Job shop) 

Methode van indeling van een fal)J'.iek, waarbij de 
machines en de afdelingen, waar dezelfde of gelijk
soortige bewerkingen worden uitgevoerd, in een groep 
zijn samengevoegd. 
De funktionele opstelling wordt voornamelijk toege
past in fabrieken met stukproduktie en produktie van 
kleine series. De produktie in deze fabrieken heeft 
een intermitterend ~n diskontinu 1:arakter, 

- Physical distribution 

Deel van het goederenstroom-beheersingsproces vanaf 
gereedkomen uit de fabrikage tot aan aflevering bij 
de afnemer (klant of industrieël bedrijf). 

Zie: materiaalbeheer en logistiek beheer. 

- Wire mesh wall rack 

Rek met vakken van gaas waarin goederen met haken kunnen 
worden opgehangen. Het rek wordt gebruikt voor de op
slag van bizar gevormde goederen van geringe omvang die 
in geringe hoeveelheden op voorraad liggen (bijvoorbeeld 
sierstrippen). 

- Breach of warranty 

Niet voldoen van materialen aan kwaliteits- of andere 
specifikaties waarvoor speciale garanties waren gegeven. 

- Consolidated balance 

Som van de balansen waarvan de verslaggever deelnemer 
is met een meerderheidsbelang. 

- Damped reaction 

Reageren op veranderingen in vraag- en/of voorraadniveau 
zodanig dat het produktieniveau slechts geleidelijk aan 
deze verandering wordt aangepast. Het doel is zoveel 
mogelijk te voorkomen, dat het p.oduktieniveau wordt 
aangepast (met de daaraan verbonden kosten) aan ver
anderingen, waarvan achteraf blijkt, dat ze slechts 
tijdelijk waren. 



Gegevensbestand 

Geheugen 
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- Data-file 

Verzameling bij elkaar behorende geordende gegevens, 
die meestal ten behoeve van één programma is opgebouwd. 
Dit in tegenstelling tot een informatiebank, die een 
universeel bestand is ten behoeve van vele programma's. 

Zie: informatiebank. 

- Storage device 

Eenheid waarin gegevens kunnen worden vastgelegd, be
waard en teruggezocht. 
Bij computertoepassingen kan een onderscheid worden 
gemaakt naar het interne geheugen (meestal magneet
kernen) en de externe geheugens (magneetschijven, mag
neetbanden en magnetische films). Daarbij is sprake van 
magnetische geheugens. 

Gekoppelde - Online operation 
verwerking 

(1) Gegevensverwerking met apparatuur die onder direkte 
besturing van de centrale verwerkingseenheid (CVE) 
van een computer staat, 

(2) Werksituatie waarin de gebruiker rechtstreeks met 
een computer kan werken. 

Gelede steekproef - Selective sampling 

Gelijktijdige 
verwerking 

Steekproef, samengesteld uit steekproeven afkomstig uit 
deelpopulaties van een populatie waarbij die deelpopu
laties een categorisch systeem vormen. 

populatie 

deelpopu
laties 

\\\\Il .11--'-l\ __ ___,_i=llll./!!__JlilWII.,) 
gelede steekproef 

- Real time data processing 

Wijze van gegevensverwerking met de computer, waarbij 
de invoer van gegevens, de verwerking en de uitvoer 
van de resultaten vrijwel gelijktijdig plaatsvinden. 
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Gemeenschappelijk 
(onder-)deel 

- Couunon part 

Gemiddelde 
(rekenkundig) 

Gemiddelde 
absolute af
wijking 

Gereeddatum 

Onderdeel, dat in meerdere eindprodukten wordt gebruikt. 
In elke toepassing dient het hetzelfde kodenwmner te 
hebben, opdat de vraag naar het (onder-) leel getota
liseerd kan worden ter verlaging van produktie- en 
voorraadkosten. 

Zie: GUS-klassifikatie. 

- Mean 

Som van een reeks getallen, gede;ld door het aantal ge
tallen. Ook wel rekenkundig gemiddelde genoemd. 

Zie: frekwentieverdeling. 

- Mean Absolute Deviation (MAD) 

Gemiddelde van de absolute waarden van~e verschillen tussen 
de getallen uit een reeks en het gemiddelde van die reeks. 
Als x. de getallen uit een reeks zijn,-x het gemiddelde 
is en1 I· .. 1 de absolute waarde aangeeft, dan is 

MAD = .!..i: 1 x. - x 1 
n i=J J. 

Zie: frekwentieverdeling. 

- Finish date 

Berekende tijdstip (kalenderdatum) waarop een order of 
een deelbewerking gereed moet zijn. 

Gereeddatumregel - Due date rule 
Achterstandsregel 

Voorrangsregel, waarbij alleen rekening wordt gehouden 
met de gewenste of berekende gereeddatum. De langst 
wachtende karweien worden het eerst uitgevoerd, zodat 
achterstand als het ware gelijkelijk over alle orders 
wordt verdeeld. Deze regel vindt veel toepassing bij 
produktieplanning in fabrieken en minder bij netwerk
planning. Belangrijk is, dat bij wijzigingen in priori
teit voor bepaalde orders nieuwe gereeddata worden 
berekend. 

Zie: voorrangsregel. 

Gereserveerd - Reserved material 
materiaal 

Materiaal in huis (dus technische voorraad) of in be
stelling, dat reeds toegewezen is aan toekomstige orders 
voor leveringen aan produktie of aan klanten. 
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Bij administratief reserveren worden de reserveringen 
in volgorde van uitgiftedatum in het voorraadbestand 
per artikel geregistreerd. 
Bij fysiek reserveren wordt het materiaal uit het 
magazijn onttrokken en apart gezet. 

- Sensivity analysis 

Manier om de totale financiële bedrijfsvoering te 
toetsen door veranderingen aan te brengen in de te 
onderscheiden grootheden. 

- Weighted average 

Som van de produkten der·weegfaktoren en waarnemings
uitkomsten gedeeld door de som der weegfaktoren. 

Zie: exponentiële afvlakking 

- Goods receiving department 

Afdeling in het bedrijf, die verantwoordelijk is voor 
het uitladen, uitpakken en administreren van ontvangen 
goederen. Daarbij wordt gekontroleerd of het juiste 
goed ontvangen is, in het juiste aantal en in de over
eengekomen staat. De kwaliteit van de goederen wordt 
meestal door de afdeling kwaliteitsbeheer bewaakt. 

- Receiving report 

Formulier, in gebruik bij de afdeling goederenontvangst, 
om te melden dat de gekochte materialen zijn ontvangen. 
Meestal bestaat de ontvangstbon uit een kopie of een 
aantal kopieën van de inkooporder. De verschillende 
exemplaren kunnen dan b.v. gezonden worden aan de afde
lingen inkoop, krediteurenadministratie, materiaalplan
ning en kwaliteitskontrole. 

Goederen
stroombeheersing 
(integrale) 

- Logistics Management 

Beheersing van alle komponenten en aspekten die op 
enigerlei wijze betrekking hebben op de goederenstroom. 
Bedoelde komponenten vallen schematisch uiteen in twee 
hoofdcomponenten; te weten: 
a. material(s) management en 
b. physical distribution management. 
De materiaalstroombeheersing omvat de komponenten vanaf 
materiaalverwerking tot de produktieplanning eindprodukt. 
De fysieke distributie de knmponenten vanaf fabriek tot 
aan afnemer. 
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Schematisch is dit voor één bedrijf(sonderdeel) als volgt 
weer te geven: 

LEVERANCIERS 

--- LOGISTICS MANAGEMENT ---- - - - -

MATERIAL MGT I PHYSICAL DISTR.MGT_. 
AFNEMERS 

Zie: materiaalstroombeheersing en 
fysieke distributie. 

Groepsgewijze - Batch processing 
verwerking 

1) Wijze van gegeven1verwerking met b.v. een computer, 
waarbij de gegeven, of mutaties over een zekere periode 
(dag, week of maand) opgespaard en tegelijk verwerkt 
worden. 

2) In het algemeen het separaat achter elkaar uitvoeren van 
computarprograma's, 

Groepsopstelling - Group lay-out 

Grondstof 

Gro11iar 

Groupaga 

• Grijper 

• Grijpvoorraad 

Methode van indaling van een fabriek in zodanige groepen 
van menHn an machines, dat elke afzonderlijke groep alle 
of de maa1ta van een bepaalde kataaoria van produkten of 
onderdelen kan vervaardiaan. Deza opstelling van de ma
china, an apparatuur i1 ta zien als aan compromis tussen 
da lijnop1talling an de funktionala opstelling, 

- Raw matarial 

Natuurlijke 1tof, zoal■ dalf1tof an onbewerkt argrarisch 
produkt, 

- Whole salar 

Ondarnaming dia goadaran inkoopt ter verdere di1tributie 
aan da detailhandel. 

- Groupaga 

Het 1amenvoagan van zendingen voor het gezamenlijk vervoeren 
over aen bepaald trajakt. Het 1aman1tellen van deze 
aandinaan aaachiadt in vala aevallan door aan expediteur, 
aan aroupqacantrum of aan varvoar1ondarnamin1, dia zoge
naamd• 1roupa1adian1tan uitvoert • 

- Grab 

Garaad1chap voor da ovaralaa van 1tort1oadaran met kranen • 

- Floor 1tock 

Voorraad, van MHtal aoadkopa goadaran (bouten, moeren 
atc.), dia in opan bakken in varkplaataan of fabrieken 
"voor hat srijpan" liaan. Er h aaan matariaalbon voor 
nodia, 
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GUS-klassifikatie - GUS-classification 

Halffabrikaat 

Handelsmerk 

Handpallettruck 

Handwagen 

Hang transporteur 

Heffen/hijsen 

Heftafel 

Herverzekering 

Indeling van onderdelen en materialen naar toepasbaar
heidsgebieden, zoals G(eneral): algemeen toepasbaar 

U(niversal): in een produktgroep 
toepasbaar en 

S(pecific): in één produkt toe
pasbaar 

Zie: ABC-klassifikatie. 

- Semi-finished product 

Onderdeel of deelsamenstelling, die nog niet geheel 
afgewerkt op voorraad wordt gehouden. 

- Trade mark 

Speciale naam en/of embleem, dat wettelijk beschermd is, 
waaronder een bedrijf een bepaald produkt op de markt 
brengt. 

- Handpallet truck 

Transportmiddel, voor het verplaatsen van verzamelde last
dragers tot een totaal gewicht van ongeveer 1.000 kg. 
De truck wordt met de hand bestuurd en lopend voortge
trokken. Speciaal geschikt voor korte afstanden en vlakke 
vloeren. 

- Dolly 

Laag ·3-of 4-wielig plat wagentje, onder andere in gebruik 
in magazijnen. 

- Overhead trolley conveyor 

Hangbaan met één rail, waaraan loopkatten met hangers 
bevestigd zijn aan het drijforgaan (b.v. een ketting). 

- To hoist 

Het vertikaal bewegen van lasten. Indien er een horzon
tale bewegingsvrijheid bestaat wordt gesproken van hijsen; 
bij volledige geleide beweging is er sprake van heffen. 

- Lift table 

Overslagwerktuig in de vorm van een tafel, waarmede 
goederen omhoog en/of omlaag gebracht kunnen worden. 

- Reassurance 

Voorverzekeren door de assuradeur van een deel of het 
gehele risiko. Het doel hiervan is het spreiden van de 
risiko's. 
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- Revaluation 

Aanpassing van de waarden van produktiemiddelen aan 
gewijzigde omstandigheden. 

- Review period 

1. Tijd, die verloopt tussen twee opeenvolgende her
zieningen van een planning en die gelijk is aan 
één of meerdere perioden of tijdvakken. 

2. Tijd, die verloopt tussen twee opeenvolgende vol
ledige kontroles van het voorraadbestand om na te 
gaan welke artikelen besteld moeten worden, 

- Heterogeneous production 

Voortbrengingsproce1 van meerdere soorten produkten 
of diensten. 

- Heuristic 

Heuristische methode voor het oplossen van een probleem 
zou men een methode van bedoeld en bewust zoeken kunnen 
noemen. Kenmerkend hierbij is het systematische zoeken. 

Zie: operationeel onderzoek. 

- Data hierarchy 

Gegevensstruktuur, die be■ taat uit sets en subsets, 
waarbij elke subset van een set een lagere rangorde 
heeft dan de gegeven■ ~an de set. 

Zie: struktuurstuklijst en behoefteberekening per niveau. 

- HIFO-method 

Highest in- first out. De waarderingsgrondslag is de 
historische kostprijs waarbij aa~genomen wordt dat de 
voorraad met de hoog■ te prijs· er ·qet 7èrsta uitgaat. 

Zie: voorraadwaardering. 

- Histogram 

Grafische voorst~lling van een frekwentietabel, waarbij 
de frekwentie■ door kolommen zijn weergegeven. Langs de 
horizontale as wordt, in klassen verdeeld, de variabele 
uitgezet. Boven elke klassa wordt een rechthoek (kolom) 
uitgezet met die kla11a als basi■ en een oppervlakte 
evenredig met de frakwentia. Indian, zoal■ meestal het 
geval i■, de klas ■ an van gelijk• grootte zijn, dan is 
de hoogta van ean kolom avenradig met da frekwentie, 
Een prakti■cha reaal i ■ hat aantal klassen gelijk te 
kiuan aan: V aantal meatwaarden.1 

Zia: frekwantiavardaling, 
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Homogene 
produk tie 

- Homogeneous produçtion 

Voortbrengingsproces van één soort produkten of diensten. 

Hoofdbesturings
systeem· 

- Operating system 

• Hoofdplanning 

, Hoogbouwtruck 
Magazijntruck 

Huckepack 
vervoer 
Gekombineerd 
vl!rvoer 

Programmatuur (software) die de uitvoering van computer
programma's regelt en die funkties kan verrichten als 
planning, opsporen van fouten, besturing van invoer- en 
uitvoereenheden, tabelleren, vertalen toekennen van ge
heugenposities, gegevensbeheer en aanverwante funkties • 

- Master schedule 

Planning over een planninghorizon van ongeveer I jaar of 
over de langste doorlooptijd van enige order op het niveau 
van eindprodukten. Bij de planning drukt men zich uit in 
eenheden en geld, teneinde verkoopplan en beschikbare 
kapaciteiteo (machines, mensen en financieringsmiddelen) 
met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Bij de planning van een bepaald projekt worden de data van 
uitvoering van de belangrijkste aktiviteiten en de datum 
van voltooiing bepaald. 
Bij de planning van kontinue produktie worden produktie
niveua's voor de komende periode vastgesteld, 
Bij de planning van serieproduktie worden de volgorde en 
eventueel de grootte vao de series vastgesteld. 
In het· algemeen heeft geen ontleding in onderdelen plaats 
maar wordt de kapaciteitsbehoefte per produkt of produkt
groep getotaliseerd per kapaciteitsgroep (eventueel als 
kapaciteitsprofiel op tijdschema) ingevoerd. Personeels
planniqg en investeringsplanning kunnen hiervan zijn afge
leid. 

- Turret truck 

Stapelwerktuig ontwikkeld om enerzijds de "starheid" van 
een geleid stapelwerktuig met haar omzetapparatuur te ver
mijden, anderzijds om buiten de stapelgangen gebruikt te 
kunnen worden, 

- Huckepack transport 

- Piggy back transport 

Vorm van weg- en railvervoer waarbij meestal geladen weg
voertuigen (bijvoorbeeld opleggers) over lange afstanden 
per spoor worden vervoerd, De naam huckepack vervoer wordt 
gebruikt voor het bedoelde gekombineerde vervoer naar Weat
Duitland, In de VS van Noord-Amerika wordt voor-deze ver
voerswijze de term piggy-back gehanteerd, 

Zie-: Kangoeroevervoer, 
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- Suppiy material 

aateriaal, dat bij de produktie gebruikt wordt, maar 
~een bestanddeel is van het eindprodukt. 

- To rent 

Overeenkomst, waarbij het bezit of gebruik van onroerend 
goed, voor een bepaalde periode, tegen een vastgestelde 
vergoeding van de ene aan de andere persoon wordt over
gedragen. Er is bij huren geen sprake van eigendomsover
dracht. 

- IATA 

International Air Transport Association. Internationale 
luchtvervoersorganisatie. 

- ICHCA 

International Cargo Handlin1 Coordination Association. 

- ICS 

International Chamber of Shipping. 

- Non significant part 
number 

Kenteken waaraan op geen enkele wijze een betekenis is 
toe te kennen zoals benaming, maat en materiaalsoort. 
De enige funktie van een identificerend nummer is het zich 
onderscheiden van andere nummers. Het kodenummer mag 
dus maar €in keer voorkomen zoals bij volgnummers 
het geval is. 

Zie: klassificerend kodenummer. 

- lmplosion (where used) 

Inverse van explosie. Men vraagt zich daarbij af in 
welke eindprodukten een bepaald onderdeel voorkomt. 
Het is een verouderde term. Beter is: een waar-gebruikt
lijst. 

Zie: stuklijst en explosie. 

- Slow moving stock 

Voorraad van goederen, die zeer weinig worden gevraagd. 
Hierbij is te denken aan ekonomisch of technisch ver
ouderde goederen. 

- Index figure 

Cijfer dat de verhouding van een waarde tot een van te 
voren als grondslag aangenomen waarde aangeeft. 
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- Indirect casts 

Dat gedeelte van de totale kosten, dat niet oorzakelijk 
met een produkt is verbonden. Deze kosten zijn vaak wel 
toe te rekenen aan bepaalde kostenplaatsen of produk
tieve afdelingen, 

- Indirect material 

Materiaal, dat wel in het eindprodukt wordt verwerkt, 
echter in zulke kleine hoeveelheden of zo slecht meet
baar, dat direkte toerekening geen zin heeft. (b.v. 
1alvanische grondstoffen) 

Informatiebank (1) - Date bank 

Uitgebreide verzamelin1 bibliotheken met ge1evens. Een 
regel van een faktuur bijvoorbeeld kan een item vormen, 
.aen volledige faktuur een record, een volledi1e gr·oep 
van zulke records een bestand, de verzamelin1 voorraad
behearsin1sbestanden een bibliotheek, en de verzamelin1 
bibliotheken van een or8anisatie wordt informatiebank 

. aenoemd. · 

Informatiebank (2) - Data base 

Inhoudin1 

Inhoud1op1ava 

lnitiile order 

Gegevenebe■ tand dat voor een·bedrijf van fundamenteel 
belan1 ie. Het kan op magneetschijf of -band t.b.v. 
computerverwerkin1 zijn op1eela1en en wel zodani1, dat: 
- elk ge1even elechta een keer ia op1e■ la1en; 
- de.eventuele onderlin1e 1amenhan1 (etruktuur) in het 

beetand ie op1enomen; 
- de ge1even1 makkelijk toeaankalijk zijn en 
- het beetand door vele ver1chillende proar-•e te 

gebruiken h. 

- Retention 

Gewoonte om een daal van het aan de leverancier toekomende 
bedrag achter te houden totdat i1 vaet1e1teld, dat de 1•
leverde goederen aan de ge1telde ei1en voldoen, Bat bedra1 
of percentaaa dat en de periode waarover wordt inaehoudan, 
worden door de partijen bij het plaat1en van de be1tallin1 
overaanaekomen. 

- Contant, nota 

Dokumant bij aan pakket goederen, waarop an 1•dataillaarda 
be1chrijvin1 1taat vermeld van da artikelen dia zich daarin 
bevinden. 

- Initial order 

Ear1te be1tellina van een bepaalde afn-r van en be
paald artikel. 
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- To clear in and out 

Geheel van formaliteiten die samenhangen met het onder 
douaneverband brengen van goederen en de opheffing 
hiervan bij in-, ·uit en doorvoer van deze goederen. 

- Entry list 

Scheepsladingslijst, die door de douane-beambte, die de 
inklaring van·het schip regelt, is voorzien van een 
nummer; een zogenaamde generale verklaring. Elk artikel 
yoorkomend op deze inklaringslijst krijgt een volgnummer. 

- Sale or return 

Koop in kommissie is een overeenkomst tussen inkoper en 
verkoper. De overeenkomst bepaalt dat ingeval goederen, 
die rechtstreeks aan een klant voor eigen gebruik op 
zicht zijn gezonden, niet gekocht worden als de koper 
ze niet kan gebruiken. Hij mag deze aan de verkoper terug
zenden. Ook wel koop.op ~icht genoemd. 

- Purchasing manual 

Handboek, dat richtlijnen geeft voor de betrekkingen met 
leveranciers en bedrijfsafdelingen. Daarbij worden ook 
de te volgen procedures aangegeven en de specificaties 
van te kopen goederen vermeld. 

- Purchasing condition 

Voorwaarde of voorziening 
opgenomen. 

die in een bestelling is 

- Purchasing coats 

Alle exploitatiekosten van de inkooporganisatie. 

- Drive-in rack 

Stelling die zo is gekonstrueerd, dat werktuigen voor 
intern transport en opslag tussen de stellingen door 
kunnen rijden. De transportwerktuigen kunnen goederen, 
meestal op pallets, in verschillende lagen opslaan, 
waarbij elke pallet zelfdragend staat op de uitstekende 
profielen in de inrijrichting van de stellingen, 

- Tender 

Opgave voor welke prijs en onder welke kondities men 
iets aanneemt te maken, te kopen, te pachten, etc. 
Geldt veelal voor grote projekten. 
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- Installation firm 

Bedrijf dat uit materialen en apparaten 
volgens afnemersspecifikaties installaties concipieert, 
ontwerpt, installeert en inricht. 

Zie: bedrijfskolom. 

- Set-up costs 

Kosten, verbandhoudende met het instellen van een 
machine op een nieuwe produktieserie. Deze zijn: 
- insteltijd x machine-uurtarief 
- insteltijd x uurtarief machinesteller(s) 
- wachttijd x uurtarief machinebediener(s) 
- aanloopkosten nieuwe serie (machinekosten, arbeids-

kosten, kwaliteitskontrolekosten en kosten afgekeurde 
proefprodukten). 

- Set-up ti111e 

Tijd, die nodig is voor het gereedmaken van produktie
middelen voor de uitvoering van een bewerking. 

- Absorption costing 

Berekening van de kwantitatieve voorstelling van de 
doelmatige offers, die een producent moet brengen bij 
ruil (verkoop) van de door hem aangeboden goederen of 
diensten. 

- Integration 

Doen samens111elten van afzonderlijke elementen tot een 
harmonisch geheel van hogere orde. Het begrip integratie 
wordt gebezigd in vrijwel alle disciplines. Het is be
langrijk te beseffen dat integratie verdergaand is dan 
KoÖrdinatie. 

- Interactive 

Betrekking hebbend op een toepassing waarbij men op 
alle ingevoerde vragen antwoord krijgt. Een interactief 
systeem kan ook conversationeel (conversational) zijn, 
hetgeen inhoudt dat er een voortdurende dialoog plaats
vindt tussen de gebruiker en het systeem. 

Zie: conversationele verwerking. 

- Intermodal transport 

Vervoer van goederen, waarbij over het gehele trajekt 
van meerdere transportmiddelen ge~ruik wordt gemaakt 
tegen ~~n vervoerstarief. 
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- Primary storage 

Vast en snel toegankelijk geheugen, dat geheel ter 
beschikking staat voor de interne verwerkingsproce
dures binnen de computer. Ook werkgeheugen genoemd. 

- Intrinsic forecast 

Voorspelling van een bepaald verschijnsel op basis 
van historische waarnemingen van datzelfde verschijnsel. 

- Input unit 

Apparatuur die aan rekenautomaten verbonden is met het 
doel gegevens, die in machinaal leesbare vorm zijn 
vastgelegd, de rekenautomaat in te yoeren. Men dient 
een onderscheid te maken tussen apparaten die invoer
media voorbereiden zoals ponsbandponsmachines en appa
raten die de aldus vervaardigde media "lezen" zoals 
ponsbandlezers. 

- Import duty 

Belasting welke bij invoer van goederen geheven wordt. 

- IRU 

International Road Union. Internationaal Verbond van 
Organisaties in het Wegvervoer, gevestigd te Genève. 

- ISF 

International Shipping Federation 

- Kangaroo transport 

Vorm van weg- en railvervoer waarbij meestal ge
laden wegver,oers tuigen (bijvoorbeeld opleggers) op 
spoorwagons over lange afstanden worden vervoerd. De 
naam kangoeroe is ontstaan, omdat de eenheden in de 
"buik" van de spoorwagon worden geplaatst. De naam is 
in gebruik voor het bedoelde vervoer naar Frankrijk. 
Zie: huckepackvervoer. 

- Probability density 
Afgeleide, in geval deze bestaat, van een kummulatieve 
kansverdeling. 

Zie: kansverdeling. 

- Probability distribution 

Funktie, die voor een systeem van eigenschappen van 
een populatie de erbij behorende kansen aangeeft. 

Zie: kansdichtheid, normale verdeling en poissonver-
deling. 
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- Probability distribution 
function 

Funktie, die bij iedere reële waarde de kans aangeeft, 
dat de variabele die waarde niet overschrijdt. 
Met betrekking tot kansdichtheid: f(x)dx is de kans, 
voor een kontinue variabele, dat de waarde van de 
variabele ligt in het inverval (x, x+dx). 

- Capacity 

Prestatie die een bepaald produktiemiddel in een zekere 
tijdsperiode kan leveren; ook wel produktiekapaciteit 
genoemd. 

Zie: bezetting en kapaciteitsplanning. 

- Capacity planning/loading 

Planning van de produktiekapaciteit voor de komende 
periode voor de in portefeuille zijrde orders over de 
beschikbare kapaciteiten en dit geirtialleerd per be
werking en tijdseenh~id. Dit kan geschieden door manuren 
per afdeling, naar machine-uren en in uitzonderingsgevallen 
naar ruimte en geldmiddelen. 

Kapaciteits- - Finite capacity loading 
planning tegen 
beperkte kapaciteit 

Kapaciteits 
planning tegen 
onbeperkte 
kapaciteit 

Planning van de produktiekapaciteit voor de in porte
feuille zijnde orderr over de beschikbare kapaciteiten. 
Daarbij worden de orders naar latere data verschoven in
dien de beschikbare kapaciteit wordt overschreden. Wegens 
de grote hoeveelheid rekenwerk kan dit alleen in geauto
matiseerde systemen, Een gedetailleerde prioriteitstoe
kenning aan de orders is hierbij een voorwaarde. 
Kapaciteitsplanning vergt doorgaans zeer lange draaitijden 
op de computer. 

- Infinite capacity loading 

Planning van de produktiekapaciteit voor ie in porte
feuille zijnde orderE over de beschikbare, kapaciteiten 
zonder de orders in de tijd te "schuiven". De datering 
wordt dus niet gewijzigd als de vraag niet in overeen
stemming is met de beschikbare kapaciteit. 
Deze methodiek wordt veelal in manuele systemen toege
past omdat de hoeveelheid rekenwerk anders te groot is. 
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- Cost of capital 

In zijn eenvoudigste opstelling zijn de vermogenskosten 
gelijk aan de te betalen bankrente. In een genuanceerdere 
opstelling zijn deze kosten het totaal van ?lde van 
alle vermogenskosten, waarin meespelen: bank-
rente op kort vreemd vermogen, obligatierente of hypotheek
rente op lang vreemd vermogen en aandelenrendement ver
hoogd met vennootschapsbelasting op eigen vermogen. 

- Capital quote 

Verhouding waarin de afschrijvingen staan tot 1% van de 
omzet. 

- Cartel 

Samenwerkingsvorm tussen een aantal onafhankelijk blij
vende, meestal soortgelijke goederen of diensten produ
cerende ondernemingen. De ondernemingen zijn verbonden 
door een overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt 
(bijvoorbeeld met betrekking tot prijzen, kortingen, 
verkoopquota, marktverdeling en investeringen in vaste 
activa) om de gezamelijke positie van de branchegenoten 
in ekonomische zin te versterken. Kartels kunnen leiden 
tot monopolies doch ook tot stabilisatie in de werkge
legenheid op langere termijn. 

- Cash flow 

Da~ gedeelte van de inkomende geldstroom dat vrij ter 
besteding staat, te weten: winst plus afschrijvingen. Het 
is het verschil van bruto-ontvangsten uit hoofde van de 
verkoop van produkten, en de uitgaven in verband met de 
aanwending van de zogenaamde komplementaire produktie
middelen. Dit zijn de produktiemiddelen, die als komple
ment van de duurzame produktiemiddelen nodig zijn voor 
de vervaardiging van de produkten, die de bruto-ontvangsten 
verwezenlijken. 
Vermindert men dus de ontvangsten uit de omzet met: in
koopkosten voor de materialen, personeelskosten, algemene 
kosten, belasting toegevoegde waarde en de renten op 
schulden, dan blijft de cash flow over. 

Zie: kostensoort. 

- List price 

Prijs van een bepaald goed of dienst die in een katalogus 
of andere publikatie staat vermeld. 

- Christmas tree rack 

Stelling, die zo is uitgevoerd dat een zij-aanzicht aan 
een kerstboom doet denken. De kerstboomstelling is bij
zonder geschikt voor goederen die groter dan 100 cm. zijn. 
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- Chain conveyor 

Meeneem-transporteur, waarvan het principe vergelijk
baar is met dat van de bandtransporteur. In het onder
stel zijn aan weerszijden assen met kettingwielen 
gemonteerd in plaats van trollllllels zoals bij de band
transporteur. Over de kettingwielen aan beide einden 
lopen (vaak) meerdere eindeloze kettingen, 

- Inspection report 

Rapport, dat de grootte van de steekproef vermeldt, 
het aantal goed- of afgekeurde produkten en de aard 
der afwijkingen. 

- Mileage rate 

Tarief, dat gebaseerd is op het afgelegde aantal 
kilometers. 

- Case catch 

Gereedschap voor de overslag van kisten, dat werkt volgens 
hetzelfde principe als de balenklem. 

- Customer order 

Opdracht van een klant tot het leveren van een order op 
een zeker tijdstip. 

- Significant part number 

Kenteken, waarbij cijfers of letters op bepaalde posi
ties een zekere betekenis, -bijvoorbeeld voor maat en 
materiaalsoort-, hebben. Daarbij worden min of meer ge
Hjke produkten gegroepeerd, bijvoorbeeld op benaming. 
Een zuiver klassificerend kodenullll!ler is meestal niet 
ondubbelzinnig, reden waarom er vaak een identificerend 
deel in de vorm van een volgnummer aan toegevoegd wordt. 

- Class rate 

Tarief, dat toepasbaar is bij een klassifikatie van 
goederen, die uitgaat van overeenkomsten in fysieke 
behandeling van die goederen. 

Zie: tarief. 
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- Battle neck 

Dat deel van het produktieproces, dat voor een bepaalde 
periode bepalend is voor de in die periode te vervaardigen 
aantal stuks of te volbrengen diensten. 

- Ballconveyor 

Transporteur, bestaande uit een vlak plateau, waarin 
een groot aantal draaibare kogels met kleine tussen
ruimten is gemonteerd. 

- Combination unit 

Trekker en oplegger of vrachtauto met aanhangwagen. De 
maximale lengte die in Nederland is toegestaan, is 18 meter. 

- Competition 

Wedijver tussen producenten van gelijksoortige produkten 
om aandelen van de matkt. Belangrijkste elementen in deze 
strijd zijn: prijs, kwaliteit en levertijd van een produkt; 
verkoopbevordering en reklame; distributie. 

- Competitive position 

Positie van een onderneming ten opzichte van konkurrerende 
ondernemingen op een bepaalde markt met betrekking tot een 
bepaald produkt. 

- Continuous production 

Produktieproces, waarbij zonder onderbreking dag en nacht 
wordt geproduceerd (kontinubedrijf) of waarbij gedurende 
een bepaalde periode zonder onderbrekingen, afgezien van 
de normale werktijdonderbrekingen, wordt geproduceerd. 

- Continuous transport 

Vorm van transport waarbij grootte en richting van de 
snelheid constant is. De mogelijkheid tot transport is 
altijd aanwezig. Voorbeelden van kontinu transport zijn 
de aangedreven rollenbaan, de vloerkettingbaan en de band
transporteur. 

- Contract 

Schriftelijk vastgestelde overeenkomst waarbij weder
zijdse verplichtingen worden aangegaan. 

- Contract date 

Datum waarop een overeenkomst (kontrakt) door daarbij 
betrokken partijen wordt gesloten. 
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- Bill of sale 

Schriftelijke overeenkomst betreffende een koop om 
interpretatieverschillen te vermijden betreffende 
de handelswaren. 

- Purchased parts 

Onderdeel, halffabrikaat of subsame,tstelling, dat 
wordt gekocht om in een eindprodukt te worden ver
werkt. 

- Open account purchase 

Term die gewoonlijk betrekking heeft op een soort 
kredietverlening. De rekening van de koper wordt 
daarbij belast met de kosten van geleverde goederen 
of verleende diensten. De betaling vindt op een later 
tijdstip plaats. 

- Buyer's market 

Markt waarop de vraag prijsbepalend is. 

- Buyer's option 

Recht om binnen een bepaalde periode een produkt of 
dienst te kopen, gewoonlijk tegen een prijs en voor
_waarden die vooraf zijn overeengekomen. 

- Correlation 

Samenhang tussen stochastische variabelen, De mate 
waarin grootheden samenhangen kan zowel grafisch 
(via een scatterdiagram) als mathematisch (via het 
berekenen van de korrelatiecoëfficient) worden vast
gesteld. Men spreek van positieve (respectievelijk 
negatieve) korrelatie als bij verandering van een 
der grootheden de overige grootheden in dezelfde 
(respectievelijk tegengestelde) richting veranderen. 

Zie: stochastisch 

- Discount 

Bedrag, dat door de leverancier op de verkoopprijs 
in mindering wordt gebracht, meestal onder bepaalde 
voorwaarden. 

Zie: betalingskorting, kwantumkorting en omzetbonus. 

- Discount-point 

Punt, dat de hoogte van de korting aangeeft, die aan 
een afnemer wordt gegeven als bij aan bepaalde afname
voorwaarden voldoet. 
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Deze voorwaarden hebben betrekking op zaken als 
afnamehoeveelheid, betalingstermijn en verleende 
diensten. Bij een stapsgewijs oplopend kortings
systeem (bijvoorbeeld bij oplopende afnamehoe
veelheden) horen meerdere kortingspunten. 

- Smallest processing 
time rule 

Voorrangsregel, waarbij bewerkingen of aktiviteiten 
met de kortste bewerkingstijd h~t eerst worden afge
handeld of ingepland. Gevolgen van deze voorrangsregel 
zijn onder andere, dat weinig tijd vergende orders snel 
klaar zijn, het onderhanden werk afneemt en langdurig 
te bewerken orders pas laat gereed zijn. Deze regel is 
toepasbaar bij onafhankelijke orders zoals de produktie 
van enkelvoudige onderdelen voor voorraad of aflevering. 
Bij afhankelijke orders voor ~énzelfde assemblage of bij 
netwerkplanning kan de eindoplevering ernstig worden 
vertraagd bij gebruik van de kortste bewerkingsregel. 
Gebruik is hier dan ook niet aan te bevelen. 

- Costs 
(doelmatige offers) 

Kostendrager 

Kostenplaats 

Onvermijdbare, voorzienbare en in samenhang met het pro
duktieproces kwantitatief meetbare offers. 

Zie: algemene kosten, direkte kosten, indirekte kosten, 
integrale kostprijsberekening, kapitaalkosten, 
standaard kostprijs, variabele kosten en vaste 
kosten, 

- Casting unit 

Produkt of een in ekonomisch opzicht homogeen geachte 
groep van produkten, die als voorwerp van kalkulatie 
wordt gekozen, De kosten worden naar kostendrager ver
bijzonderd omdat het in een aantal gevallen gewenst is 
om de kosten te kennen voor de afzonderlijke produkten 
of produktgroapen, die door de onderneming op de verkoop
markt worden aangeboden. 

- Cost center 

Kalkulatorische eenheid, waarin alle kosten worden ver
zamald, die betrekking hebben op een bepaalde funktie 
in het produktieproces. Het woord funktie kan hierbij 
worden geïnterpreteerd als een afzonderlijk te onder
kennen geheel van aktiviteiten binnen de bedrijfshuis
houding. 
Voor een groot gedeelte valt de kostenplaatsindeling 
meestal samen met machinegroepen- of bewerkingsplaatsen
indeling, zoals deze voor de kapaciteitsplanning worden 
gebruikt (work centers, load centers). 
Een gebruikelijke indeling is die naar: Algemene kosten
plaatsen, hulpkostenplaatsen, materiaalkoatenplaatsen, 
fabrikagekostenplaatsen en marketïngkostenplaatsen. 
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- Cost factor 

Verzameling van kosten, betrekking hebbende op een in 
ekonomisch opzicht homogeen te achten groep van pro
duktiemiddelen. Een gebruikelijke indeling is die naar: 
kosten van menselijke arbeid, kosten van grond en 
hulpstoffen, kosten van slijtende duurzame produktie
middelen, kosten van grond, kosten van diensten van 
derden, algemane kosten en belastingen. 

- Shortage casts 

Marginale winst die verloren gaat bij iedere produkt
of dienstaanvraag waaraan niet onmiddellijk uit voor
raad voldaan kan worden. Het is een wat theoretisch 
begrip, dat gehanteerd kan worden om de veiligheids
voorraden te optimaliseren. Hierbij wordt er van uit
gegaan dat: 

de kosten of de gemiste winst van een niet te hono
reren klantenorder te bepalen zijn en dat deze 
afhankelijk zijn van de gekozen servicegraad; 

- de hoogte en dus ook de kosten van de veiligheids
voorraad afhankelijk zijn van de servicegraad; 

- de som van beide bovengenoemde kosten een deter
mineerbaar minimum heeft, dat bij de optimale 
servicegraad ligt. 

Kostenverbijzondering - Cost allocation 

Kostenverdeel
staat 

• Kost-plus 

Opsporen van het oorzakelijke en kwantitatieve ver
band tussen de kosten en de aktiviteiten en produkten 
die deze kosten veroorzaken. Daarbij maakt men gebruik 
van kostenverdeelsleutels. 

- Cost absorption matrix 

Tabel waarvan gebruik wordt gemaakt om te komen tot 
een verbijzondering naar kostenplaatsen en/of kosten
dragers. Vertikaal staan de totale kosten, die opgesplitst 
zijn naar kostensoorten, uitgezet. Deze kostensoorten 
worden verbijzonderd naar kostenplaats en/of kostendrager. 
De kostenplaatsen en kostendragers staan horizontaal uit
gezet. De totale kosten per kostenplaats gedeeld door het 
verwachte of beschikbare aantal produktie-uren of gedeeld 
door het aantal te produceren eenheden produkt per kosten
plaats levert het uur- of eenhedentarief op. 

Zie: kostendrager, kostenplaats en kostensoort • 

- Cost plus 

Systeem van prijsbepaling, waarbij de verkoper wordt 
toegestaan de door hem gemaakte kosten plus een winst
marge in rekening te brengen. De winstmarge bestaat meestal 
uit een vast percent·age van de gemaakte kosten. 
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- Cost price 

Kwantitatieve voorstelling van het doelmatige offer, 
dat de producent moet brengen bij ruil van de door 
hem ter markt aangeboden goederen of diensten. 

- Crane 

Hijs- of hefwerktuig voor het vertikaal en horizontaal 
verplaatsen van lasten. Kranen worden wel ingedeeld naar 
de volgende types: 
- vaste plaats (zoals wandkranen, dirkkranen en spil

kranen); 
- in één richting beperkt verplaatsbaar (zoals portaal

kranen, bokkranen en torenkranen); 
- in twee richtingen beperkt verplaatsbaar (zoals loop-

kranen en brugkranen); 
- mobiel (zoals mobiele kranen en drijvende bokken). 
De genoemde soorten zijn uitgerust met een vaste arm of 
zwenkarm. 

~ Kraft-liner 

Sterke papiersoort voor verpakkingsdoeleinden, die ook 
wordt toegepast als toplaag voor zwaar karton. 

- Shrink wrapping 

Verpakking van dun plastic folie. Het verpakken ge
schiedt door verwarming en krimp bij afkoeling van 
zeer dunne folie die het te verpakken materiaal om
hult. De folie neemt, als zij afgekoeld is, de vorm 
van het te verpakken materiaal aan. 

- Quality 

Geheel van produkt- en service-eigenschappen, dat be
palend is voor het vermogen een gegeven behoefte te 
bevredigen. 
N.B.: De produktkwaliteit wordt voornamelijk bepaald 
door de ontwerpkwaliteit en de fabrikagekwaliteit. 

Zie: fabrikagekwaliteit en ontwerpkwaliteit. 

Kwaliteitsbeheer - Quality control 

Geheel van aktiviteiten en beslissingen, dat in een 
organisatie wordt verricht respectievelijk genomen, om 
een produkt of dienst op het gewenste kwaliteitsniveau 
te brengen en te houden. 
Ook gebruikt als naam van een afdeling. 
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- Quality assurance 

Bedrijfsfunktie, gericht op de bewaking van de produkt
kwaliteit en de wijze van kwaliteitsbeheer in de organi
satie. Vaak een sectie van de kwaliteitsdienst. 

- Quantity discount 

Korting die gebaseerd is op de grootte van één bestel
order. Deze korting kan bij toenemende ordergrootte 
soms stapsgewijs toenemen tot een.maximumwaardP.. 

Zie: kortingspunt. 

- C~rgo space 

Uiterste afmetingen van een lading die op een ver
voermiddel kan worden gestuwd. 

- Low level code 

Kodering waarbij, om de verwerking van stuklijsten bij 
de materiaalbehoefteberekening zo efficient mogelijk te 
laten verlopen, de brutobehoefte van enkelvoudige onder
delen op eenzelfde niveau wordt bepaald. Om dit te be
reiken krijgen gelijke onderdelen in eenzelfde struktuur 
alle het niveaunummer van het onderdeel, dat het laagst 
in de struktuur voorkomt. Aangezien de niveaunummering 
van eindprodukt naar onderdelen oploopt is deze laagste 
niveaukode het hoogste niveaunummer dat bij het betref
fende onderdeel voorkomt. 
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- Lifo (last in first out) 

1. Vorm van voorraadwaardering, waarbij goederen die het 
laatst zijn binnengekomen worden geacht het eerst te 
zijn of te worden verbruikt. 

2. Vorm van magazijn- en voorraadbeheer, waarbij het 
laatst aangevoerde exemplaar het eerst wordt afge
leverd. 

Zie: voorraadadministratie en voorraadwaardering. 

- Slow moving item 

Produkt met een geringe vraag met als neveneffekt, 
dat de vraag slecht voorspelbaar en onregelmatig is. 
(bijvoorbeeld reservedelen) 

- LASH 

Lighter Aboard SHip. 

- Slat conveyor 

Meeneem-transporteur, ook wel "slat conveyor" genoemd, 
die. bestaat uit twee eindeloze kettingen die evenwijdig 
aan elkaar worden voortbewogen over geleidingen. Tussen 
de kettingen zijn loodrecht op de transportrichting 
latten aangebracht, die het dragende oppervlak voor de 
last vormen. 

- Leasing 

Verhuring door een onderneming van duurzame produktie
middelen van een speciaal daartoe in het leven geroepen 
instituut (leasingmaatschappij). Het bijzondere hierbij 
is dat de huur vast wordt aangegaan voor een reeks van 
jaren. 
Leasing wordt niet alleen toegepast voor nieuwe duurzame 
produktiemiddelen, maar ook voor reeds in de onderneming 
aanwezige. Deze worden daartoe aan de leasingmaatschappij 
verkocht en vervolgens van haar gehuurd. 
De huurovereenkomst heeft meestal een looptijd die gelijk 
of ongeveer gelijk is aan de ekonomische levensduur van 
het produktiemiddel, Na afloop daarvan heeft de huurder 
doorgaans het recht, het produktiemiddel te kopen of de 
huur tegen een sterk verlaagde huursom voort te .zetten. 
De huurder is ~eelal verplicht zelf voor onderhoud, repa
ratie en assurantie van het gehuurde te zorgen, 
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- Idle time 

Tijd waarin geen volledig gebruik van de kapaciteit van 
een produktiemiddel gemaakt kan worden omdat er bijvoor
beeld onvoldoende werk, gereedschap of materiaal is. 

- Shelf rack 

Stelling, die uitgerust is met legborden of planken, 
waarop goederen los, in bakjes of dozen of in hun eigen 
verpakking kunnen worden neergezet. 

Leveranciers 
betrouwbaarheids
register 

- Suppliers performance record 

Leverings
achterstand 

Leveringsdatum 

Systeem waarin de betrouwbaarheid van de leveranciers 
wordt geregistreerd ten aanzien van geleverde kwantiteit 
en levertijd. Daarbij wordt er naar gestreefd om tot een 
zo verantwoord mogelijke _selektie van leveranciers te 
komen bij het plaatsen van nieuwe opdrachten. 

- Backlog of orders 

Totale hoeveelheid te leveren orders (goederen of 
diensten) waarvan de overeengekomen of gevraagde leverings
datum reeds is verstreken. De leveringsachterstand kan cok 
worden uitgedrukt in de tijd die verstreken is van de 
achterstallige orders. 

- Due date 

Kalenderdatum waarop een produkt of dienst kontraktueel 
moet worden geleverd. 

Leveringstijd - Lead time 

(1) Vanuit het gezichtspunt van de leverancier: 
tijd die verstrijkt tussen het ontvangen van een 
order en het moment waarop de in de order bestelde 
goederen worden verzonden. 

(2) Vanuit het gezichtspunt van de afnemer: 
tijd die verstrijkt tussen het geven van een op
dracht tot leveren en het ter beschikking komen 
van de bestelde goederen. 

Leveringstijd- - Past due 
overschrijding 

Overschrijding van een voor een produkt of dienst afge
sproken leveringsdatum. 
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- Winch 

Apparaat dat geb~uikt wordt als hijswerktuig (hijslier) 
of voor het horizontaal verslepen van lasten (verhaal
lier). Hierbij wordt een kabel op een tronmtel gewonden; 
veelal via een vertragingsmechanisme. 

- Linear progra111Ding 

Onderdeel van de mathematische programmering, waarvoor 
zowel doelfunktie als oplossingsruimte lineaire funkties 
zijn. Met behulp van lineaire progranmtering kan de doel
funktie geoptimaliseerd worden binnen het door de restrik
ties aangegeven gebied. 

- Liquidity 

Vermogen·van de onderneming om evenwicht te bewaren tussen 
haar ontvangsten en uitgaven, zodat zij steeds op tijd, 
onder de veronderstelling van kontinuiteit aan haar beta
lingsverplichtingen kan voldoen. Men onderscheidt hierbij: 
- de quick ratio of acid test (liquiditeit Je orde): 

vlottende activa - voorraad 
vlottende passiva 

Deze ratio ligt meestal tussen 0.6 en I; 
- de current ratio (liquiditeit ze orde): 

vlottende activa 
· vlottende passiva 

Deze ratio ligt meestal tussen 1.2 en 1.8. 

- Spot good 

Goed dat ter plaatse aanwezig is en waarvan de levering 
prompt kan geschieden. 

- Logistics 

l, Wetenschap van de deduktie; geformaliseerde logica. 
2. Voorbereidingen en handelingen, op militair gebied, 

die nodig zijn om de troepen op de doeltreffendste 
wijze van goederen en voorraden te voorzien en onder 
de gunstigste omstandigheden te doen strijden. 

3. Adjectief slaande op aktiviteiten inzake de goederen
stroomóeheersing. 

- Logi1tic1 Management 

Beheer inzake de integrale goederenatroombeheer ■ ing 
en wel vanaf de leverancier door het gehele bedrijf 
heen tot aan de klant. 

- Local purcha■e order 

Beatalorder dia alleen wordt aebruik voor het plaatsen 
van order■ bij lo~ale leveranciers. De be■ telorder is 
aewoonlijk gebonden aan een maximµm bedrag, 
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- Line balancing 

Afstelllllling van een aantal opeenvolgende montagewerk
zaamheden, die op diverse stations moeten worden uit
gevoerd. Het afstellllllen houdt in, dat de werkzaamheden 
per station alle een gelijke doorlooptijd moeten 
hebben om wachttijden te vermijden. Tevens moet reke
ning worden gehouden met routinevorming en juiste 
materiaaltoelevering. Een voorbeeld van een lijnaf
stelllllling is een lopende band of montagelijn. 

- Line haul 

Vervoer dat in een vaste dienst tussen twee plaatsen 
voorziet. 

- Line production (Flow shop) 

Produktiemethode waarbij men uitgaat van een lijnop
stelling van de produktiemiddelen. De produktiemiddelen 
die voor het vervaardigen van een bepaald produkt nodig 
zijn, worden daarbij gerangschikt in de volgorde waarin 
er gebruik van wordt gemaakt. De lijnopstelling wordt 
toegepast in fabrieken met massaproduktie, kontinue 
produktie of met produktie van grote series. 

- Leading indicator 

Meetbare ekonomische grootheid die wordt gebruikt om het 
gedrag van afgeleide grootheden te voorspellen. Daarbij 
neemt men aan, dat er een direkt verband bestaat tussen 
de maatgevende en afgeleide grootheden. 

Zie: extrinsieke voorspelling. 

- Work center 

Groep machines, waarop gelijksoortige bewerkingen kunnen 
worden uitgevoerd. De machines kunnen ten behoeve van de 
kapaciteitsplanning als één homogene groep worden be
schouwd. 

- Machine language 

Taal, die direkt voor de rekenautomaat leesbaar is en 
waarin alle basisinstrukties voor de rekenautomaat ge
schreven zijn. Voor normaal gebruik bedient men zich 
van symbolische of probleemgerichte programmeertalen, 
waarin één instruktie een groot aantal basisinstrukties 
in machinetaal omvat. Een vertaalprogramma dient dan 
voor de omzetting van het symbolische programma naar 
een programma. in machinetaal. 

Zie: compileren. 
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- Authorised deviation 

Toestemming die de afnemer aan de leverancier geeft 
om te produceren of af te leveren tegen kondities, 
die afwijken van die welke oorspronkelijk waren v,stgelegd. 

- Bin location file 

Register, dat per stelling en per vak aangeeft welk 
artikel zich daar bevindt of omgekeerd per artikel
kodenuunner het stelling- en vaknuunner aangeeft. Deze 
laatste informatie staat meestal op de stellingkaart. 

- Magnetic tape 

Extern, verwisselbaar geheugenmedium dat alleen serie
gewijze gegevensverwerking toelaat. Het goedkoopste en 
meest kompakte geheugenmedium. 

- Magnetic di.sk 

Extern geheugenmedium, in het algemeen verwisselbaar, 
dat bij juiste prograunnering en bestandsopbouw een 
snelle en direkte (random access) toegankelijkheid 
toelaat. 

- To majorate 

(met betrekking tot het bestellen van goederen) 
Bewust meer en/of vroeger bestellen dan nodig is. Het 
doel daarvan is, dat men bij een (verwacht) tekort aan 
voorraad en/of produktiekapaciteit bij de leverancier, 
een zodanig aandeel in de totale beschikbare hoeveel
heid van een bepaald goed verkrijgt, dat aan de eigen 
werkelijke behoefte kan worden voldaan. 

- Make or buy 

Overweging van faktoren, die tot de beslissing leiden 
welke onderdelen in de eigen fabriek zullen worden 
vervaardigd en welke van derden zullen worden betrokken. 

Marginale kosten - Marginal costs 

Marketing mix 

~oste~ die noodzakelijk zijn om een extra eenheid 
produkt te maken. 

- Marketing mix 

Kombinatie van instrumenten waarover de onderneming in 
haar marktbeleid beschikt, te weten: produkt, prijs, 
reklame, verkoopbevordering en distributie. 
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- Market 

Volgens een of ander kriterium begrensde ontmoeting 
van vraag naar en aanbod van een bepaalde produkt- of 
dienstsoort. Zo maakt men bijvoorbeeld bij "de Neder
landse automarkt" gebruik van een geografisch en 
produktbearenzingskriterium. 

- Market share 

Procentuele aandeel, dat een bepaald merk in de totale 
verkopen van een produkt- of dienstsoort gedurende een bepaalde 
periode op een bepaalde markt heeft. 

- Market research 

Systematiach verzamelen, opslaan en analyaeren van 
informatie over markten, teneinde te komen tot een 
reduktie van de onzekerheid bij commerciële besli■-
■ inaen. 

- Market segment 

Gedeelte van een markt, dat zich onderscheidt van de 
raat van de markt door een apecifiek behoeftenprofiel 
bij de afnemer met betrekking tot produkt, dien■ t of 
koopgewoonte, 

- Material 

Alle arond1toffen, halffabrikaten etc. die worden ae
bruikt om een produkt te maken, 
Zie: behoefteplanning. 

Materiaalatro0111- - Material management 
beheenina 

Materiaal
uitaiftelij1t 

Deel van de goederenstroombeheer■ ing vanaf inkoop tot 
aan diatributie. Het omvat onder meer verwerving en 
inkoop, ontvana1t, op1lag, produktieplanning, voorraad
beheer, werkuitgifte en intern transport, 

Zie: fyaieke diatributie en aoederenstroombeheer1ing, 

- Picking lht 

Lij ■ t, die al het materiaal vermeldt, dat door het 
maaazijn uitaeaeven moet worden om order, voor een 
zekere periode te kunnen fabriceren. In principe i1 
dit een deel van de materiaalbehoefte-berekenina•
procedure en wel voor ,an niveau voor de in een zekere 
periode uit te aeven order,. 
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- Material handling 

Alle handelingen met betrekking tot: 
- de aanvoer en/of aanvraag van goederen; 
- de opslag van goederen; 
- de aan- en afvoer van goederen naar en van werkplekken 

in een onderneming; 
- het orderverzamelen en verzend-gereedmaken van goederen; 
- de expeditie en distributie naar afleveringsadressen, 

- Median 

Middelste waarde van een (oneven) aantal uitkomsten, 
indien die uitkomsten naar op- of àflopende grootte ge
rangschikt zijn. 

Zie: frekwentieverdeling. 

- Hash total 

Optelling voor kontroledoeleinden. Som van een aantal 
niet verwante data, die s·lechts gebruikt wordt om te 
kontroleren of alle handelingen juist zijn geschied, 

- Brand name product 

Produkt, dat herkenbaar is door een teken, -zoals naam, 
vorm, verpakking en kleur-, dat een garantie beoogt te 
zijn voor bepaalde door de afnemer gewaardeerde eigenschappen. 

- Mill run 

Bestelorder voor een dusdanige hoeveelheid grondstof, 
dat een aparte produktieserie ekonomisch verantwoord 
is aan te maken. 

- Min-max system 

Bestelayateem gekanmerkt door een vast bestelniveau 
"B", variabele besteltijdstippen en een variabele 
bestelserie. Zodra de effektieve voorraad beneden 
het niveau "B" (minimumniveau) komt, wordt een zo
danige bestelling geplaat ■ t, dat de effektieve 
voorraad door deze be■ telling gelijk wordt aan het 
niveau "S" (maximumniveau.), "B" en "S" zijn vooraf 
berekend en worden periodiek in overeen■ temming ge
bracht met eventuele veranderde vraag en/of lever
tijd en andere bepalende grootheden. De grootte van 
de be1tel1erie wordt bepaald door het verschil tussen 
"S" en het niveau.van de effektiave voorraad op het 
moment van be1tellen, 
Dit be1tel1y1teem wordt ook wel het BS-syateem genoemd, 
Hat vindt o.a. toepa11ing in gevallen waarin bestellen 
op elk moment mogelijk is en de vraag uit een beperkt 
aantal relatief grote order■ be■ taat, Hierbij kan de 
effektiave voorraad plotaeling tot ver beneden het niveau 
"B" dalen. 



Mnemonisch 

Model 

Modem 

Modus 

- 67 -

- Mnemonic 

Techniek om woorden of begrippen door afkortingen of 
enkele letters voor te stellen. Dit geschiedt op zo
danige wijze, dat een zekere gelijkenis met het oor
spronkelijke woord bewaard blijft, waardoor het ont
houden en herkennen vrij gemakkelijk is. 

- Model 

Veelal vereenvoudigde weergave van de werk~lijkheid. 
Onderscheid wordt o.a. gemaakt naar schaalmodellen, 
analogiemodellen, kwalitatieve en mathematische mo
dellen. Deze laatste modellen vallen voor bedrijfs
toepassingen in het algemeen binnen het gebied van 
het operationeel onderzoek. 

- Modem 

MOdulator-DEModulator. Apparaat, dat signalen, die 
over kommunikatiemedia verzonden worden, moduleert 
en demoduleert. 

- Mode 

Waarde die in een kans- of frekwentieverdeling het 
meeste voorkomt. 

Zie: frekwentieverdeling en kansverdeling. 

Moduul - Module 

Monopolie 

Montage-order 

(1) Programmadeel, dat een afzonderlijke eenheid 
vormt en als zodanig te identificeren is voor 
het vertalen, het kombineren met andere modulen 
en het laden. 

(2) Funktioneel, op zichzelf staand stuk apparatuur, 
dat ontworpen is om tezamen met andere komponenten 
te worden gebruikt, Het zijn de basiselementen voor 
modulaire systemen, 

- Monopoly 

Marktsituatie waarbij er slechts één aanbieder is van 
een bepaald produkt. Die ene aanbieder, de monopolist, 
kan zelf de prijs voor dat produkt stellen. Bij mono
polies die wij kennen gaat het meestal over door de 
staat gekreëerde monopolies, zoals de gas- en elektri
citeitsvoorziening, P,T.T. en spoorwegen. 

- Assembly order 

Fabrieksorder om een produkt, dat uit verschillende 
komponenten bestaat (een samenstelling) te monteren. 
Om een onderscheid te maken tussen kleine en grote 
samenstellingen, wordt wel gesproken van voormontage 
en eindmontage. 
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- Aaa~ly bill of materiale 

Stuklijst dia per niveau die onderdelen groepeert, die 
in het montageproces daadwerkelijk in ffn bewerking, 
dua min of meer gelijktijdig, worden samengevoegd. De 
montagestuklijst wordt ook wel produktieatuklijst ge
noemd. De stuklijst kan als struktuuratuklijst en als 
enkelniveaustuklijst opgebouwd zijn. 

- Monte Carlo method 

Verz-lnaam voor simulatiemethoden,·waarbij aebruik 
wordt gemaakt van toevalsgetallen. Doorgaans wordt 
niet lfn aeval berekend, maar een groot aantal ge
vallen. Als men nu de gegevens voor de·ze gevallen 
verkrijgt door loting, dan apreekt men van Monte 
Carlo methoden, om geen andere reden dan om de faam 
van Monte Carlo voor wat betreft de kanaspelen die 
er worden beoefend. 

Zie: simulatie. 

- Transaction 

Elk• gebeurtenis die het noodzakelijk maakt om de 
bestaande bestandsgegevens te wijzigen. 

- Repeat order 

Order voor een artikel waarvoor reeds een initiale 
order is geweest. 

- Job order coating 

Bepaling van de aan een order bestede kosten door.deze, 
nadat de order gereed is gekomen, te verzamelen. Door 
de bestede materialen en de bestede uren naar de be
treffende order toe te rekenen verkrijgt men de order
kosten. 

- Back order 

Gedeelte van een order, dat de leverancier niet op de 
afgesproken datum kan leveren en dat op een later tijd
stip wordt geleverd. 

- NCPDM 

National Council of Physical Distribution 
Management. 

- To neet 

In elkaar plaataen van lege bakken en andere opslag
middelen teneinde het totale volume te verkleinen voor 
opalag an tranaport. 
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- Net(t) requirement 

Brutobehoefte van een materiaal gekorrigeerd met ZlJn effek
tieve voorraad, In deze korrektie moeten alle voorraden sub
samenstellingen, halffabrikaten, onderdelen en materialen 
zijn betrokken. Dergelijke korrekties kunnen dus op elk niveau 
van de stuklijst voorkomen. 
Uit de nettobehoefte voigt hetzij een gekorrigeerd aantal 
te fabriceren produkten,' hetzij een gekorrigeerde startdatum 
voor de volgende produktieserie, 

- Net(t) weight 

Gewicht van de lading of de inhoud exklusief de ver
pakking, 

- Net(t) caah 

Kontante bataling na aftrek van kortin.gen. 

- Piscounted cash flow 

Methode van investeringsbeoordeling, waarbij de in de 
toek01118t te ontvangen netto-opbrengsten (cashflows) 
van een te plegen inve1tering teruggerekend worden 
naar huidige kontante waarden, De som van deze kontante 
waarden (kontantwaarde) wordt dan vergeleken met het te 
inve1teren bedrag, 

- Net(t) price 

Brutoprij1 na aftrek van alla kortingen, 

- Net(t) added value 

Bruto toegevoegde waarde minus de afschrijvingen, 

- Net(t) change 

Wijziging van de materiaalbehoefte, die de afwijking 
op een reed1 berekend programma aangeeft. Bij netto
wijziging wordt alleen de invloed van een enkele ge
wijzigde order of een beperkt aantal gewijzigde orders 
doorgerekend. Dit in tegenstelling tot de materiaal
behoefteplanning, die ervan uitgaat, dat het gehele 
pakket klantenorder, of de gehele verkoopprogno1e voor 
111eerdere perioden wordt doorgerekend. 

- Network planning 

Methodiek waarbij de onderlinge volgorden en relaties 
van aktiviteiten van een projekt in de vorm van pijlen 
en blokken in een netwerk worden weergegeven. 
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De oorspronkelijke opzet van netwerkplanning ~as te 
kunnen beschikken over een effektieve voortgangs
kontrole bij grote projekten. De hantering van deze 
planningstechniek omvat vier fasen: 
- In de eerste fase wordt nagegaan uit welke afzonder

lijke aktiviteiten het totale projekt bestaat. Dit is 
de analyserende fase. 

- In de tweede fase worden, -als alle aktiviteiten be
kend zijn-, de volgordebeperkingen vastgesteld, die 
er tussen de aktiviteiten onderling bestaan. Als de 
volgordebeperkingen bekend zijn, wordt een netwerk 
getekend als grafische weergave van het projekt. 

- In de derde fase wordt voor iedere aktiviteit de te 
verwachten uitvoeringstijd aangegeven. 
In de vierde fase worden deze tijden gebruikt om enige 
belangrijke gegevens, bijvoorbeeld de totale projekt
duur, te berekenen. De aktiviteiten die de totale 
projektduur bepalen, vormen het kritieke pad. Ver
traging.van aktiviteiten op het kritieke pad heeft 
direkt projektvertraging ten gevolge. 

Er bestaan twee methoden van grafische weergeve, te 
weten: (1) aktiviteit-is-pijl en (2) aktiviteit-is-knoop. 

- Offline operation 

Gegevensverwerking op apparatuur die bij een computer
installatie behoort, maar die niet onder besturing van 
de centrale verwerkingseenheid (CVE) geschiedt. (Tegen
stelling: online.) 

- NIFO-method 

Next in, first out. Methode van voorraadwaardering, waarbij 
de waarderingsgrondslag van de hele voorraad de prijs van 
de eerstkomende nog te ontvangen partij is. 

Zie: voorraadwaardering. 

- Level 

Aanduiding voor het stadium van de opbouw van de samen
stelling van een produkt. Wanneer een aantal onderdelen 
in één (sub-)samenstelling opgaan is één niveau bereikt. 
Meerdere subsamenstellingen plus onderdelen vormen weer 
een volgend niveau. De trapsgewijze montagestadia worden 
aldus niveau's genoemd. De verschillende niveau's worden 
meestal oplopend genummerd vanaf het eindprodukt met 
niveau nul naar de enkelvoudige onderdelen of materialen. 

- Level number 

Nummer dat aangeeft op welk niveau een onderdeel aan een 
(sub-) samenstelling wordt toegevoegd. 

Zie: stuklijst. 
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- NOB 

Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer -weg
transport. 

- Nominal requirement 

Behoefte in de tijd aan materialen, onderdelen en sub
samenstellingen verkregen door vermenigvuldiging van 
de primaire behoefte aan aantallen eindprodukten met 
aantallen materialen etc. uit produktiestuklijsten, daar
bij rekening houdend met de fabrikagedoorlooptijden. 

- Nominal measure 

Maat die als norm gehanteerd wordt. Toegestane maataf
wijkingen (toleranties) worden ten opzichte van de 
nominale maat vermeld, 

- Nomogram(me) 

Grafische voorstelling waarin de betrekking tussen een 
aantal vari.abelen door middel van een stelsel van schalen 
is weergegeven. 

- Normal distribution 

Veel voorkomende symmetrische kansverdeling, die gra
fisch gezien de vorm van een klok heeft. Zij wordt in 
het voorraadbeheer veel toegepast om het verbruik van 
snel muterende goederen te voorspellen. Gezien de sym
metrie vallen gemiddelde, modus en mediaan hierin 1amen. 

Zie: kansverdeling. 

- Standard time 

Va1tgestelde n9rmatieve toelaatbare tijdsduur voor de 
uitvoering van voorgeschreven bewerkingen aan een 
produkt. Normtijden worden gebruikt voor de kapaciteits
planning, doorloop- en levertijden, efficiencyberekening 
en kostprij ■berekening. 

- Standard stock 

Voorraadniveau dat de produktie en de leveringen zo 
efficiënt moaelijk laat verlopen, rekenina houdend 
met onder andere de voorraadko■ ten. 

- Object program(me) 

Pro1r&11111a in machinataal,dat direkt door de computer 
leesbaar ia,verkreaen uit een bronproar&11111a, dat .in 
een aymboliache programmeertaal geschreven ia. De 
proarllllll8ur schrijft het bronproaramma, waarna een 
compiler het in een objektprogr&11111& vertaalt. 

Zie: compileren. 
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- Quotation 

Opgave van prijs, levertijd, enz. voor een projekt 
1ewoonlijk in antwoord op een aanvraag. Soms een aan
bieding om goederen tegen gestelde prijs en kondities 
te leveren. 

- Patent infringement 

Schending van een oktrooirecht door een fabrikant in 
zijn fabrikageproces. Daarbij worden door de fabrikant 
handelingen·verricht die uitaluitend aan de oktrooi
houder toekomen. De inkoper van een produkt wapent z._ich 
gewoonlijk tegen okt~ooischending door het opnemen van 
een 1peciale clausule dienaangaande in de beitelopdracht. 

- Oligopoly 

Marktsituatie waarbij voor een bepaald artikel slechts 
enkele aanbieders en/of vragers zijn. 

Zie: monopolie. 

- Turnovar rate of stock 

Kengetal voord~ aktiviteit van een onderneming: 

jaaromzet 
saldo van de voorraden 

Afhankelijk van het ■oort bedrijf ligt het kengetal in 
het algemeen tu11an 4 en 12. 

Omloop■netheid - Turnovar rate of property 
van het vermogen 

Omzet 

Kengetal voor de aktiviteit van een onderneming: 

jaaromzet 
totale vermogen 

Dit kengetal i ■ in het algemeen voor: 
- zware indu■ triein ongeveer 0.5; 
- ■ tark gelntegreerde bedrijven ongeveer I; 
- overige industrieën om■~reek■ 3 en 
- zelfbediening■bedrijven ongeveer 10. 

- Turnover of ■ale■ 

In 1tuk1 of geld uitgedrukte hoeveelheid geleverde 
1oederen en/of verleende dien■ ten, die in een bepaalde 
periode (bijvoorbeeld een jaar) aan derden zijn gafak
turaard. 
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- Year discount 

Korting, die in de vorm van een terugbetaling wordt 
gegeven door de leverancier aan de afnemer. De korting 
is gebaseerd op een percentage van de gefaktureerde 
jaarafname (in aantal of waarde). 

Zie: korting. 

- Public warehouse 

Opslag- en distributiecentrum, dat in opdracht van 
derden goederen opslaat en verzendt en eventueel de 
fakturerina verzorgt. 

Zie: entrepot. 

- Driverless truck 

Onbemande, gemotoriseerde wagen, hoofdzakelijk voor ge
bruik in magazijnen, geprogrammeerd dan wel op afstand 
bediend, De besturing kan geschieden door signalen over 
te seinen door draden die in de vloer liggen waarop de 
wagen opereert, De wagen bevat elementen, die de signalen 
kunnen detecteren en rijdt over vaste trajekten, 

- Underload 

Bezet~ing, waarbij de werkelijke of geplande produktie 
kleiner is dan de normale produktie. 

- Component 

Eenvoudigste, niet door verdere demontage uiteen te 
nemen bouwstenen van een produkt. Onderdelen worden 
door bewerkinaen'uit een of meer basismaterialen 
gefabriceerd. 

- Manufacturer 

Fabrikant die onderdelen en komponenten maakt. De 
fabrikant levert aan andere industrieën (o.a. aan 
montage- en installatiebedrijven). 

Zie: bedrijfskolom. 

- Under capacity 

Kapaciteitsbezetting waarbij de gewenste produktie 
groter is dan.men met de technische kapaciteit kan 
realiseren onder normale omstandigheden. 
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Ondernemingsplanning - Corporate planning 

Ontkoppelings
voorraad 

Ontwerpkwaliteit 

Opdracht 

Openstaande 
order 

Operationeel 
onderzoek 

Integraal proces, gericht op de strategievorming en 
kontinue aanpassing op lange termijn van de onderneming 
aan vooral externe ontwikk~lingen via het stelselmatig 
voorbereiden van beslissingen die de middelen op-lange 
termijn vastleggen. Men beperkt zich hierbij tot die 
beslissingen, die de richting van de onderneming op 
lange termijn wezenlijk bepalen. 

Met lange termijn wordt voor bedrijven, die met speci
fieke apparatuur werken, die periode bedoeld, die 
overeenkomt met de levensduur van de min of meer essen
tiële kapaciteitsbepalende investeringen van de onder
neming, inklusief de voorbereidingstijd om tot beslis
singen dienaangaande te komen. 
Voor bedrijven werkend met standaardapparatuur, waarmee 
een breed wisselend assortiment produkten kan worden ge
produceerd, dient de lange termijn tenminste de totale 
product-life-cycle van dit assortiment te beslaan. 
Elementen van elke ondernemingsplanning zijn de positie 
bepaling van de onderneming (sterkte- en zwakte-onderzoek) 
en het perspektief-onderzoek (external appraisal). 

- Decoupling stock 

Voorraad die dient om twee opeenvolgende fases in het 
proces van inkopen, produceren, transporteren en ver
kopen in de gewenste mate onafhankelijk van elkaar te 
maken. 

- Quality of design 

Mate waarin het ontwerp overeenstemt met het produktie
programma en is afgestemd op de fabricage- en service
mogelijkheden. 

- Instruction 

Programma dat ontworpen is om er voor te zorgen,dat een 
computer bepaalde instrukties volbrengt. Om de opdracht 
te simplificeren wordt gebruik gemaakt van mnemonische 
instrukties.(zie aldaar) 

- Commitment 

Ontvangen en &eaksepteerde maar nog niet geleverde 
order. 

- Operational research 

Toepassing van mathematische en andere wetenschappelijke 
modellen en methoden voor het oplossen van gekompliceerde 
operationele problemen. 

Zie: algorithme, model en simulatie, 
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- 'lrailer 

WegvoPrtuig, <lat is ingcrit'hl om getrokkL'n te worden dqor 
een trekker met bL0 hulp van koppeling l'll draaiscl1ri jf 

Die toestand V;lll goederen binnen een lLu1sportsy'.;LL'l'!ll, 

waarbij de verplaatsingssnelheid gcli_jk nul is. 

- Amplification effect 

Verschijnsel waarbij de vraagfluktuaties, die aan het 
einde van een produktieketen door het konsumentengedrag 
optreden, versterkt tot uitdrukking komen aan het begin 
van deze keten bij de grondstoffenleveranciers. Het effekt 
wordt veroorzaakt door versterkte vraagverandering als 
gevolg van voorraadaanpassing in deze ketens aan de 
vraagverandering. Gebrek aan informatie in de schakels 
van de ketens over de veranderingen is van grote invloed 
op het opslingereffekt. 

- Option 

Recht, dat een koper of huurder zich voorbehoudt, om op 
een bepaalde tijd te verklaren of hij als koper het goed 
nog wil kopen, of als huurder het gehuurde opnieuw wil 
huren. 

- Optica! characters 

Speciale vorm van schrift, die machinaal optisch lees
baar ia en direkt als computerinvoer gebruikt kan wnrdea. 

- Collapsible container 

Container, waarvan de wanden wegneembaar of neerklapbdar 
zijn, opdat deze in lege toestand minder ruimte inneemt. 

- Order confinnation 

Schrif te lij ke bevestiging, waarin de bij een monde 1 inge 
opdracht tot levering overeengekomen voorwaarden wonlcn 
vastgelegd. 

- Extended bill of material 

Stuklijst, voorzien van een klantenordernunnner, waarvan 
de inhoud vermenigvuldigd is met het aantal eindprodukte11, 
dat voor betreffende klantenorder moet worden geleverd. 

- Acknowledgement of order 

Dokument, dat door een leverancier aan een afnemer wordt 
gezonden om de ontvangst van een door de afnemer ge
plaatste order te bevestigen. 



Oriëntatie 
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Overkapaciteit 
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- Orientation 

Globaal. niet bindend plan, waarin de richting wordt 
aangegeven van aktiviteiten in een bepaalde toekomstige 
periode. Op basis van oriëntaties mogen bijvoorbeeld nog 
geen fabrikage- en inkooporders worden geplaatst. 

- Orientation price 

Voorlopige globale kostprijs. Hij dient informatie te 
verschaffen om: 
- na te gaan in hoeverre men de marktprijs met het ont

werp van een nieuw produkt benaderd heeft; 
een hulpmiddel te hebben bij bedrijfsekonomische 
onderzoekingen, zoals het verkrijgen van inzicht in 
de prijzen bij verschillende seriegroottes of uit
voeringen, uitbreiding èn inkrimping van de produktie, 
en aanschaffing van nieuwe machines. 

- Overlaad 

Bezetting, waarbij de werkelijke of gewenste produktie 
groter is dan de normale produktie. 

- Overcapacity 

Kapaciteitsbezetting, waarbij de gewenste produktie 
kleiner is dan men met de technische kapaciteit kan 
realiseren onder normale omstandigheden. 

- Overlapping schedule 

Methode, waarbij de opeenvolgende bewerkingen op een 
zodanige wijze worden gepland, dat een gedeelte van 
een order, -dat in een bepaald bewerkingscentrum ge
reed is-, wordt doorgegeven aan een volgend.bewerkings
centrum, voordat de gehele order in het desbetreffende 
bewerkingscentrum is uitgevoerd. 

- Demurrage money 

Vergoeding van extra-kosten die ontstaan bij het over
schrijden van de tijdsduur die is overeengekomen voor 
het laden en/of lossen. 

- To demurrage 

Overschrijden van de kontraktueel overeengekomen 
tijdsduur voor het laden en/of lossen. 

- Tranship 

Overbrengen respectievelijk overladen van_goederen van áe 
ene in áe andere toestand binnen een transportsysteem. Dit 
kan zowel een continu als discontinu karakter hebben. Het 
wordt gerealiseerd rnet transporteurs ~n tra11sportwerktt1ig~11. 
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- Overtime 

Werkuren, die uitgaan boven de normale dagtaak en 
waarmee extra-kapaciteit wordt geschapen. Zij worden 
of extra vergoed of op tijdbasis verrekend. 

- Pallet 

Laadbord dat wordt gedragen door liggers of klossen. 
Een pallet met alleen een bovendek wordt aangeduid 
als een enkel-dekspallet. Een pallet met een boven-
en onderdek noemt men dubbeldekspallet. Pallets, -ook 
wel stapelborden genaamd-, worden veelal van hout, 
plastic of metaal gemaakt. Uitgaande van het aantal 
manieren (wegen) waarop de pallet opneembaar is spreekt 
men van 2-, 4- en zelfs 8-wegspallets. 

- Fork hook 

U-vormige haak met aan de ene zijde twee vorken die 
onder een pallet kunnen worden geschoven en aan de 
andere zijde een oog om de haak aan de kraan te be
vestigen. 

- Pallet truck 

Wagentje met twee vorken waarmee men een pallet kan 
opnemen en verplaatsen. 

- Pareto-analysis 

Ana lyserne thode (ontwikke Id door Vi lfredo Pare to), 
waarbij over een bepaalde periode bezien, bijvoorbeeld: 
- het aandeel van ieder produkt in de omzet wordt uit

gezet tegen het aandeel van ieder produkt in het 
assortiment; 

- het aandeel van iedere kategorie van fouten in de 
totale kosten van afkeur wordt uitgezet tegen het 
aandeel van iedere kategorie van fouten in het totaal 
der gemaakte fouten. 

De beschouwde grootheden worden daarbij uitgezet in 
volgorde van grootte van hun aandeel. 

- Pay-out 

Deel van de winst van een onderneming, dat als dividend 
wordt uitbetaald. Het is komplementair aan de winstin
houding. 

- Cyclical ordering system 

Bestelsysteem àat op tijd gebaseerd is. Men verdeelt 
het jaar in een aantal gelijke bestelperioden (ordering 
cycles). 



Pl'riodlek 
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Aan het einde van elke bestelperil)de wordt lll't gclie1t• 
voorraadbestand opgenomen. lnJiQn het voorr.:1adnivt'au 
voor eeu artikel onvoldoende is voor de produktie nt 

de vcrkooop tot de volgende vuorra;1dopn;1n1e, Wl1rdt l't•11 

order geplaatst. Voordeel hiervan is dL• eenvoudige hl•

ilL•ersing. Nadelen van dit systeem zijn: 
- dwang tot het maken van een perindicke VtHlrraa<lllpn;lllll' 

van alle artikelen. Veel artikelen Zl1lle11 11iet l1t·steltl 
l1oeven te worden; 

- vaststelling van tamelijk onveranderlijke bPstL•ll1,1l'
veell1eden (dptimale bestelserie v0or ieder ;1rtik~l). 
Afwijkingen hiervan leiden tot hogere Vl)orraadkPstt>n; 

- aan het einde van iedere beste..lperiodc trpft mt'll 

pieken aan in <le werkzaamheden. 

bL'Lll ingsuVL'f/-Îl'iit 
- Statemt.-'nt of ,iccl1unt 

of tlte.i pi-:rioJ 

PL111ning
lll)r izon 

Pnernnaa t 

Poissonvcr
de l ing 

Populatie 

(;ewoonlijk door de leverancier opgemaaktL' gedrt{1il lt•t•rclL· 
opgave van de gedurende een bepaalde peri1>Je ,ifgc'sldlL'll 
transnkties, met tenslotte het tntaalhPdr:1g <.l:tt nug t...>I

bct;1li11g clJlenst;lilt. 

- Planning horizon 

Einde van de term1Jn waarover de planningmakPr:-; in P1'n 

planning vooruitkijken. De termijn wordt mPP~t ,li ,)pgp
deeld in een aantal gelijke perioden of t ijclv:1kkt·n 
(intc,rvallPn). 

- Pncumatic cl1nvcy(Jt 

Een zuigclcvator voor granen en derivaten. De gtlt'dPrt•n 
wordc11 daarbij pneurnatiscl1 via een ht1ize11stclsel ver
plaatst. 

- Poisson distrih11t ion 

Diskrete kansverdeling vRn een aantal, gedurc:1<le eP11 he
paalde periode van elkaar onafhankelijke gchc11rtenissrn 
waarbij gedurende deze periode een konstantEi tl0cl1 gt•ri11~t· 
kans op een van die gebeurtenissen aanwezig is. Pclissc,n
verdclingen worden in het voorr.1adbehecr wel gebruikt nrn 
de kans op het verbruik van laag ,,1tercnde rPsc•rv0dclPn 
te voorspellen. 

Zie: kansverdeling. 

- Population 

Verzameling van operationeel gedefinieerd(' <'<•nlH•dC'n 
(elementen), waarop de konklusies van een stat.istis(·h 
onderzoek betrekking hebben. 
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- Straddle carrier 

Overslagwerktuig, met een onderbouw in de vorm van een 
portaal, dat wordt ingeschakeld hij het vervoer van 
grote en lange lasten met grote gewichten. Het werktuig 
is voorzien van een rijdwerk op banden zodat verplaatsing 
over verharde terreinen mogelijk is. 

- Post pallet 

Pallet met in de vier hoekpunten staanders, zodanig dat 
hij stapelen de lading vrij blijft liggen. 

Priffiary requirement 

Behoefte aan eindprodukten, die het uitgangsgegeven is 
bij de materiaalbehoefteherekening. De primaire behoefte 
kan voortvloeien uit konkrete orders of uit een prognose. 

~ Procedure 

In tekst of in blokschema vastgelegde werkwijze. Daarin 
worden de stroom van gegevens of materialen en de uit 
te voeren bewerkingen, alsmede plaats en soort van in
voer, uitvoer en opslag aangegeven. 

- Production control 

Regelen en kontroleren van de goederenstroom door het 
gehele produktieproces. Daarbij hoort het bestellen van 
materialen, het geven van opdrachten aan de produktie
afdeling en het leveren van eindprodukten. Dit moet op 
een zodanige wijze geschieden, dat enerzijds de afspra
ken met de afnemers kunnen worden nagekomen en ander
zijds de aanwezige kapaciteit zo efficient mogelijk 
wordt benut. 
Produktiebesturing omvat: werkvoorbereiding en voor
kalkulatie, kapaciteitsplanning, detailplanning, werk
uitgifte en voortga~skontrole. 

Zie: voorrangsregel, werkvoorbereiding en voortgangs
kontrole. 

- Production reallocation 

Herzien van de verdeling van het te produceren pakket 
over diverse produktiecentra. De herverdeling kan het 
gevolg zijn van integratie, verandering in de organi
satie, efficiency-overwegingen, het invoeren van nieuwe 
technieken en het uitbreiden of inkrimpen van de be
drijfsomvang of het assortiment. 
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- Production to order 

Produktie, waarbij een goed pas wordt vervaardigd als 
er een order voor is ontvangen an waarbij slechts de 
in de order genoemde hoeveelheid wordt gemaakt. 

- Production to stock 

Produktie, waarbij op te verwachten vraag wordt 
vooruitgelopen door middel van voorraadvorming. 

- Manufacturing order 

Opdracht aan een fabriek om een zekere hoeveelheid pro
dukten te fabriceren voor een bepaalde datum. 

Produktiepatroon - Production pattern 

Produktie
planning 

Produktie
programma 

Produktie ■ arie 

Produktia-
1nalhaid 

Beeld van het verloop van het produktieniveau in een 
bepaalde periode. 

- Production planning 

Planning, die de limieten of niveau's aangeeft van de 
in de toekomst te volbrengen produktieaktiviteiten. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de verkoopvoorspel
lingen en da varai1te en beschikbare mansen, machines, 
goederen an g•ld. Het produktieplan geeft gewoonlijk de 
grote lijnen weer, gaat niet in op details, specificeert 
de kapacit•it~b•hoeften. 

- Production program(me) 

Programma voor de produktie-afdaling(en), waarin de te 
produceren onderd•len en samenstellingen per periode 
(evt. per werkplaats of machinegroep) worden vastge-
1teld, aangevuld met alle noodzek•lijke gegevens zoals 
ord•rnummer1 en aantall•n. 

- Production batch 

Van tevoren vastgesteld aantal e•nheden van een bepaald 
produkt, dat zonder onderbrekingen (met uitzondering 
van normale werktijdonderbr•king•n en onvoorzien• ge
beurtenissen) wordt a•maekt, 

- Production rate 

Aantal ••nh•d•n van ••n bepaald goed (bepaalde dien1t), 
di• per tijd ■ e•nh•id door ••n of meer produktiefaktoren 
worden vervea~digd (v•rl••nd), 
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- Productivity 

(1) Omzet in geld gedeeld door de benodigde hoeveelheid 
arbeid in manjaren of manuren (eventueel gekorri
geerd voor de waardedaling van het geld). 

(2) Aantal prestaties per tijdseenheid. 

- Product structure 
- Christmas tree 

Schema, dat de samenhang tussen eindprodukt en de samen
stellende onderdelen in grafische vorm weergeeft. Voor 
instruktiedoeleinden is het wel gebruikelijk om deze 
samenhang op dezelfde wijze als dit bij organisatischema's 
gebeurt weer te geven. De vertikale takken in dit schema 
kunnen als de (toe-)levering van onderdelen gezien wor
den, terwijl de horizontale delen, die meerdere vertikale 
takken doen samenvloeien, de montagehandelingen symboli
seren. Door deze figuur een kwartslag naar rechts te 
draaien en vervolgens op tijdschaal te tekenen, ontstaat 
het doorloopschema, basiselement voor de planning. 

- Pro forma invoice 

Faktuur, die door de leverancier wordt opgesteld, voordat 
de koop wordt gesloten. Dit wordt gedaan om de afnemer te 
laten zien hoe de faktuur is opgebouwd en om de afnemer 
het bedrag te laten weten dat met de transaktie gemoeid 
is als de koop een feit wordt. 

- Software 

Verzameling programma's en bijbehorend dokumentatiemate
riaal gericht op de werking van een computersysteem. 

Prijsbescherming - Price protection 

Prijsherzie
ningsclausule 

Prijs in huis 

Overeenkomst tussen leverancier en afnemer, dat in de 
periode voorafgaande aan de verzending van de bestelde 
goederen iedere prijsverlaging ten goede zal komen aan 
de afnemer en dat prijsverhoging in die periode zal 
worden vermeden. 

- Price redetermination clause 

Clausule, in een kontrakt, die de afnemer het recht 
geeft opnieuw met de leverancier te onderhandelen over 
de prijs aan de hand van opgedane ervaringen. 

- Landed price 

Faktuurprijs, ~ermeerderd met invoerrechten en overige 
kosten om bestelde goederen in eigen magazijn te krijgen. 
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- Price leadersbip 

Bedrijf met een groot marktaandeel, dat voor een 
bepaald artikel als maatgevend wordt beschouwd voor 
de prijsstelling. Prijsleiders komen voor in de 
oligopolistische marktsituaties. 

- Price prevailling at date 
of shipment 

Overeenkomst tussen leverancier en afnemer, dat de 
prijs van bestelde goederan aan wijziging onderhevig 
is, ter beoordeling van de leverancier, tussen de 
tijdstippen van bestellen en verzenden. De op de 
datum van verzending gestelde prijs is de kontrakt
prijs. 

- Price review 

Overzicht van heersende prijzen waarmede bij het maken 
van bestelorders rekening_wordt gehouden. Het overzicht 
geeft indikaties voor prijsontwikkelingen en wordt ge
bruikt voor begrotinr,sdoaleinden. 

Pijplijnvoorraad - Pipeline stock 

Raamorder 

Rappelleren 

Reachtruck 

Voorraad, die alle goederen omvat die reeds een bepaalde 
(geografische) bestenuning gekregen hebben, maar nog niet 
op die bestemming zijn aangekomen. Met andere woorden de 
voorraad die zich bevindt tussen het magazijn van de 
leverancier en het magazijn van de afnemer. 

~ Blanket order 

Kontrakt voor levering van een goed over een (on-)be
paalde periode zonder dat precies gespecificeerd is 
welke hoeveelheden op welk moment geleverd moeten worden, 
De exakte specifikatie van benodigde hoeveelheden ge
schiedt door middel van afroeporders. 

- To exhort 

Aanmanen van een leverancier om tijdig te leveren of 
van een debiteur om tijdig te betalen. 

- Reach truck 

Vorktruck waarvan de vorken in len~terichting te verplaatsen 
zijn, waardoor de last binnen de wielbasis gebracht kan 
worden. Hierdoor verkrijgt men een grotere stabiliteit. 
De reachtruck is zodoende een kombinatievorm van de heftruck 
en de stapeltruck. Bij het laden en lossen werkt de truck 
als heftruck, bij het transporteren als stapeltruck. 
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- Backdoor selling 

Doelbewust voorbijgaan aan de Inkoopafdeling door _de 
leverancier, door aan de afdeling die zijn produkt 
gebruikt zijn produkt te verkopen, 

- 11.eciprocity 

Wederkerigheid in de handelsbetrekkingen. ne organisatie 
heeft zowel aan da "input"-zijde als aan de "output"
zijde handelsrelaties met dezelfde partner. 

- Shipowner 

Iemand die een of meer schepen bezit, uitrust en ex
ploiteert en vervoer te water voor derden regelt. 

- Control limits 

Vooraf bepaalde niveau's, die de boven- en ondergrens 
aangeven waarbinnen een grootheid (bijvoorbeeld voor
raad, produktianiveau of omzet) in een bepaalde periode 
mag schocmnelen, zonder dat er maatregelen genomen be
hoeven te worden. 

- Register 

Informatie-opslag- en-bewaarplaats. Een rekenautomaat 
bevat vele registers waarvan vooral het konditieregiater 
voor de gebruiker van belang is. Dit register geeft aan 
of er.tijdens de uitvoering van de berekening iets is 
misgegaan. Andere, voor de gebruiker belangrijke regis
ters, zijn de accumulator en het indexregister. 

- Regressant 

Het te verklaren verschijnsel of de te verklaren varia
bele. 

- Regression analysis 

Analyse die er op gericht is om het verband tussen een 
verschijnsel (stochastische regressant) en een of 
meerdere variabelen (niet-stochastische regressoren) 
te kwantificeren. Achtereenvolgens worden daartoe waar
nemingen verzameld, spreidingsdiagram getekend en een 
regressielijn bepaald. De regressielijn kan men op het 
oog trekken of nauwkeurig bepalen met behulp van de 
kleinste kwadratenmethodP-. De regressie-analyse wordt 
gebruikt om voorspellingen te doen. 

Zie: operation~el onderzoek. 
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- Regression line 

Lijn die een samenhang (correlatief verband) weergeeft 
tussen een verschijnsel (stochastische regressant) en 
een variabele (niet-stochastische regressor). 

- Regressor 

Verklarende variabele. 

- Account 

Op schrift gesteld totaal,dat men te goed heeft van een 
debiteur (accounts receivable) of het totaa~ dat men 
schuldig is aan een krediteur (accounts payable). 

- Collect shipment 

Wijze van verzenden, waarbij het faktuurbedrag inklusief 
de verzendkosten door .de vervoerder bij de geadresseerde 
worden geïnd. 

- Rate, return 

Verhouding tussen (de waarde van) de output en (de 
waarde van) de input. Bijvoorbeeld: 
- het rendement van een machine is gelijk aan de ver

houding waarin de nuttige opbrengst staat tot de the
orétisch maximale kapaciteit; 

- het·rendement op een investering is gelijk aan de 
besparing die door de investering bewerkstelligd wordt 
gedeeld door het geïnvesteerde bedrag. 

- Earning capacity 

Verhouding tussen de opbrengst en het vermogen waarmede 
die opbrengst is verkregen, het geïnvesteerde vermogen. 
Het begrip wordt op twee manieren gebruikt: ter beoorde
ling van overwogen investeringsuitgaven en ter beoordeling 
var. de behaalde resultaten van een onderneming of onder
delen daarvan. Men maakt bij rentabiliteit een onderscheid 
naar rentabiliteit van het eigen vermogen (REV • netto 
winst : eigen vermogen) en rentabiliteit van het totale 
vermogen (RTV •brutowinst : balans totaal). 

- Spare part 

Deel, dat extra aangemaakt en los qageleverd wordt, om 
bij een reparatie een versleten deel te vervangen. 

- Residual value 

Waarde, die ekonomisch onaantrekkelijk geworden of tech
nisch verouderde produktiemiddelen,bij verkoop vertegen
woordiien. 
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- Lien 

Recht om goederen in beslag te nemen of in bezit te 
houden, totdat de eigenaar van de goederen zijn lo
pende verplichtingen tegenover de inbeslagnemer heeft 
voldaan. 

- Carrier's lien 
van de vervoerder 

Retourvracht 

Rhochrematica 

RID 

Risikodekking 

Ritmachtigingen 

Rode label 

Recht van de vervoerder om goederen vast te houden 
totdat de eigenaar van de goederen zijn verplichtingen 
tegenover de vervoerder heeft voldaan. 

- Return f!eight (backhauU 

Vracht die een transportmiddel op de terugweg vervoert. 
Gewoonlijk wordt met de terugweg het trajekt aangeduid 
waarover het kleinste produktievolume wordt vervoerd. 

- Rhochrematics 

Uit het Grieks afgeleid begrip slaande op een te ont
wikkelen toegepaste wetenschap, gericht op de beheersing 
van de stromen (rhoe) van goederen (chrema: gebruiks
voorwerpen, bezittingen, schatten). Wordt wel gezien als 
de wetenschappelijke basis voor de goederenstroombeheer
sing. 

- RID 

Règlement International concernant le transport des 
marchandises Dangereuses,Een door vele landen toegepast 
reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 
spoor. 

- Hedge (off) 

Iedere aan- of verkoop die tot doel heeft winst of ver
lies door prijsschommelingen te elimineren. In het bij
zonder een aan- of verkoop met het doel een tegenwicht 
te vormen voor een reeds afgesloten aan- of verkoop om 
het effekt van prijsschommelingen te kompenseren, 

- Ride authorization 

Vergunningen, die voor het uitvoeren van een bepaalde rit 
met een vrachtauto voor het goederenvervoer nodig zijn. 

- Red label 

Label om licht ontvlambare stoffen tijdens tran1.port te 
kenmerken. 
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Display container 

Container, veelal uitgerust met wielen en een deksel, die 
gebruikt wordt voor het transporteren en opslaan van 
goederen in verschillende schakels van de bedrijfskolom, 
Bij de detaillist, waar de consument koopt, heeft de 
container een duidelijke uitstal-(display)funktie. 

- Roller conveyor 

Transporteur met een aantal vrij draaiende deels aange
dreven rollen; geschikt voor transport van eenheden met 
een tamelijk vlakke bodem, 

- Routine 

Geordende reeks instrukties, waarvan vrij regelmatig of 
algemeen gebruikt wordt gemaakt bij gegevensverwerkingen. 

- Learning curve 

Kromme, die het exponentiële tijdsverloop weergeeft dat 
öij regelmatige herhaling van bepaalde manuele hande
lingen (de handtijd) door routinevorming optreedt. 

- Routing 

Bepalen van de weg waarlangs en de volgorde waarin be
werkingen moeten plaatsvinden aan een produkt in het 
proces van grondstof of halffabrikaat tot aan gereed 
produkt. Met routing kan ook bedoeld worden het bepalen 
van de route die mensen of goederen moet afleggen buiten 
he t bed rij f • 

- Royalty 

Aandeel in de opbrengsten bij de exploitatie of de ver
koop van een werk of van bodemschatten, dat door een 
exploitant aan de eigenaar wordt afgestaan, 

- Lay-out 

Opstelling van de produktiemiddelen en ligging van 
diverse magazijnen, bewerkingsplaatsen en afdelingen 
ten opzichte van elkaar. 

- Run out list system 

Methode waarbij de fysieke voorraad of de effektieve 
voorraad wordt uitgedrukt in aantal dagen of weken ver
bruik. 
Run-out-time is het aantal dagen of weken, dat aan een 
geschatte vraag kan worden voldaan voordat men zonder 
voorraad is. 



Rij op, rij af 
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De run-out-list is een lijst van kodenummer, die tege
lijk besteld worden of in eenzelfde afdeling gemaakt 
kunnen worden, met achter elk kodenummer de run-out-time 
op een bepaald tijdstip. Men kan op basis van deze run
out-list op verschillende manieren bestellen: 
I. uitgaan van de vereiste run-out-time per kodenummer 

en van elk kodenummer zoveel bestellen, dat de ver
eiste run-out-time wordt bereikt; 

2. uitgaan van één ekonomische bestelserie voor alle 
kodenummers tezamen of van de maximale kapacireit 
van een ~fdeling in een bepaalde periode uitgedrukt 
in uren. De kodenummers met de kl.einste run-out-time 
komen dan het eerst in aanmerking. Er worden dan zo
veel kodenummers in volgorde, met betrekking tot hun 
run-out-time, genome~ tot de be~telserie of de maxi
male kapaciteit is bereikt. 

- Roll on/roll off 

Kombinatie van weg- en zeetransport. Voor roll on/roll 
off-vervoer zijn speciale schepen ontwikkeld waardoor 
de geladen oplegger direkt ·aan en van boord kan worden 
gereden. Het voordeel daarvan is dat lange laad- en 
lostijden worden vermeden. Een trekker zorgt in de haven 
van aankomst voor verdere transport naar bestemming. 

Samengestelde - Matrix bill of materials 
stuklijst. 
Matrix-stuklijst 

Samenstelling 

Vierkanstabel, waarin horizontaal samenstellingen staan 
uitgezet en vertikaal de onderdelen die in deze samen
stellingen voorkomen. In de velden staan de aantallen 
waarin deze onderdelen in betreffende samenstellingen 
voorkomen vermeld. Op enkel niveau geeft deze lijst in 
de kolommen een aantal stuklijsten en in de rijen toe
passingslijsten. Het is vooral voor niet te komplexe 
produkten in de handadministraties een bijzonder handig 
middel om materiaalbehoefte-planning mee uit te voeren. 

- Assembly 

Produkt of produktdeel dat tot stand is gekomen door 
samenvoeging van twee of meer delen. Meerdere subsamen
stellingen en onderdelen kunnen een hogere samenstelling 
of een eindsamenstelling vormen. 

Zie: niveau. 
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- Estimation 

Waardering van de grootte, tijdsduur enz. van gebeurte
nissen of feiten, waarvan men op het moment van waarde
ring geen nauwkeurige gegevens heeft. 

- Tear strength 

Weerstand van een materiaal tegen scheurbelasting. 

Wheel conveyor 

Transporteur met een groot aantal vrij draaiende wielen. 
Is bedoeld voor het transport van eenheden met een tame
lijk vlakke bodem; 

- Impact strength 

Mate waarir1 verpakkingsmateriaal in staat is om schokken 
te weerstaan. 

- Overhead (trolley) conveyor 

Meeneem-transporteur, die bestaat uit een aantal schom
mels die elk met behulp van looprollen of een eenvoudige 
loopkat over een rail lopen. Deze rail is door middel van 
een draagkonstruktie opgehangen. 

- Screw conveyor 

Stuwtransporteur, waarbij het onderste gedeelte van de 
goot van de schroeftransporteur de vorm heeft van een 
halve cilinder. Concentrisch aan dit deel van de goot 
draait een as, die aan beide uiteinden van de transpor
teur gelagerd is. Door de draaiende beweging van de as 
wordt het te transporteren massagoed als het ware voort
geschroefd door de goot. 

- Seasonal production 

Produktie die aan een seizoen gebonden is tengevolge van 
technische en/of ekonomische faktoren. Vooral bij de 
verwerking van agrarische produkten is dit het geval. 

- Seasonal stock 

I. Voorraad, die wordt gevormd om aan een vraag met 
seizoenschorrnnelingen te kunnen voldoen met een pro
duktieniveau dat in het geheel niet of slechts 
weinig fluktueert, zoals in de automobielindustrie. 

2. Voorraad die ontstaat als gevolg van seizoenpro
duktie. 
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Seizoenaanvraag - Seasonal demand 

Vraag waarbij duidelijk herkenbare en zich herhalende 
fluktuaties in historische afnamecijfers zijn vast te 
stellen en waarbij deze schommelingen ook verklaarbaar 
dienen tè zijn. 

Sekundaire 
behoefte 

- Secondary requirement 

Behoefte aan onderdelen en materialen, die nodig geacht 
wordt om een bepaald produktieprogra11m1a in eindpro
dukten te kunnen fabriceren. Deze sekundaire behoefte 
kan via een behoefteberekening op deterministische 
wijze uit een eindproduktenprogramma berekend zijn of 
op statistische wijze uit historische verbruiken be
paald zijn. 

Sequentieel - Sequentia! 
(opeenvolgend) 

Sequentiële 
toegankelijk
heid 

Seriegrootte 

Seriegrootte
voorraad 

Term die bij automatische gegevensverwerking aangeeft, 
dat een bestand in een bepaalde volgorde gerangschikt 
is en dat verwerking ook in die volgorde moet geschieden. 

- Sequentia! access 

Term die aangeeft, dat een bestand alleen in de volg
orde waarin de gegevens zijn gerangschikt uitgelezen 
of gemut~erd kan worden. 

- Lot size/Batch_ quantity 

Hoeveelheid van een produkt die in een keer wordt ge
produceerd of getransporteerd. 

- Lot size stock 

Voorraad die ontstaat als gevolg van het feit, dat de 
levering of de produktie van een bepaald goed in series 
geschiedt, terwijl de afname ervan gelijkmatig plaats 
heeft. 

Serieproduktie - Batch production 

Vervaardiging binnen één afdeling van een aantal ver
schillende produkten in series, waarbij elke serie be
staat uit een aantal gelijke of gelijksoortige urodukten. 
De serieproduktie heeft uiteraard een diskontinu 
karakter. 
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- Service level 
- Customers service ratio 

Kans per aanwllingsbestelling voor een goed, dat geheel 
aan de vraag kan worden voldaan voordat het bestelde 
binnenkomt. Met andere woorden de kans om niet zonder 
voorraad te raken gedurende de levertijd van de aanwl
lingsordei. De gewenste servicegraad kan worden bepaald 
door de waarde van een goede service aan de klanten af 
te wegen tegen de investering in de hiermee samenhangende 
veiligheidsvoorriulen. 

- Significant different 

Aanduiding voor het buiten een bepaald waarschijnlijk
heidsgebied vallen van een waarneming. ~e grenzen van 
dat gebied worden aangegeven door de signifikantie
grenzen. 

- Simplex algorithm 

Meeat bekende oplossingstechniek voor een lineair pro
gr11D111eringsprobleem. 

- Simulation 

Het maken van een model, het vergelijken van dit model 
met de probleematelling en het doorrekenen van het model 
met een groot aantal variërende invoergegevens. Het doel 
ia in eerste instantie het testen van het model en in 
tweede instantie voorspellingen te doen over wat er in 
werkelijkheid zal gebeuren als externe omstandigheden 
zich wijzigen. Simulatie wordt toegepast ala bekende 
analytische methoden niet toereikend zijn. 

- Sitproneth 

Simplification of International Trade Procedures 
Netherlands. Afgeleid van.Sitpro, de wereldorganisatie 
ter vereenvoudiging van de internationale handelproce
dures, die van start is gegaan in Engeland. 

- Quick shipper 

Overslagmiddel dat bestaat uit een verrijdbaar onder
atel, waarop een geleide-kolom ia bevestigd. Langs deze 
kolom kan men een plateau op en neer bewegen. 
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- Solvency 

Eigen vermogen gedeeld door schulden. Het verhoudings
getal geeft de mogelijkheden aan die het bedrijf heeft 
om haar totale schuld te vereffenen. Solvabiliteit wordt 
gebruikt als maatstaf voor het risiko dat aan de krediet
verlening aan een bepaald bedrijf verbonden is. Bij in
dustriële bedrijven wordt als richtnorm, bij gebruik van 
de hier genoemde formule, een solvabiliteit groter of 
gelijk aan I gehanteerd. 
Andere.kengetallen zijn:· 
- de gearing ratio• totaal vermogen {eigen+vreemd+krediet). 

eigen vermogen 
In de bouw treft men gearing ratio's aan van circa 2, 
in de industrie van 2.5, in de handel van 3 à 5 en bij 
de makelaars in onroerend goed van 6 i 7. 

- de cash flow ten opzichte van verplichte financierings
uitgaven• netto winst+ afschrijving 

_aflossingen + interest 

Zie: cash flow. 

- Sort 

Standaardprogrammatuur door de computerleverancier ver
zorgd om bestanden te sorteren. 

- Specification 

Duidelijke, komplete en akkurate opsomming van de ( tech
nische) eisen waaraan materiaal, produkt of dienst moet 
voldoen. Daarbij·wordt tevens de procedure aangegeven 
die gevolgd dient te worden om vast te stellen of aan 
deze eisen is voldaan. 

- Speculative purchasing 

Inkoop van een goed om in toekomstige materiaalbehoeften 
te voorzien bij verwachte sterke prijsstijgingen. 

- Speculation stock 

Voorraad die wordt aangehouden met de bedoeling voordeel 
te behalen uit verwachte uitzonderlijke prijsstijgingen. 

- Float, slack time 

Tijdsruimte tussen twee opeenvolgende bewerkingen in een 
tijdschemaplanning of tussen einde en start van twee op
eenvolgende aktiviteiten in een netwerkplan. Speling is 
te definiëren als de tijd tussen de verwachte, geplande 
gereedheidsdatum en de laatste toegestane gereedheids
datum. 
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Deze tijdsruimte is slechts effektief speling als ze 
voor planningdoeleinden kan worden gebruikt en andere 
bewerkingen of aktiviteiten niet worden vertraagd 
door het gebruik van deze speling, 

Spelingsregel - Slack time rule 
(tijdspelingsregel) 

·splitsen van 
lading 

Spoedorder 

Spreidings
breedte 

Stambestand 

Standaard
afwijking 

Standaard
ko1tprij1 

Voorrangsregel waarbij bewerkingen of aktiviteiten met 
de geringste speling het eerste bewerkt of ingepland 
worden. Dit is een, ook in manuele systemen, eenvoudig 
te hanteren voorrangsregel, die redelijke resultaten 
voor de doorlooptijden geeft, mits de bewerkingstijden 
en de spelingen geen al te grote spreiding vertonen. 

Zie: voorrangsregel en verhoudingsregel. 

- Break bulk 

Uitladen, ·(her-)sorteren en opnieuw laden van een ge
deelte of de gehele inhoud van een container, wagon 
of vrachtwagen. 

- Rush order 

Koop- of maakorder die met spoed moet worden uitge
voerd en waarbij gewoonlijk wordt voorbijgegaan aan de 
normaal geldende procedures. 

- Range 
Verscbil tussen de grootste en de kleinste waarde van 
een gtèep waarnemingen, De spreidingsbreedte ia een 
maat1taf voor de spreiding van de waarnemingen en wordt 
mee1tal aangegeven met de hoofdlatter R. 

-· Master file 

Bestand dat bestaat uit betrekkelijk permanente gegeven■, 
die weinig muteren, zoals een 1tuklij1tenbestand en een 
peraonenbe1tand, die doorgaans regelmatig geraadpleegd 
worden door verwerkingsprogramma'•• 

- Standard deviation 

Maat1taf voor de spreiding van getallen in een 1teekproef 
of in een populatie. Bij de veel voorkomende normale 
verdeling met de bekende klokvorm, ia de 1tandaardaf
wijking (ir), grafisch gezien, gelijk aan de af1tand van 
hat gemiddelde van alle waarnemingen (.u.) tot aan het 
buigpunt up ,an van de flanken van,de grafiek, 

- Standerd co1t1 

Voor,pelling van de ko■ ten onder geprojaktaerde omstandig
heden zoal■ loon1tandaarda, 1eriagrootte1 en kapaciteit1-
bazettinaen. Hat ia een voorkalkulatie, du1 de voltrekking 
van hat produktiaproce1 ia op hat moment van opmaken van 
de kalkulatia nog onzeker. Da voorkalkulatie wordt veelal 
opaa1teld voor een zo groot mogelijk aantal produktiepro
ca11an. 
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- SIFC 

Standard International Trade Classification, 
Door de Verenigde Naties ontwikkelde numerieke kode 
om luchtvrachtgoed te klassificeren. 

- Stacker crane 

Hefwerktuig voor het brengen van goederen in en uit 
magazijnstellingen, De lastgeleiding kan worden be
reikt door telescoperende masten en draaibare plateaus 
of vorken. 

- Stacking truck 

Stapelwerktuig, waarvan de horizontale beweging "vrij" 
is, dat wil zeggen dat de truck verrijdbaar is in alle 
richtingen•, Door de truck aan de voorzijde van steun
poten met kleine draagwielen te voorzien en de last 
bov.en deze steunpoten te positioneren, kan het contra
gewicht vervallen en kan de truck in smalle stapelgangen 
werken. · 

- Start date 

Tijdstip (kalenderdatum) waarop met de produktie van 
een order of de uitvoering van een bewerking moet worden 
gestart opdat de gewenste leveringsdatum haalbaar is. 

- Statistical variable 

Grootheid waaraan statistische berekeningen kunnen worden 
uitgevoerd; het desbetreffende cijfermateriaal wordt door
gaans verkregen via verrichte metingen aan een stocahstiach 
verschijnsel of via steekproeven. 

- Sample 

Verzameling trekkingsresultaten uit een populatie. 

Zie: aselecte steekproef en populatie. 

- Sampling distribution 

Verdeling van een statistische grootheid over alle 
mogelijke steekproeven, die in een bepaald steekproef
schema kunnen voorkomen. 
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- Bin tag 

Eenvoudige voorraadkaart voor het gebruik-in het 
magazijn die meestal aan een stelling wordt opge
hangen. Alle voorraadmutaties worden direkt, zowel 
bij aanvulling als bij afgifte van goederen, door de 
magazijnbedienden op de kaart genoteerd. 

- Downtime 

Gedeelte van de tijd dat een machine beschikbaar is 
voor produktie maar niet werkt, ver~orzaakt door bij
voorbeeld reparaties en storingen.· 

- Stochastic requirements 
planning 

Behoefteberekening waarbij rekening wordt gehouden met 
het stochaatische karakter van het verbruik van mate
~ialen en (onder-)delen, die min of meer atandaard zijn. 
Basis bij de berekening z~jn daarbij de hi1tori1che 
verbruikscijfers en niet de orderposities van de be
trokken eindprodukten. 

Zie: deterministiache be~oefte~erekening. 

- Random variable (variate) 

Tijdaafhankelijke grootheid waarbij kansmechanismen 
een rol spelen en die een kansverdeling bezit. Wordt 
ook wel stochaátische variabele, kansvariabele of 
variant genoemd. 

Stochutisch - Stochastic process 
verloop 
(Toevalsverloop) 

Stochutisch 
voorraadaodel 

Stortdichtheid 

Stortgoed 

Verloop van,een gebeurtenis waarbij kansmechaniamen 
een rol spelen in dit verloop. Staat in tegenstelling 
tot deterministisch verloop, 

- Stochastic inventory model 

Voorraadmodel waarin rekening wordt gehouden met het 
■ tochastische karakter van de afzet respectievelijk 
het verbruik van goed, bijvoorbeeld ter bepaling van 
de veiligheidsvoorraad, • 

- Bulk denaity 

Dichtheid van stortgoed uit te dru~ken in tonnen per 
kubieke meter. 

- Bulk goods 

Loageatort goed dat als zodanig in een schip, wagon of 
vrachtwagen wordt vervoerd. 
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- Bulk container 

Container voor het transport van losgestord goed. 

- Strategic(al) planning 

Kontinu iteratief proces gericht op de aanpassing van 
het bedrijf op lange termijn aan in hoofdzaak maatschap
pelijke, ekonomische.demografische, politie~e en tech
nische veranderingen. 

Zie: ondernemingsplanning. 

- Strategic(al) stock 

Voorraad, die wordt aangelegd om grote stagnaties in 
aanvoer of produktie van goederen te voorkomen, die 
voor de voortzetting van het produktieproces van es
sentieel belang zijn. 

- Gantt chart 

Grafische weergave op een tijdschaal van geplande en 
gerealiseerde aktiviteiten die daarbij als stroken of 
balken weergegeven worden. Indien er samenhang tussen 
de verschillende aktiviteiten bestaat, is het mogelijk 
de struktuur van deze samenhang door dunne vertikale 
lijnen weer te geven. 

- Flowchart 

.Grafische weergave van de weg die materialen en infor
maties volgen van plaats tot plaats of van bewerking 
tot bewerking. 

- Indented bill of materials 

Stuklijst, die alle subsamenstellingen en onderdelen 
weergeeft, die in een (eind-)samenstelling opgaan. Uit 
de opbouw van deze stuklijst is te zien welke onder
delen in welke samenstelling opgaan. Tevens wordt het 
samenstellingsniveau docr nummering aangegeven. 
(Indented: ineengedrukt). 

- To stuff and strip 

Vullen en ledigen in het bijzonder van containers. 
(Eng.: to stuff• volproppen; to strip• ontdoen.) 

- Bill of materials 
- Parts list 

Lijst van de onderdelen, die nodig zijn voor het ver
vaardigen van een bepaald produkt. 



Stuklijst
programma 

Stukproduktie 

Stuktijd 

Stuwadoor 

Subsamenstelling 

Symbolische taal 

Systeem 
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De stuklijst vermeldt onderdelen en subsamenste~lingen 
aangevuld met onder andere artikelkodenummer, aanta,l, 
samenstellingsniveau en prijs. 

Zie: Totale stuklijst, montagestuklijst, explosie, 
ordergebonden stuklijst, enkelniveau-stuklijst en 
technische stuklijst. 

- Bill of materials 
processor 

Computerprogramma, dat dient om stuklijstinformatie in 
een extern geheugen (meestal schijven) op te slaan. 
Het programma bestaat uit 2. o} 4 bestanden namelijk: 
item master (artik~lbestand), structure master (struk
turenbestand) en eventueel workceriter master (bewer
kingsplaatsenbestand) en routine master (bewerkings
bladenbestand). 

- Job production 

Vervaardigen van een enkel produkt of van een kleine 
hoeveelheid produkten. De produkten moeten aan de 
wensen van een bepaalde klant voldoen en worden in 
principe slechts eenmaal besteld. Stukproduktie ge
schiedt meestal in een afdeling met een funktionele 
opstelling. 

- Piece time 

Tijd die nodig is om één produkt te bewerken als de ma
chine, waarop het produkt bewerkt moet worden, reeds is 
ingesteld. De stuktijd wordt ook wel nettotijd genoemd. 

- Stevedore 

Persoon die het laden en lossen van schepen in opdracht 
van een cargadoor c.q. reder verzorgt. 

- Sub-assembly 

Elke samengestelde kombinatie van onderdelen zo lang dit 
nog niet het eindprodukt betreft. 

- Symbolic language 

Programmataal, waarbij tamelijk komplexe opdrachten, die 
voor de computer vaak een reeks van basisbewerkingen 
omvatten, in onemonische temen kunnen worden omschreven. 

- System 

Van ziJn omgeving tamelijk afgegrensd geheel van onder
ling samenhangende delen, De keuze welke delen tot het 
systeem en welke tot de omgeving behoren, is arbitrair. 
Ze hangt af van de interesse of doelstelling van de waar
nemer. 



Systematische 
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- Vendor rating 

Systematische beoordeling van leveranciers met het 
doel tot een zo verantwoord mogelijke selektie van 
leveranciers te komen bij het plaatsen van nieuwe 
opdrachten. Faktoren waarop vooral beoordeeld wordt 
zijn kwaliteit, prijs en service (met de nadruk op 
de overeengekomen leveringstijden), Aan alle beoor
delingsfaktoren wordt een gewicht toegekend, zodanig 
dat de som van de gewichten 100 is, Dit gewicht wordt 
vermenigvuldigd met de prestatie di.e de leverancier 
levert, ·uitgedrukt in een percentage van een vooraf 
gestelde norm, De opdracht wordt gegeven aan de 
leverancier die het hoogste aantal punten scoort. 

- Tachograph 

Instrument dat automatisch de afgelegde afstand, het 
aantal stops, de ·snelheden en andere faktoren tijdens 
een vervoer registreert, 

- Rate 

Prijslijst van goederen of handelsartikelen voor ver
schillende verrichtingen. 

Zie: commodity tarief, conference tarief, klassifika
tie tarief en totaal tarief. 

- Tare weight 

Gewicht van de verpakking, 

- Engineering bill of 
materials 

Stuklijst, die per niveau die onderdelen groepeert, 
die een funktionele samenhang tonen. De technische 
stuklijst wordt ook wel konstruktiestuklijst genoemd, 
De stuklijst kan als struktuurstuklijst en als enkel
niveaustuklijst opgebouwd zijn. 

- Engineering drawing 

Tekening, die in aanzichten en eventueel doorsneden 
een volledig ruimtelijk beeld van een onderdeel of 
samenstel geeft. 
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Technische voorraad - Physical stock 

Technische 
wijziging 

TEEM 

Tegenofferte 

Teleprocessing 

Teletype 

Terminal 

Termijnkontrakt 

Hoeveelheid materiaal die op een zeker moment in het 
magazijn ligt. Ook wel fysieke voorraad genoemd, 

- Engineering change 

Verandering in de technische opbouw van een produkt door 
wijziging van bewerkingen of vervanging van onderdelen, 

- TEEM 

Trans Europe Express Merchandises. 
Werkt in principe op basis van dezelfde doelstellingen 
als de TEE voor het ~eizigersverkeer, 

- Counter of>er 

Voorstel om een overeenkomst aan te gaan tegen voor
waarden di~ afwijken van de eerder voorgestelde. 

- Teleprocessing 

Invoeren van gegevens via decentraal opgestelde termi
nals, verzenden van deze gegevens via een telefoonlijn 
en verwerken van deze gegevens op een centraal opge
stelde computer. Daarna worden de resultaten terugge
zonden en door de terminal(s) gepresenteerd. 

- Teletype 

Elektrische schrijfmachine, om gegevens op 5-kanaals 
ponsband vast te leggen en om, hetzij via de ponsband 
hetzij direkt, gegevens via de telefoonlijn naar (van) 
een centrale computer over te zenden (te ontvangen). 
Het is een niet-intelligente terminal, die ook wel 
flexowriter wordt genoemd. 

- Terminal 

1. Eind ••••••• , maar tevens beginstation in een computer
netwerk. De terminal bestaat meestal uit een toetsen
bord, een invoerorgaan voor ponsband, ponskaart of 
magneetband en een uitvoerorgaan in de vorm van een 
printer of een beeldscherm (display). Met een terminal 
kunnen decentraal gegevens naar een centrale computer 
gezonden en na verwerking weer ontvangen worden. 

2. Overslagplaats van een meestel gespecialiseerd karakter, 
waar tenminste twee vervoersmodaliteiten gekoppeld wor
den; bijv. containerterminal. 

- Forward contract 

Kontrakt dat wordt afgesloten voor levering van een partij 
goederen op een later tijdstip. 



Tertiaire 
behoefte 

Terugkoppeling 

Terugplannen 
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- Tertiary requirement 

Behoefte aan indirekte materialen, ook wel hulpstoffen 
genoemd, zoals smeermiddelen, poetslappen en schuur
papier. 

- Feedback 

Terugvoeren bij regel- of besturingssystemen van af
wijkingen van gemeten waarden ten opzichte van de, voor 
het betrekken proces, ge~telde norm, De vastgestelde 
afwijkingen worden als stuursignalen teruggevoerd naar 
het proces met het doel het proces nij te sturen. 

- Backward scheduling 

Planningtechniek, waarbij vanaf een zekere in de toe
komst gewenste gereeddatum van een ~rder wordt terug
gepland, Uitgang~punten zijn hierbij de berekende 
minimale doorlooptijde_n voor de achtereenvolgende nood
zakelijke deelbewerkingen •. Het resultaat van de bereke
nin&en is de laatst toegestane startdata voor alle 
deelbewerkingen. Zijn de eerste startdate negatief dan 
had reeds met .de order moeten zijn begonnen uitgaande 
van de uitgangspunten. In dat geval moet of de gereed
datum worden verschoven naar een verdere toekomst of 
de uitvoering van de order in de tijd gezien in elkaar 
worden gedrukt. 

Zie: vooruitplannen. 

Terugverdientijd - Pay-out time 

TIR 

Toegevoegde 
waarde 

Tijd die verloopt tussen het moment van investeren en 
het moment waarop de som van de kasstromen ten gevolae 
van deze investering gelijk is aan het te investeren 
bedrag. 

- TIR 

Douane-aanduiding voor internationaal goederenvervoer 
over de weg, 

- Contributed value 

Ver1chil tussen de in een produkt geïncorporeerde inge
kochte materialen en energie 6n de verkoopopbreng1t. De 
bijdrage van het produktieapparaat aan het eindprodukt 
staat hierbij centraal. 
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Toevalligheids
regel 

- Random dispat.ching rûle 

Voorrangsregel die er van uitgaat, dat uit de wachtrij 
van te bewerken orders aselect getrokken wordt voor de 
eerste be bewerken order. Deze regel kan tot ongewenste 
resultaten leiden, mede omdat men in de praktijk niet 
aselect kiest. Zo blijv~n bijvoorbeeld vervelende kar
weien vaak het langste liggen, of worden de laatst aan
gekomen orders het eerst bewerkt. 

Tolerantie 

Topkraan 

Torenkraan 

Zie: voorrangsregel. 

- Tolerance 

Toegestane afwijking van een normwaard~. 

- Level luffing crane 

Kraan die bestaat uit een op rails rijdend onderstel en 
een lange giek, die kan zwenken, op- en aftoppen (nijgen) 
bij horizontale lastweg. Geschikt voor zware lasten en 
derhalve veel in gebruik in havens. 

- Cantilever crane 

Kraan, met slange hoge staander met lange horizontale arm 
,-,aarover een loopkat rijdt. Deze kraan wordt overwegend 
gebruikt in de bouw en op scheepswerven. 

Totaal stuklijst - Sunnnarized bill of materials 

Totaaltarief 

Transmodalist 

Stuklijst die een volledige opsonnning geeft van alle· 
onderdelen, die in een (eind-)samenstelling opgaan. 
Tussenstadia van subsamenstellingen en assemblage
niveau's worden daarbij niet vermeld. 

- Through fare 

Vast tarief voor het transport van A naar B, ongeacht 
het aantal tussenstations en het aantal vervoerders dat 
hierbij in het geding is. Het totaaltarief is gewoonlijk 
lager dan de som van de tarieven van de individuele ver
voerders, die het vervoer over een deeltrajekt van A naar 
B realiseren. 

Zie: tarief. 

- Transmodalist 

Onderneming die de verzorging v.an het gehele transport
keten op zich neemt. De transportketen omvat alle 
schakels, die de goederenstroom dient te doorlope_n van 
het ogenblik van winning van de grondstof tot de uit
eindelijke bestennning van het eindprodukt. 



Transport 

Transporteen
heid 

Transporteur 

Transport tijd 

Trend 

Trogband
transporteur 

Tussenpersoon 

Tweetoppige 
verdeling 
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- Transport 

Aktiviteiten voor het verplaatsen van goederen en/of personen 
van d.e plaats van oorsprong naar die van bestemming, 

- Unit load 

Kombinatie van een aantal stukgoederen tot één trans
port- en opslageenheid, zodanig, dat deze als één geheel 
kunnen worden vervoerd en opgeslagen, 

- Conveyor 

Transportwerktuig voor kontinu transport, over meestal 
korte afstanden in bijvoorbeeld fabrieken en opslag
plaatsen, Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ge
sloten band of ketting waarop of waaraan het te 
transporteren goed zonder speci-ale verpakking gezet 
of gestort respectievelijk gehangen kan worden, Trans
porteurs worden ingedeeld naar de volgende transport
vormen: rollen, meenemen, .&lijden, stuwen en trillen, 

- Transit time 
- Move time 

Tijd die nodig is om een partij goederen van de ene 
bewerkingsplaats naar de volgende te transporteren, 

- Trend 

Verloop van een grootheid in de tijd gezien, 
waarbij toevallige en seizoenschommelingen zijn uit
geschakeld, 

- Pan conveyor 

Bandtransporteur waarvan de band een trogvormige 
dwarsdoorsnede heeft door de opstelling van steun
rollen, De transporteur wordt gebruikt voor transport 
van losgestort materiaal, 

- Middleman 

Intermediair die optreedt tussen fabrikant en 
konsument. Het intermediai.r is betrokken bij de 
distributie van goederen en diensten. 

- Two-top distribution 

Kans- of frekwentieverdeling met twee toppen (men 
spreekt ook van bimodaal), 



Two-bin systeem 

Tijdreeks 

Tijdreeks
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Tijdscharing 
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Detailplanning 
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- T•,o-bin-system 

Zeer eenvoudig voorraadbewakingssysteem zonder 
permanente voorraadadministratie, waarbij de verant
woordelijkheid voor de bewaking in het magazijn ligt. 
De voorraad is verdeeld over twee partijen; een grote 
en een kleine. Er wordt normaal uitgegeven vanuit de 
grote partij. Als deze op is wordt de tweede, kleine 
partij aangesproken en wordt er besteld. De kleine 
partij bevat de veiligheidsvoorraad plus het verbruik 
tijdens de leveringstijd. Als het bestelde materiaal bin
nenkomt wordt eerst de kleine partij aangevuld en gaat 
de rest naar de grote partij. 

- Time series 

Reeks van in de tijd opeenvolgende kwantitatieve 
waarden van een bepaald verschijnsel. 

- Time series analysis 

Analyseren van een reeks van in de tijd opeenvolgende 
waarden van een bepaald verschijnsel, om bepaalde 
karakteristieken vast te stellen. Op baais van deze 
karakteristieken kunnen vervolgens toekomstvoorspel
lingen worden gedaan. Bijvoorbeeld het vaststellen 
van een trend, seizoen of spreiding in een afnamepa
troon. 

Timesharing 

Mogelijkheid voor diverse gebruikers om gelijktijdig 
van een computersysteem gebruik te maken. De gebrui
kers kunnen middels terminals via telefoonlijnen 
direkte verbinding met een centrale compUter krijgen. 
De computertijd wordt daarbij in kleine stukje■ over 
de verschillende gebruikers verdeeld op zodanige 
wijze, dat elke gebruiker vrijwel kontinu bediend 
wordt, 

- Scheduling 

Aktiviteit, dia tot doel heeft optimaal gebruik te maken 
van da kapaciteitan en vo&rraden op korte termijn om 
een basis te leggen voor behaer1ta doorlooptijden in de 
fabrikaga. Hierbij worden doorlooptijden, bawarking1-
tijden en ■ tart- en gereeddata per bewerking of aktivi
tait in een tijdschema va■ tgalegd, eventueel par afde
ling of machinegroep. 
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Unit Record 
Equipment . 

Valproef 

- 1()3 -

- Subcontracting 

Laten uitvoeren van bepaalde bewerkingen of diensten., of laten 
fabriceren van bepaalde produkten door derden. Er 
bestaan technische, ekonomische en kapaciteitsredenen 
om uit te besteden. Deze zijn: 
- men is technisch niet in staat het werk zelf uit te 

voeren; 
- ~e eigen kapaciteit is ontoereikend; 
- uitbesteden is goedkoper dan zelf maken. 

- Reject (rate) 

Gedeelte van de produktie dat na een bewerking niet 
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Dit gedeelte 
wordt in een percentage van de gehele produktie uitge
drukt. Uitval kan worden onderverdeeld in: 
- produkten die door een extra bewerking alsnog aan de 

gestelde kwaliteitseisen voldoen; 
- produkten die aan lager gestelde kwaliteitseisen voldoen 

(tweede soort); 
- produkten die hun oorspronkelijk bedoelde waarde ge

heel hebben verloren. 

- Output device 

Apparatuur die dient om gegevens vanuit de computer op 
een extern medium vast te leggen zoals een regeldrukker 
beeldscherm, ponser, magneetband of magneetschrijf. 

- Unit Record Equipment 

Ponskaartmachines om gegevensverwerking mee uit te 
voeren, ook wel hollertith machines of tabulators 
genoemd. 

- Drop test 

Gestandaardiseerde proef waarbij, door het laten 
vallen van verpakte produkten, die sterkte van ver
pakkingsmaterialen wordt gemeten. 



Variabele 
kosten 
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- Variable coats 

Kosten die reageren op een verandering van da produktia
omvang of -afzat zoals dirakta matariaalkoatan, kosten 
van energieverbruik en dirakte loonkosten. 

Variabele - Direct coating 
kostankalkulatia 

Variantie 

Kostprijsber.ekeningssysteem waarbij oorspronkelijk alleen 
de variabele kosten naar koatandrager werden verbijzonderd. 
Da vaste kosten werden daarbij geheel rechtstreeks naar de 
resultatenrekening gebracht. Het 1ysteem kent tegenwoordig 
een aantal varianten waarbij het onderacheidt in direkta 
en indirekte kosten een grote rol 1peelt. Men hanteert het 
systeem onder meer om te optimaliseren naar dia produkten, 
dia da hoogste vaata kostendekking (• opbrengst - variabele 
kosten) geven. De variabele kostenkalkulatia ia ook toa ta 
paaien bij- de afweging tussen alternatieve produktiemathoden 
of bij da be1lissing tot uitbeateden. 

- Varianca 

Gemiddelde kwadratiache afwijking van sen reeka waarne
mingen ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde van die 
reek• waarnemingen. 

Vaste aanbie~ing - Fixad offer 

Vaste kosten 

Va1ta verreken
prijzenmethode 

Aanbieding van goedaren tegen aan vastgeatalda prija dia 
tot sen bepaalds dag geldt. 

- Fixed co1t1/Constant co1t1 

Kosten dia over een bepaald tijd1be1tek gezien onafhanke
lijk zijn van wijzigingen in de produktiaomvang, of -afzat, 
zoal■ huisve1ting1- en rentako1ten en afschrijving op vaata 
activa. 

- Fixed transfer price1 method 

Methode van voorraadwaardering waarbij da ver1chillan 
tuisen de feitelijke en da vaata verrekenprijzen worden 
geboekt op aan rekening prij1var1chillan. 

Zie: voorraadwaardering. 
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- (Public) warehou1e 

Gebouw waar goederen vanuit zeelood1en worden ontvangen, 
behandeld en opgeslagen, 
Dit geschiedt op instruktie van de opdrachtgever. In 
een veem treft men veelal coaaerciële voorraden aan. Het 
gebouw i1 vaak deel, ingericht voor douanegoederen en 
deel, voor goederen in het zogenaamde vrije verkeer. 

- Safety factor 

Kon1tante die wordt gebruikt.om de veiligheid1voorraad 
te berekenen. Uitgaande van een gekozen se"icegraad 
(1 - kan, op neen-verkoop) kan deze faktor uit de van 
toepa11ing zijnde kansverdeling bepaald worden. Aange
zien de kan, op neenverkoop per be■ telling geldt, moet 
de b11telfrekwenti1 in deze berekening betrokken worden 
als men een gelijke kans per tijdseenheid wen1t. 

- Safety time 

Veiligheid1voorraad gedeeld door het (verwachte) gemid
delde verbruik per tijd■eenheid. In plaat, van te werken 
met een veiligheid1voorraad kan men ook rekenen met een 
veiligheid■ tijd. Dit vindt vooral toepa1sing bij het 
werken met tijd■chemaplanningen of tijdreek■berekeningen. 

- Safety ■ tock 

Voorraad dia dient om afwijkingen op te vangen: 
- tu111n de verwachte vraag en de werkelijke vraag; 
- tusaen de verwachte levertijd en de werkelijke lever-

tijd en 
- tu11en de verwachte produktie en de werkelijke produktie. 
In de produktie1ektor wordt dit begrip vaak aangeduid met 
buffervoorraad. 

- Reatricted product 

Artikel waarvan het tran1port verboden ia. Dit verbod 
geldt overwegend voor luchttransport. 

Verborgen 1chada - Concealed d~ge 

Verhouding■regel 

Schade aan de lading terwijl de verpakking onbeschadigd 
is. 

Critical ratio 

Voorrangsregel waarbij de verhouding tuisen de tijd tot 
de gewenste gereedheidsde.tum in de nog te besteden be
werkingstijd maat voor de prioriteit1bepaling is. 
In formulevorm is dit: bewerkingstijd plus 1peling, ge
deeld door bewerkingstijd. Deze ieta gekompliceerdere 
regel dan de spelingsregel leent zich goed voor computer
programma'• voor detailplanning. 

Zie: voorrangsregel en spelingsregel. 
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Computel'j)JIO&Tamqai;.,~eap dat 8'JUDOil.d.stjn!i1<tàa-i.c l(èi!i,..,ori-\,; i ,_ .. 
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een pro~ ,ia:· mal!lli.mtaal., unpi!:ieb7~• 11111Chûataat,. '" : ., .. 1 

bij een iapj!~iesi& eomputer àoa,rt,;r :i:sneen, vèrtaisl~Mllqa. •~, .: 
ook alti.jdl vc,b:t< ~n·3Peoifieb CDD!pliter,-~breV)f)ll,, 'Ver,,,.•., . ,, r 
taalprogramiqa;',s. 1ill0rdeh doi,r,i de leveNlllci.e'l' bij de, coinj,uter, , ··"'"', r 
geleverd;,•,, .• 

Vertikalè.c, t · :< , ·, 
prijsbi°"1ui_g,,b, ,,! , · 

- Price maintenance .... ,. • 

Vaststellisi.g,wti de:w.rkooppci,i• Y!JIIIH"l wdenerl<opere, do(lr 
·fabrika~:t.,fign:,esiér,met i:1e, verpliclrtiqg. geen ·-,.cu.,re 
prijs iTl!·rèl<.eni111g- te :lt,~gen;,, ,. 10, :1. 

- Replacen1èa,t, market·. 

1. Markt.dÏ!t;iprt>óüit:0llll.àab:i.mt,"die ,11:i.j lle.•k:a>niiument 
in gebruik ~jncie:C pro!iul,ts d.iaien, tè, •Yer!Vabgeft· Olll" 

ekonomisehe,-G1f, techrrische. ,redetien ,(,i.ii>d,isr.idueLe, -.,er,., 
vangings,...npen) ,· •,i.', .. ' 

2. Markt .di~·prt>chik,te:n, aànbtimt1à:iJei ~<luk.teat dienen, u, 
vervangen die :V'm'nieti!}liriri,jn' of bui,ten: gml:,ruik ~jn 
gesteld ,(.statis tût:he, venangi~ .•. • , 

Vervangi~ 
methode , •.t· 

- Replacement value.methoci 

Methode ~-Ol!borr.aadwaard.e.r.ing, -waarbij <ie;,waà*dèri;ngs" 
grondsla-&• .wm de:. !re.:u 'l.'Dcmraad:de marl:twaaràe 0p dat. 
moment ia-.~-,·· 

Zie: voorraadwaardering,, ,J. ,·, ·,, .. 

Vervang~de· - Replacelllèftt value 

Vervoer \', r·•· ,, 1 

Vervoerder 

Waarde V&lt' -èen zeker goed,, d:i,e tbt uiting kic,mt. in de 
prijs, ~e ite11 ,bij verv.anging--VC1.· dit goed' zou moeten 
betalen.' 

- Transport· 

Aktiviteiten, die in ekonomische zin di<>rien tot ver
plaatsin,g van &O(!deren en/-of personen naar elders. 

- Carrier 

Ondernemimg, of, ond:erneme<I1,• die richt ~speciaLiseerd heeft 
op het vervoer van·g-oederen.en/of personen voor derden. 



Verwachte vraag 

Verzamel order 

Verzamel vak 

Verzendopdracht 

Visuele keuring 

- 108 -

- Expected demand 

Voorspelling van de totale hoeveelheid van ••n bepaald 
produkt, of bepaalde dienst, die voor een bepaalde 
periode door afnemer■ aevraagd zal worden. 

- Joint order 

Order waarin verschillende artikelen zijn gegroel)éerd 
0111 kostenverlaging te bewerk1telligen. Bekende'';oorbeel
den van verzamelorder■ zijn orders ,wàarin ~~ere 
artikelen van ,,n afnemer gegroepeerd zijá'en order■ die 
artikelen van diver■e afnemer■ in ,,n vrac!K verzamelen. 

- AccUIIIUl4tt'tc>n bin 

Vak waarin alle komponenten van produkten die gea■ sem
bleerd moeten worden, worden geplaatst alvorens ze aan 
de a1 ■emblage-afdelin1 worden doorgegeven. 
(N.B. Dit wordt ook wel fyeiek reserveren genoemd.) 

- Shippina order 

Opdracht van de expeditie-afdeling aan de expediteur of 
vervoerder 0111 goederen çe verzenden. 

- Viaual inspection 

Zint~igelijke keuring waarbij het oog als meetinstrument 
wordt.,'gebruikt. Naast zintuigelijke- keuringsmethoden 
wordeii keuringsmethoden met behulp van teèhnische meet
instrumenten ocderacheiden. 



Vlakke band
transporteur 

Vloerbaan
transporteur 

Voedingsin
. richting 

Voorkalkulatie 

Voorlooptijd 

Voorlopige 
opdracht 
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- Falt belt conveyor 

Bandtransporteur, waarbij de transportband in dwars
doorsnede geheel vlak is en over rollen of een glad 
oppervlak loopt. De vlakke bandtransporteur wordt 
onder andere gebruikt voor het transport van dozen 
en kratten •. 

- Single strand floor conveyor 

Transporteur waarbij een voortbewegingsmiddel (eind
loze ketting of kabel) in een ioot in de vloer loopt, 
Middels aan dit voortbewegingsmiddel bevestigde mee
nemers worden over de vloer rijdende.wagentjes•voort
bewogen, 

- Feeder 

Doseer- en toevoerinrichting om de aanvoer van bulkgoed 
uit.bunkers en andere bulkverzamelruimten te regelen, 

- Cost calculation 

Ber·ekening van de kosten, die men m"kt voordat met 
de prod.uktie wordt begonnen. Deze behelzen c,ndermeer 
de kosten voor instel- en stuktijden (zoals vastgesteld 
door de fabrikagevoorbereiding) en de toeslagen. 

- Lead time offset 

Tijd waarmee met het begin van een aktiviteit vooruit 
moet worden gelopen teneinde deze aktiviteit tijdig 
uitgevoerd te hebben. Voorlooptijd is nodig om onbe
trouwbaarheid in de levertijd van de leveranciers op 
te vangen en om flexibiliteit voor de detailplanning 
te verkrijgen. 

- Letter of intent 

Voorlopige quasi-kontrak.tuele afspraak per brief, voor 
te leveren projekten. Voorlopige opdrachten zijn ge
bruikelijk in omstandigheden waar de te leveren pro
dukten, prijzen en leveringsdata bekend zijn, doch de 
andere kontraktvoorzieningen mogelijk extra tijd
rovende onderhandelingen nodig maken. Een voorlopige 
opdracht wordt gebruikt om de start van onder andere de 
kon■ truktie,produktie of aflevering van IQ8terialen 
alvast mogelijk te maken. 
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Voorraadbeheersing . - Stock cOS!Udl 

Voorraadbestamà.;• 

Voorraadl<,aart· 

Voorraadkosten. 

Voorraad onder
handen w.e.rk. 

Voorraadopname 

Voorraadorder 

Alle handel-ingen.die._!:!n,p: seric.b;t ~dn -'cm voprr,aden, 1, 

gronds tqffec_ ha1.f.fabri.kat.ea ew eimptr111~op..ieeen 
gewenst ~u, bit. brengen c,f.·,q~.'handhayèm.i: Be.tvawat.-t , , 
het regis~rerem.: van de. l(Oorraden, het.lvanrarketio 111-.,-1 ,.,, 

mutaties, het; bewaken vaa beste.laiv--.1 Il;, en·àet, pd.e~ :• 1, •.," 

van beste.llü,gen. 

- Stock file 

Bestand vasr voorraadgegevens .• 

- Stock reëordi card: -c' ,, , · 

Kaart waarop: 11111.tUies ·en :sal<l~aitgèclr,uktr ,in'am1tawlea111t , ',, 
en eventueel :Îl:kfield, oi.jgebo~n uio:rcti!e, ~aivàfta. ~ hn, 
reserveririg,en en' •telli.ingen wbrden geregi:s~ni: c,pre,-,.· 
de voorraad«.aart. r . 

- Stock -costa· · 

Kosten v.erbonden aan het &mileggea,ell .~ondea ~ .. ,•r ·- " 
voorraderu ·Knaxl!l!I Vèrbonden"aan het a-l'eggea.:Yee ;vm,r,- ,-

raden bes~ onder andere: uit beste:l.k~ten,;'.admtl.trlstz-à.,. •·' rc;-
tiekosten· en·vervoer!fkostee:. 
Kosten verbonden aam het &mihoudea•.:Yait.'Wl!Drraien best.àml .,.,: ., 
ruw gezegd.. u.it ~azij~ten, be.walcingsloost~ ~e-J,• c: • 1, 

ningskostes\, af■cmijvinpn j.n ~and me:t·waàrdever,,-,,-.;.._., 
mindering, •. onverkoopl,aarheid ui: 'beilet:lf· en· intères tbD&teft;: 
vanwege het, vas tl.eggen VM \'erlllOpn -in yoarraiien. , , · , ', .. -.. 

- Work in pn:icess 

Totale voa11rraad goederen die op. eèn bepaalde ·afàe:l.ingd$ ' , , .. 
bewerking is. 

- Stock count t 

Van tijd tot tijd telle!l: van· WllC>rraien om,u te--gaaa 
of de fysiet.e voorraad k.lop,t . .met det administratieve., , 
Dit kan op ve.rschilunde wijzen gebenmn: 
- jaarlijk1u ,volj..edige in..e~risatri.e,,van alle. goederen,; •e 01,:, ,,; 

- cyclisch of kontinu: Ülveatari-11'-worlk: ge.d.eeltelijk. ge-1 , ·; 
teld; 

- volgens s.peci.ale ~el&1 bij,yocr~J.d dure attikele11:- t , , , ·, .. 

vaker telLea, dan, pdt.ope. ,, :i 

- Stock or.der 

Order die 4ie1't .ter aanvul:liag,van ~ voarraad., ,Erri.a." \ , .,, 
op het 1ll0lllent van à oràt'Mrmaàkr~ àui.delijti,~. \ <C· 

rich te lclaatenbes.~ lUICar, die ordetti · , , , ,: ,_. ,- . 
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\'oorr.aad\'oorraad- ,;, ,,, f. ~~tGlek status 
overzic~erzicht 

P e r , od i .Jeitu,cpiüum rprod~ ct"eóulpi,iwz--,.,):li_jwll dRb ere lev an te 
v0,·rraa~udgeg'C"llei,,lr,>hlt pradmct ~ll'ez-aleèu 'ilet'l!leld zo
ais tech&hcbec~dl(o~p3'111pt!llà>tc&alldèillu°'lnngen, re
s ,· r v e r i nt,en1eb:mgm-, riliot:èhpqr àe!stteri r ibetJ°' lni"'4&i.; bes te 1-
g r "o t te ,g~tlaç lpnriddcld <l(etln!qikpèpr:pjs~pu produkt en 
wadrd;, ·.-.anie wi1m·::de lvoorraad, 

\'0,1rraadltekxiraadt:ekort - >r,r 1 ~ci>!icttage,(;óf stock) 

T ,, ,.c• r t dl'lek~1t rat! topdlseèit va-ha;Jie.Mraag m.,irr,detnt ~duk t op 
zàer mCCl!!kwtt gRlteUt iF'dar di,s tèaarde cbeclmia-C%1'a•t1ro~ad, Het 
tá.c1rt (l!e&'IR!lig(- -.n-&àgi~c:t,eclnri:,,nlaedyoor,rà4:d),Qiiomll ook wel 
ne,:,1 t i e.__~dvqlJU!ElUII .genoemd, 

•Zie; t2c2iiiáact:ieclwDm118.dl,roorraad, 

V0orr.aa<Noorraad- - 3• :-,·; . ..,,6bMk:S-"'8luation 
wa"rderlll@llrdering . 

. .; "<l r d ,, b ~eplll wis ,1ft"lt lllc,eàrl!a 't4lar ed~dpastagbep aling • Te 
ond"rsrrerula&cm-rid-aa~tl:lcdà fij'tit--de FIFO
ma t '.:,,de ,mM8li'óde,f tlllm-;méfllî&k-t ~fllîóde•f" :ll!m-,methode, 
v-,rvang :~11enetienyciizj~ij~methode 
e ,, de i j-nie iljarngdYC1artailt-iáatllto<M <l{miè aldaar) • 

1.',,orr;m~g1regal 

Regel d ill!eliel hlie ç,:CaräóBPp&1llllll&&prd4e«"'111mit cglihaateerd om 
vasr. te 'llltetilte. li.tielilldseincw«l,keevól:,pzda•~rlcT11g811, orders 
0 f ak t i -JQf: eàktiw~ adlt,-,.,rd -.tai wordala, · g'ktorr angs-
re ge 1 s .upbi gielmie&tg~uikt-ltij-.r-.~agellifllf aiu i.ü ,fabriek, 
::, U proglri1jl.,-tasg-!'.e~ :de~hmàil)g r-et·-ldj:::rlabrerkplan-
~, int(. ning, 

Zie: adrti:ea~B~tÎ~t;lllqleiàht\,;sp«l:~garegel, 
t::ievall:~lipë,icn:r...-lcaai:.~ingaregel, 

Voorspel.UciGIIQpelling, f·,rü~'Forecast 
progn~seprogn01e 

:; i ts;,raiO::l.c.prailletoY.,.._tt'Mlllll'dàite 'Nl'll=-i<WID t{Qiakomstiae 
ge~eurt~eni11an. 

Voorspel.Uoappelling1-
frut fout 

Af wij kitéfdijllóq dai.--site 1~...-bk --J!lie wm,-.- ,glrootheid 
en de -..e■:itldaj,,.llwllrjke waarde 

Voort&•rfèlortgang1-
kontrolekontrola 

- Progre•uP~ control 

aewakinaBMMid-, 11Dc!Nt ~illpcocurdaal!.«Gll>trel• op de 
voortganw>ntclfliareaa ~rta■almi..-eë;-trázwewjkin11 van 
deze vo-..r!W)Clltltg .. ~rde@Pllm8iqa~èlth'ole ba
hoc r t b !ljoàt. 'bd.yealk \IIDl'.-.tftllgp lauriqete ~euilt11evoerd , 

Z_i.e: pr~~•~;=-----~■tand1-
~ij1~. lijst. 



Voortschrijdende 
voorspe 11 ing 

Voortschrijdend 
gemiddelde 

Voortschrijdend 
jaartotaal 

Voortschrijdend 
periodenplan 

Vooruitbetaling 
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- Rolling forecast 

Voorapelling over meerdere perdioden, die elke periode 
opnieuw berekend wordt en dan de meeat recente waar
neming meeneemt. Bij toevoeging van de nieuwe waarneming 
--a:'..t de oudste af.. 

- Moving average 

Rekenkundig gemiddelde van de meest recente waarnemingen 
van·een reeks. Bij toevoeging van een nieuwe waarneming 
valt de oudste af. Het verschil met exponentiële afvlak
king is, dat bij een voortsèhrijdend gemiddelde geen en 
bij een exponentiële afvlakking wel wegingsfaktoren 
worden toegepast. ' 

- Moving Annual Total (MAT) 

Totale waarde van 
een bepaalde grootheid (vraag, omzet, produktie, enz.) 
over het· afgelopen jaar. Per periode wordt de totale 
waarde herzien door het laatste MAT te vermeerderen met 
het cijfer van de nieuwe periode (maand of week) en te 
verminderen met het• cijfer van de overeenkomstige 
periode van het voorafgaande jaar. Het MAT verschilt 
van het voortschrijdend gemiddelde alleen doordat de 
som van alle waarnemingen niet gedeeld wordt door het 
aantal waarnemingen. 

- Moving period plan 

Plan.voor een aantal toekomstige perioden, dat per 
periode wordt herzien. Het plan voor de eerstvolgende 
periode is bindend; het plan voor de daaropvolgende 
perioden heeft een oriënterend karakter. De onderne
mingsplanning of middellange termijnplanning en soms 
ook de hoofdplanning kunnen als voortschrijdend periode
plan opgezet zijn. 

Zie: oriëntatie. 

- Cash with order 

Betaling van het totale bedrag dat met een transaktie 
gemoeid is, die geschiedt voordat de levering van het 
bestelde plaats heeft. 

Vooruitbetalingen - Payment in advance 

Betalingen die (periodiek) worden gedaan naarmate het 
werk vordert in vaste bedragen of in percentages van 
de koopsom. 



Vooruitplannen 

Voorzieningsti.id 

Vorkheftruck 

Vorkheftruck met 
contragewicht 

Vraag 
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- Forward scheduling 

Planningtechniek, waarbij vanaf een zekere startdatum 
voor de eerste deelbewerking voor een order of projekt 
de achtereenvolgende deelbewerkingen worden ingepland. 
Uitgangspunten zijn hierbij de minimale voorgekalkuleerde 
doorlooptijden voor de deelbewerkingen. Het resultaat 
van deze berekeningen zijn de vroegst mogelijke start
data voor de deelbewerkingen en de gereeddatum voor de 
gehele order of het projekt. 

Zie: terugplannen, 

- Lead time 

Tijdsduur tussen het moment waarop een behoefte aan goederen 
bepaald is en het moment waarop in deze behoefte is voorzien 

en de goederen beschikhaar zijn voor het beoogde doel. 

- Fork(lift)truck 

Gemotoriseerde 3- of meerwielig hefwerktuig voor het 
laden, transporteren en lossen van vrachten. De trucks 
zijn uitgerust met een hefinrichting bestaande uit 
tweearmige vorken die in vertikale richting kunnen wor
den verplaatst. In het algemeen moet men het woord 
\·ork(hef-) truck zien als een verzamelnaam voor alle 
soorten heftrucks ongeacht het feit of deze uitgerust 
zijn met vorken, haken, grijpers of een plateau. 

- Counter balanced forK (lift) 
truck 

Stapelwerktuig, waarvan de horizontale beweging "vrij" 
is, dat wil zeggen dat de truck verrijdbaar is in alle 
richtingen. De trucks zijn aan de voorzijde voorzien 
van een hefm11chanisme (de mast), dat de laat tot op de 
gewenste hoogte brengt. Deze last steekt aan de voor
zijde buiten de truck uit. Om voorover kiepen te 
voorkomen is de truck van een contragewicht voorzien. 

- Demand 

Totale hoeveelheid van een bepaald goed of bepaalde 
dienst, die voor een bepaalde periode door afnemers 
wordt gevraagd. 



Vraagelasti
citeit 

Vraagpatroon 

Vrachtrekening 

Vrachtwagen
deellading 

Vroegtijdig 
inkopen 

Vrije handels
zone 

Vrije marktprijs 

Vrije voorraad 

Vrije werk
voorraad 
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- Elasticity of demand 

Verhoudingsgetal, dat de vraagverandering op de pr1Js
verandering van een bepaald goed of bepaalde dienst 
weergeeft. Als de vraag toeneemt bij een dalende prijs 
spreekt men van een elastische vraag. 

- Pattern of demand 

Beeld van het verloop van de vraag gedurende een be
paalde periode. 

- Freight bill 

Rekening of faktuur voor de verleende transportdiensten, 
die gebaseerd is op gegevens ontleend aan de vrachtbrief 
(bill of loading). 

- LTL shipment 
(Less ahan a Truck Lead 
shipment) 

Hoeveelheid .vracht die te gering is om tegen het algemeen 
geldende vrachtwagentarief te verzenden. Er zijn speciale 
LTL-tarieven voor deze vrachten ontwikkeld. 

- Forward purchasing 

Inkopen van hoeveelheden goederen, die de onmiddellijke 
behoeften te boven gaan, omdat er bijvoorbeeld prijsver
hogîngen van die goederen worden verwacht. 

- Freetrade zona 

Gebied waarbinnen geen iµ- en uitvoerrechten verachul
digd zijn. 

- Open market price 

Prijs dia dagelijks wordt genoteerd. 

- Free stock 

Voorraad die boven het niveau ligt die voor de kontinu
iteit van het organiaatiagebeuren noodzakelijk ia. De 
vrije voorraad bestaat uit de technische voorraad van 
aan bepaald goed minus de voor een bepaalde periode ge
reserveerde hoeveelheid van dat goed. Er beru■ t geen 
vervanging■verplichting op, vandaar de naam vrije voor
raad of surplu1. 

- Live load 

Voorraad werk, die direkt in produktie genomen kan worden, 
omdat het reeds volledig voorbereid is. 



Waarde-analyse 

Waar-gebruikt
lijst 
Toepassingslijst 

Waarschijn
lijkheid 

Wachtende 
werkvoorraad 

Wachttijd 

Wachttijdtheorie 
Wachtrij theorie 
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- Value analysis 

Kritisch beschouwen van een produkt of alle onderdelen 
daarvan op funktie, materiaalgebruik, produktiekosten 
enz. om tot een funktioneel beter produkt tegen lagere 
prijs te komen. 

- Where used list 

Inverse van een stuklijst. Waar een stuklijst vermeldt 
welke onderdelen er in een bepaald eindprodukt voor
komen, vermeldt de waar-gebruikt-lijst alle hogere 
samenstellingen en/of eindprodukten waar een bepaald 
onderdeel in toegepast wordt. 
Evenals bij stuklijsten komen hier dezelfde 3 basis
vormen voor: 
- enkelniveau waar-gebruikt-lijst; 
- totaal waar-gebruikt-lijst; 

struktuur waar-gebruikt-lijst. 

- Probability 

Kans voor het optreden van een bepaald verschijnsel, uit 
te drukken in een getal tussen Oen 1. 
De kans op een onmogelijke gebeurtenis is O; de kans op 
een zekere gebeurtenis is l; de kans op een gebeurtenis 
die precies even goed wel als niet kan optreden is 0,50. 

- Dead load 

Voorraad werk, die in principe voor bewerking beschikbaar 
is voor een bepaalde periode, maar die echter nog niet 
uitgegeven wordt, ongeacht of dit om kapaciteits- of 
materiaalbeschikbaarheidsredenen is. 

- Waiting time 

Tijd die verloopt tussen het moment waarop de aanvang 
van een gebeurtenis is gewenst en het moment waarop aan 
deze gebeurtenis wordt begonnen. In een produktieproces 
is het dat gedeelte van de doorlooptijd waarin niet aan 
de order wordt gewerkt. 

- Queuing theory 

Theorie die processen beschrijft waar wachttijden 
respectievelijk wachtrijen in voorkomen, zoals wachtende 
orders of klanten voor een machine of loket. 
Men onderscheidt loket-, perron-, stapel- en comple
teringswachttijden. De wachttijdtheorie is nauw verwant 
aan de voorraadtheorie. Voorraden kunnen immers opgevat 
worden als wachtrijen (voorraad wachtenden). 
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Wagondaellading - LCL-shipment 
(Less than a Carload Lot sh1pment) 

Hoeveelheid vracht die te gering is om tegen het algemeen 
geldende wagontarief te verzenden. Er zijn speciale LCL
tarieven voor deze vrachten ontwikkeld. LCL wordt ook gebruikt 
voor 11 less than containerload 11 

Waterklerk - Waterclerk 

Welchformule 

Werkbestand 

Verbindingspersoon tussen de reder of cargadoor en het 
schip. De persoon verzorgt de douane-inklaring bij 
aankomst van het schip en regelt kwesties op personeels
gebied, zoals ziekte, voorschotten en proviandering. 

- Welch formula 

Door Welch van de formule van Camp afgeleide methode voor 
de berekening van de ordergrootte. Wàar Camp de som van 
orderkosten en voorraadkosten voor één produkt minima
liseert, doe Welch dit voor een groep van produkten. 

Zie: Camp 

- Work file 

Tussentijds bestand, bij een sorteerbewerking, dat wordt 
gebruikt voor het tijdelijk opslaan van gegevens tussen 
de fases. 

Werkkapitaal - Werking capital 
(Nettowerkkapitaal) 

Werkuitgifte 

Werkvoorbereiding 

Wet Autovervoer 
Goederen (WAG) 

Overschot van lang vermogen boven vastleggingen op 
lange·termijn. Het werkkapitaal is beschikbaar voor 
financiering van een deel van de vlottende aktiva en 
moet bij industriële ondernemingen 30% tot 50% van de 
vlottende aktiva bedragen. 

- Dispatching 

Uitgeven van opdrachten en ter beschikking stellen van 
benodigde grondstoffen, materialen en dokumenten aan 
uitvoerend personeel. 

- Process planning 

Voorbereiden van de te volbrengen aktiviteiten. Daarvoor 
moeten ondermeer worden bep~ald: de aard en volgorde. van 
de bewerkingen, de machines waarop deze uit te voeren, de 
te gebruiken hulpgereedschappen, de materialen en de voor 
de bewerkingen noodzakelijke tijden. 

- WAG 

Wet die het vervoeren van goederen in Nederland verbindt 
aan een vergunningenstelsel. !!en onderscheidt vergun
ningen voor de volgende soorten vervoer: 



Wissel 

Wijzigings
opdracht 
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- geregeld vervoer; 
- afhaal- en besteldiensten; 
- ongeregeld vervoer. 
De vergunningen worden door de Rijksverkeersinspektie 
verstrekt. De vergunningen zijn van beperkte duur en 
kunnen zowel verlengd als overgedragen en ingetrokken 
worden. Gestelde eisen zijn vakbekwaamheid en krediet
waardigheid. 

- Bill of exchange 

Schriftelijke opdracht aan bepaalde persoon om een 
bepaald bedrag op een bepaalde datum aan een bepaald 
persoon of diens order te betalen. Gewoonlijk wordt 
de betalingsopdracht door de betrokkene, tot wie de 
opdracht gericht is, geaccepteerd, in welk geval hij 
op de wisselbrief een ondertekende acceptatie plaatst. 

- Change order 

Geschreven machtiging door. de afnemer voor de lever
ancier met het verzoek om een bestelorder te wijzigen. 

IJzeren voorraad
methode 

Zaagtandgrafiek 
(diagram) 

Zakkenklem 

Zending 

Vorm van voorraadwaardering waarbij de waarderings
grondslag van de ijzeren voorraad het prijspeil is bij 
de invoering van het stelsel (basisprijs) of de lagere 
marktwaarde op het moment van waardering 

Zie: voorraadwaardering. 

- Saw tooth graphic (diagram) 

Grafisch verloop van de voorraadhoogte in de tijd waar
bij afgenomen wordt dat het verbruik gelijkmatig is en 
de aanvullingen stootsgewijs geschieden. Deze naam ont
leent de grafiek aan de associatie met zaagtanden. 

Zie: Camp. 

- Bale clamp 

Gereedschap voor de overslag van zakken. Het is een 
hulpstuk dat werkt met behulp van een schaarinrichting 
waarvan de benen zich sterker sluiten al naar gelang 
het gewicht dat wordt opgenomen toeneemt. 

- Shipment 

Totale in geld of stuks uitgedrukte hoeveelheid van 
een bepaald goed, die door een organisatie in een be
paalde periode aan een afnemer wordt gestuurd. 



Zwenkwielenbaan 

Zij lader 
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- Swerve wheel conveyor 

Transporteur bestaande uit een vlak plateau, waarop 
zwenkwielen zijn gemonteerd met de wielen naar boven 
gericht. De last rolt over de wieltjes, waarbij de 
stand van de wieltjes zich automatisch aanpast aan 
de bewegingsrichting. 

- Sideloader 

Stapelwerktuig, waarvan de horizontale beweging "vrij" 
is, dat wil zeggen dat de trttck verrijdbaar is in alle 
richtingen. De truck is meestal vrij zwaar uitgevoerd 
en wordt veel gebruikt op opslagterreinen. De truck 
is speciaal ontworpen voor het transporteren en opslaan 
van lang materiaal. Deze op 4 wielen rijdenJe truck is 
voorzien van een in dwarsrichting uitschuivende mast 
waardoor, ondanks de lengte van de lading, slechts 
smalle stapelgangen nodig zijn. 



- ABC classification 

- Absorption coating 

- ACB 

- Acceptable Quality Level (AQL) 

- Acceptance of goods 

- Account 

- Accounts payable 

- Accoutns receivable 

- Accumulation bin 

- Acknowledgement of order 

- Acquisition coats 

- Actos of God 

- Additional requirement calculation 

- ADN 

- ADR 

- Ad valorum 

- Advance order 

- Agent 

- Algol 

- Alogrithm 

- All risk clause 

- All time order 

- Alphanumeric 

- Amplification effect 

- Anticipation stock 

- APICS 

- Application package 

- As/ia 

- Aaaembler 

- Assembling factory 

- Asaembly 

- Aasembly bill of materials 

- A11embly order 

- A1sortment 

- Asymmetrical distribution 

- Attributive te1t 

- Authori1ed deviation 

ABC-klassifikatie 

Integrale kostprijsberekening 

ACB 

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 

Acceptatie van goederen 

Rekening 

Crediteurensaldo 

Debiteurensaldo 

Verzamel vak 

Orderontvangsbevestiging 

Bestelkosten 

Force majeure 

Additionele behoefteberekening 

ADN 

ADR 
Ad valorum 

Afroeporder 

Agent 

Algol 

Algoritme 

All risk clausule 

Eindbestelling 

Alfa-numeriek 

Opslingereffekt (keteneffekt) 

Anticipatievoorraad 

APICS 

Applikatiepakket (voor computertoepassinge~) 

~ls aanwezig 

A11embleerprogr811111a 

A11amblagebedrijf 

Samenstelling 

Montageatuklijst 

Montageorder 

Auortiment 

A1ymmetri1che verdeling 

Attributieve kaurin1 

Machtigin1 tot afwijking 



- Backdoor selling 

- Backhaul 

- Backlog of orders 

- Back order 

- Backward scheduling 

- llalc clamp 

- Ball conveyor 

- Base stock system 

- Batch processing 

- Batch quantity 

- Behind schedule 

- Belt conveyor 

- Bill of exchange 

- Bill of materials 

- Bill of materials processor 

- Bill of sale 

- Binary code· 

- Binary digi t' 

- Bin location file 

- Bin tag 

- Blanket order 

- Block diagram 

- Bonded warehouse 

- Book profit 

- Book value 

- Bottleneck 

- Box pallet 

- Brand name product 

- Breach of warranty 

- Break bulk 

- Break even analysis (&raphic) 

- Budget/estimate 

- Budget 

- Buffer 

- Bulk container 

- Bulk density 
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Rechtstreekse verkoop 

Retourvracht 

Leveringsachterstand 

Nalevering 

Terugplannen 

Zakkenklem 

Kogelbaan 

Basisvoorraadsysteem 

Groepsgewijze verwerking 

Seriegrootte 

Achterstand 

Bandtransporteur 

Wissel 

Stuklijst 

Stuklijstpro&ramma 

Koopbrief 

Binaire kode 

Binair cijfer 

Ma&azijnvakkenre&ister 

Stellingkaart 

Raamorder 

Blokschema 

Entrepot 

Boekwinst 

Boekwaarde 

Knelpuntsfaktor 

Boxpallet 

Merkartikel 

Garantiebreuk 

Splitsen van lading 

Break even analyse (kosten/opbren&sten
grafiek) 

Bearoting 

Bud&et 

Buffer 

Stort&oedcont•iner 

Stortdichtheid 



- Bulk goods 

- Bulk stock 

- Bursting strength 

- Businesa cyde 

- Buyer's markèt 

Buyer's option 

- Byte 

- Camp (formula by) 

- C and F 

- Cancel 

- Cantilever. 

Canti.lever crane 

- Capacity 

- Capacity plannin1/leading 

- Capital quote 

- Cargadoor 

- Car10 apace 

- Carnet TIR 

- Carrier 

- Carrier'• lien 

- Cartel 

- Caae catch 

- Ca■h discount 

- Caah flow 

- Cash with order 

- Cate1orical 1y1tem 

- Central proce11ing unit (CPU) 

- Certificate of compliance 

- Certificate of ori1in 

- Chain conveyor· 

- Chan1e order 

- Charterer 

- Charterin1 office 

- Chrbtma1 traa 

- Chriatma1 tree rack 
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Stortgoed 

Bulkvoorraad 

Druksterkte 

Conjunctuurcyclu1 

Kopersmarkt 

Kopenoptie 

Byt~ 
Camp Üormule van) 

C en F 

Annuleren (van een order) 

Keratboom1tellin1 (Cantilever) 

Torenkraan 

Kapaciteit 

Kapaciteitaplanning 

Kapitaalquote 

Car1adoor 

Laadprofiel 

·Carnat TIR 

Vervoerder 

Retentierecht v·an de vervoarder 

Kartel 

Khtenklem 

Betaling1korting 

Ka11troom 

Voo-ruitbetalin1 

Cate1ori1ch 1y1teem 

Cantrale verwerking1eanhaid (CVE) 

Certifikaat van nakoming 

Cartifikaat van oor1pron1 

Kettin1tran1porteur 

Wijzi1in11opdracht 

Bevrachter 

Bevrachtin11kantoor 

Produkt■ t.ruktuur (Ker1tboomatruktuur) 

ltaratboomatellina (Cantilaver) 



- CIF 

- Cl••• rate 

- Clear in and out 

- CMR 

- COBOL 

- Collapsib.le container 

- Collect shipment 

COlllbination unit 

- C011111itment 

- Cmmodity rate 

- Com.>n part 

- c_-nautair transport 

- Competition 

- Competitive position 

- Compile 

- Compiler 

- Component 

- Computer 

- Concealed d81118ge 

- Conditional 1ale1 

- Conference 

- Conference rate 

- Configuration 

- Consigned stock 

- Console 

- Consolidate 

- Consolidated balance 

- Constant costà 

- Container 

- Containerization 

- Container terminal 

- Contant• note 

-·continuoua production 

- Continuous tran■port 

- Contract 

- Contract date 
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CIF,Cost In1urance _Freight 

Klasaifikatietarief 

Inklaren en uitklaren 

CMR 

COBOL 

Opvouwbare container 

Rembourszending 

Kombinatie 

·Openstaande order 

C0111110dity tarief 

Gemeenschappelijk'(onder-)deel 

Communautair vervoer 

Konkurrentie 

Konkurrentiepositie 

Compileren 

Vertaalprogr1111111& 

Onderdeel 

Computer 

Verborgen schade 

Varkoop onder voorbehoud 

Conference 

Conference tarief 

Configuratia 

Consignatievoorraad 

Console 

Consolideren 

Geconsolideerde balans 

Vaste kosten 

Container 

Containerisatie 

Container terminal 

Inhoudsopgave 

Kontinu produktie 

Kontinu transport 

Kontrakt 

Kontraktdatum 



- Contract work 

-_Contributed value 

- Control limits 

- Conversational model 

- Conversion 

- Conveyor 

- Corporate planning 

- Correlation 

- Cost absorption matrix 

- Cost allocation 

- Cost calculation 

- Cost center 

- Cost factor 

- Coating ~nit 
- Coat of capital 

- Coat plus 

- Cost price 

- Co1t1 

- Counter offer 

- Crane 

- Credit note 

- Critical ratio 

- Cumulative frequency 

- Current ratio 

- Cuatomer order 

- Cu■ tomer 1ervice ratio 

- Cu1tmu shed 

- Cu1tmu transport 

- Cyclical ordering 1y1tam 

- Damaaenen 

- Damped reaction 

- Data bank 

- Bata ba■e 

- Data file 

- Data hierarchy 

- Dead load 
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Aanaenomen werk 

Toeaevoegde waarde 

Regelgrenzen 

Conver,ationele verwerkina 

Converaie 

Transporteur 

Ondernemingsplannina 

Correlatie 

Kostenverdeelataat 

Kostenverbijzonderina 

Voorkalkulatie 

Kostenplaats 

Ko1ten1oort (kostenkateaorie) 

Kostend:raaer 

Kapitaalko1ten, vermogen1ko1ten 

Kost plu• 

Kostprijs 

Kosten 

Teaen-offerte 

Kraan 

Creditnota 

Verhouding1reael 

Cumulatieve frekwentie 

C11rrent ratio 

Klantenorder 

Servicearaad (kans op ja-verkoop) 

Douanelood1 

Do11anevervoer 

Periodiek be1tel1y1teem 

Beschadiadlieid 

Gedampt r~aaeren 

Informatiebank (1) 

Informatiebank (2) 

Ge1aven1be■ tancl 

Hiirarchi1che rana1chikkin1 

Wachtende werkvoorraad 



- Debit note 

- Debug 

- Declare 

- Decoupli_ng stock 

- Delay report 

- Delivery 

- Delivery·order 

- Delivery schedule 

- Demand 

- Demurrage 

- Demurrage money 

- Dependent demand 

- Depreciation 

- Detailed scheduling 

- Deterministic 

- Deterministic materiala 
requirements planning 

- Devil's claw 

- Differential coats 

- Direct costing 

- Direct costs 

- Direct labor 

- Direct material 

- Discharge contract 

- Discount 

- Discounted cash flow 

- Discount-point 

- Dispatching 

- Display container 

- Display tube 

Distance freight price 

- Distributor 

- Dockboard 

- Dockshelter 

- Dolly 

- Downtime 

- Drive-in rack 
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Debetnota 

Fouten opsporen (en herstellen) 

Declareren 

Ontkoppelingsvoorraad 

Achterstandslijst 

Aflevering 

Delivery-order 

Afleveringsschema 

yraag 

Demurrage, overliggen 

Overliggeld 

Afhankelijke vraag 

Afschrijving 

Detailplanning, Werkplaatsplanning 

Deterministisch 

Deterministische behoefteberekening 

Duivelsklauw 

Differentiële kosten 

Variabele kostenkalkulatie 

Direkte kosten 

Direkte arbeid 

Direkt materiaal 

Aflaadkontrakt 

Korting (rabat), disconteren 

Nettokontantwaardemethode 

Kordngapunt 

Werkuitgifte 

Rolcontainer, displaycontainer 

Beeldbuis 

Distantievrachtprij ■ 

Distributiebedrijf 

Dockboard 

Dockshelter 

Handwagen 

Stilstandtijd 

Inrij stelling 
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- Driverless truck 

- Drop shipment 

- Drop test 

- Due date 

- Due date rule 

- Earning capacity 

- Economie order quantity 

- Economie stock 

- Economiea of scale 

- Effective stock 

- Efficiency 

- Elaaticity of demand 

- Elevator 

- Endogeneous variable 

- Endossement 

- Engineering bill of materiala 

Engineering change 

- Engineering drawing 

- Enquiry 

- Entry list 

- ESC 

- Escalator clauae 

- Estimated Time of Arrival 

- Estimate 

- Estimation 

- Europallet 

- Evergreen 

- EVO 

- Ex ante 

- Ex bonded warehouae 

- Ex doek 

- Ex factory 

- Exhort 

- Exogeneous variable 

- Expected demand 

Onbemande. wagen 

Fabriekslevering 

Valproef 

Leveringsdatum 

Gereeddatumregel (achterstandsregel) 

Rentabiliteit 

Ekonomische ordergrootte 

Ekonomische voorraad 

E~onomisch achaaleffekt 

Effektieve voorraad 

Efficiency 

Vraagelasticiteit 

Elevator 

Endogene variabele 

Endossement 

Technische stuklijst 

Technische wijziging 

Technische tekening 

Aanvraag 

Inklaringalijst 

ESC 

Doorberekeningsclausule 

ETA 

Schatting, begroting 

Schatting 

Europallet 

Evergreen 

EVO 

Ex ante 

Af entrepot 

Af losplaats 

Af fabriek 

Rappe leren 

Exogene variabele 

Verwachte vraaa 
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- Expedite 

- Expeditor 

- Explosion 

- Exponent~al smoothing 

- Ex post 

- Extended bill of material 

- Extractive industry 

- Extrapolation 

- Extrinsic forecast 

- Factoring 

- Feedbak 

- Feeder 

- FIFO (First in First out) 

- File 

- Final product 

- Fin■ ih date 

- Finite capacity loading 

- FIO 

- First come, first serve rule 

- First order 1moothing 

- Fi■cal balance 

- Fixed coats 

- Fixed offer 

- Fixed ord~r quantity 1y1tem 

- Fixed tranafar price■ mathod 

- Flat 

- Flat balt conveyor 

- Flexibility 

- Float 

- Floor ■ tock 

- Flow chart 

- Flow ■hop 

- FOB 

- FOP 
- FOa 

- Foraca■t 

Chasseren 

Chasseur 

Explosie 

Exponentiële afvlakking (Evenredige 
korrektie) 

Ex post 

Ordergebonden stuklijst 

Extractief bedrijf 

Extrapolatie 

Extrinsieke voorspelling 

Factoring 

Terugkoppeling 

Voeding■ inrichting 

Eer■ t in eerst uit 

Be■ tand 

Eindproduct 

Gereeddatum 

Kapaciteit■planning tegen beperkte kapaci 

FIO 

Aankomst regel 

Eer1te orde afvlakking 

Fhcale balans 

Va■ te kosten 

Va■ te aanbieding 

Ba1tel1y1teem met va■ te bestèlhoeveelheic 

Va■ te verrekenprijzenmethode 

Flat 

Vlakke bandtran■porteur 

Flexibiliteit 

Speling ( ■peelruimte) 

Grijpvoorraad 

Stroomdiaaram 

Lijnproduktie-afdeling 

FOB 

FOP 

roa 
Voor■palling, progno■e 
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- Forecaate error 

- Fork hook 

- Fork lift truck 

- Counter balanced fork(lift)truck 

- FORTRAN 

- Forwarding 

- Forwarding aaent 

- Forward contract 

- Forward purchasing 

- Forward scheduling 

- Franchise 

- Franchiain& 

- Free Alongside Ship 

- Free on Board 

- Free stock 

- Freetrade zone 

- Freight All Kinds 

- Freigth bill 

- Frequency distribution 

- Full container ship 

- Functioqal.lay-out 

- Gantry crane 

- Gantt chart 

- Genera! purchase order terms 

- Goods receiving department 

- Gram 

- Gross added value 

-.Grosa requirements calculation 

- Gross weight 

- Groupage 

- Group lay-out 

- GUS-classification 

- Handling coats 

- Handpallet truck 

- Hash total 

- Hedge (off) 

- Heterogeneou-s production 

Heuristic 

Voorspellingafout 

Pallethaak 

Vorkheftruck 

Vorkheftruck met contragegewicht 

FORTRAN 

Expeditie 

Expediteur 

Termijnkontrakt 

Vroeatijdig inkopen 

Vooruitplannen 

Franchise (vrijatellina) 

Franchising (concessie) 

FAS (Vrij langszij) 
FOB. 

Vrije voorraad 

Vrije handelszonde 

FAK 

Vrachtrekening 

Frekwentieverdeling 

Containerschip 

Funktionele opstelling 

Bok-(brug)kraan 

Strokenschema 

Algemene leveringsvoorwaarden 

Goederenontvangst 

Grijper 

Bruto toegevoegde waarde 

Bruto behoefteberekening 

Brutogewicht 

Groupage 

Groepsopstelling 

GUS-klassifikatie 

Behandelingskosten 

Handpallettruck 

Mengtotaal 

Risikodekking 

Heterogene produktie 

Heuristisch 



- HIFO-method 

- Histogram 

- Hoist 

- Homogeneous production 

- Huckepack tranaport 

- IATA 

- ICHCA 

- ICS 

- Impact strength 

- Implosion 

- Import duty 

- Indented bill of materiala 

- Index figure 

- Indirect coats 

- Indirect material 

- Infinite capacity lodading 

- Initial ordei:; 

- Input unit 

- Inapection report 

- Installation firm 

- Inatruction 

- Intearation 

- Interactive 

- Intermodal tran1port 

- Intrinaic forecast 

- Invoice 

- IRU 

- ISF 

- Item 

- Job order co1tin1 

- Job production 

- Job shop 

- Joint order 

- Kan1aroo·tran1port 

- Kraft-liner 

- Landed prlce 
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HIFO-methode 

Histogram 

Heffen, hijsen 

Homogene produktie 

Huckepack-vervoer, gekombineerd vervoer 

IATA 

ICHCA 

ICS 

Schokbestendigheid 

Implosie 

Invoerrechten 

Struktuurlijst (meer-niveaustuklijat) 

Indexcijfer 

Indirekte kosten 

Indirekt materiaal 

Kapaciteitaplanning teaen onbeperkte 
kapaciteit 

Initiële order 

Invoereenheid 

Keurin1■rapport 

Installatiebedrijf 

Opdracht 

Inte1ratie 

Interactief 

Intermodaal vervoer 

Intran1ieke voor1palling 

Faktuur 

IRU 

ISF 

Artikel 

Nakalkulatie per order 

Stukproduktie 

Funktionele opstelling 

V•n-lorder 

Kanaoeroevervoer 

Kraftpapier 

Prij, in huh 



- LASH 

- Lay-out 

- LCL shipment 

- Leading indicator 

- Lead time 

- Lead time (offset) 

- Lead time 

- Learning curve 

- Leasing 

- Letter of intent 

- Leve.l 

- Level luffing crane 

- Level by level planning 

- Level number 

- Lien 

- LIFO (Last In, First Out) 

- Lift table 

- Lineair progr811111ing 

- Line balancing 

- Line haul 

- Line production· 

- Liquidity 

- List price 

- Live load 

- Load 

~ Lorry-wading-crane 

- Loadingport 

- Local purchase order 

- Logistic 

- Logistics Management (J) 

- Logistics Manaaement (2) 

- Lot size 

- Lot size stock 

- Low level code 

- LTL shipment 
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LASH 

Ruimtelijke inrichtina 

Wagondeellading 

Maatgevende grootheid 

Levertijd 

Voor looptijd 

Voorzieningsperiode 

Routinekronmie 

Leasing (verhuring) 

Voorlopige opdracht 

Niveau 

Topkraan 

Behoefteberekening per niveau 

Niveaunummer 

Retentierecht 

Laatst in eerst uit 

Hef tafel 

Lineaire progr1111111ering 

Lijnafatenming 

Lijndienst 

Lijnproduktie 

Liquiditeit 

Katalogusprijs 

Vrije werkvoorraad 

Bezetting(s •••• ) 

Auto laadkraan 

Laadplaats 

Lokale bestelorder 

Logistiek 

Goederenstroombeheersina (integrale) 

Logistiek beheer 

Seriegrootte 

Seriegroottevoorraad 

Laaaste niveaukoderina 

Vrachtwagendeellading 
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- Machine language 

- Magnetic tape 

- Maiorate 

- Make or buy 

- Manufacturer 

- Manufact~ring order 

- Manufacturing quality 

- Market 

- Marketing mix 

- Market research 

- Market segment 

- Market share 

- Master file 

- Master schedule 

- Material 

- Material handling 

- Material management 

- Materials requirements planning 

- Matrix bill of materials 

- Mean 

- Mean Absolute Deviation·(MAD) 

- Median 

- Middleman 

- Mileage rate 

- Mill run 

- Min-max system 

- Mnemonic 

- Mode 

- Model 

- Modem 

- Module 

- Monopoly 

- Monte Carlo method 

- Move time 

- Moving Annual Total (MAT) 

Machinetaal 

Magneetband (-geheugen) 

Majoreren 

Maken of kopen 

Onderdelenfabrikant 

Produktie-order 

Fabrikagekwaliteit 

Markt 

Marketing mix 

Marktonderzoek 
' Marktsegment, Deelmarkt 

Marktaandeel 

Stambestand 

Hoofdplanning 

Materiaal 

Material handling, materiaalafhandeling 

Materiaalstroombeheersing 

Materiaalbehoefteplanning 

Samengestelde stuklijst (Matrix-stuklijst) 

Gemiddelde 

Gemiddelde absolute afwijking 

Mediaan 

Tussenpersoon 

Kilometertarief 

Minimum grondstoffenafname 

Min--max bestelsysteem 

Mnemonisch 

Modus 

Model 

Modem 

Moduul 

Monopolie 

Monte Carlo methode 

Transport tijd 

Voortschrijdend jaartotaal 



- Hoving average 

--Hoving period plan 

- NCPDH 

- Nest 

- Net(t) added value 

- Net(t) cash 

- Net(t) change 

- Net(t) requirement 

Net(t) price 

- Net(t) weight 

- Network planning 

- NIFO-method 

- NOB 

- Nominal measure 

- Nominal requirement 

- Nomogram(me) 

- Non significant part number 

- Norinal diatribution 

- Object program 

- Obaolescence 

- Offline operation 

- Oligopoly 

- Online Operation 

- Open account purchase 

- Open market price 

- Operating system 

- Operational research 

- Operations sequence 

- Optical characters 

- Option 

- Order 

- Order confirination 

- Order frequency 

- Ordering coats 

- Order point 

- Orientation 
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Voortschrijdend gemiddelde 

Voortschrijdend periodenplan 

NCPDH 

Nesten 

Netto toegevoegde waarde 

Nettokontant 

Nettowijziging 

Nettobehoefte 

Nettoprijs 

Nettogewicht 

Netwerkplanning 

NIFO-methode 

NOB 

Nominale maat 

Nominale behoefte 

Nomogram 

Identificerend kodenummer 

Normale verdeling 

Objektprogramma 

Veroudering 

Niet gekoppelde verwerking 

Oligopolie 

Gekoppelde verwerking 

Kopen op rekening 

Vrije marktprijs 

Hoofdbesturingsprogramma 

Operationeel onderzoek 

Bewerkingsvolgorde 

Optisch leesbaar schrift 

Optie 

Bestelling 

Orderbevestiging, 

Beatelfrekwentie 

Beitelkosten, Orderkosten 

Bestelniveau, Be1telpunt 

Oriëntatie 
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- Orientation price 

- Oriainal Equipment Manufacturer (OEM) 

- Output device 

- Overcapacity 

- Overhead co■ ts 
- Overhead conveyor 

- Overhead traveling crane 

- Overhead trolley conveyor 

- Overlappina schedule 

- Overlaad 

- Overtime 

- Pallet 

- Pallet truck 

- Pan conveyor 

- Pareto-analy1i1 

- Part codenumber 

- Parti list 

- Pa■ t due 

- Patent infringement 

- Pattern of demand 

- Paymen in advance 

- Pay-out 

- Pay-out time 

- Penalty clause 

- Physical di■tribution 

- Physical ■tock 

- Pickina lbt 

- Piece time 

- Piaay back tranaport 

- Pipeline atock 

- Plannina horizon 

- Pne11111&tic conveyor 

- Poi11on diatribution 

- Population 

- Poataae paid 

Oriëntatieprijs 

Apparateninduatrie 

Uitvoerorgaan 

Overkapaciteit 

Algemene koeten 

Sch-ltran1porteur 

Boven loopkraan 

Hanatran■porteur 

Overlappende planning 

Overbezettina 

Overwerk 

Pallet 

Pallet truck 

Troabandtranaporteur 

Pareto-analyae 

Artikelkodenumer 

Stuklij ■ t 

Levertijdover■chrijding 

Oktrooiachending 

Vraa1Patroon. 

Vooruitbatalina 

Payout 

Teruaverdientijd 

. Boete clauaula 

·Fysieke diatributie 

Techniache voorraad 

Materiaaluitaiftelijat 

Stuktijd 

Gekombinaerd vervoer 

•PiiPlijnvoorraad 

Planninahorizon 

• Pne11111&a t 

Poi11onverdelin1 

Populatie 

Franko 
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- Post pallet 

- Present value 

- Price lèaderacbip 

- Price maintenance 

- Price prevailling at date of sbipment 

- Price protection 

- Price redetermination clau1e 

- Price review 

- Primary requirement 

- Primary atoraae 

- Priority r.ule 

- Private. carrier 

- Private transport 

- Probability 

- Probability denaity 

- Probability diatribution 

- Probability diatribution function 

- Procedure 

- Proce11 planning 

- Proceu time 

- Production batch 

- Production column 

- Production control 

- Production cycle 

- Production pattern 

- Production plannina 

- Production proaram(ma) 

- Production rate 

- Production reallocation 

- Production to ~rder 

- Production to atock 

- Productivity 

- Product atructura 

- Pro forma invoica 

- Proar••• control 

- Public varehouae 

Postpallet 

Contante waarde 

Prijsleider 

Vertikale prijabinding 

Prijs vaat op datum van verzending 

Prij1be1cherming 

Prijsherzieningaclauaule 

Prijzenoverzicht 

Primaire behoefte 

Intern gebeuaen 

Voorranaaregel 

Eiaen vervoerder 

Eiaen vervoer 

Waaraçhijnlijkheid 

Kanadicbtbeid 

Kanaverde lina 

Kan1verdelin11funktie 

Procedure 

Werkvoorbereiding 

Bewarkingatijd 

Produktieaerie 

Bedrijfskolom 

Produktiebeaturing 

Doorlooptijd 

Produktiepatroon 

Produktieplannina 

Produktieprogruna 

Produktieanelheid 

Produktieherverdelina 

Produktie op order 

Produktie op voorraad 

Produktiviteit 

Produktatruktuur, Keratboomatruktuur 

Pro forma faktuur 

Voortaangakontrole 

Veem 



- Purchased part 

- Purchase requisition 

- Purchasing condition 

- Purchasing costs 

- Purchasing manual 

- Quality 

- Quality assurance 

- Quality control 

- Quality of design 

- Quantity discount 

- Queuing theory 

- Quotation 

- Random 

- Random access 

- Random dispatching rule 

- Random numbers 

- Random sample 

- Random variable (variate) 

- Range 

- Rate 

- Raw material 

- Reach truck 

- Real time data processing 

- Reassurance 

- Receiving report 

- Reciprocity 

- Record file 

- Red label 

- Registei: 

- Regressant 

- Regression analysis 

- Regression line 

- Regressor 

- Reject (rate) 

- Reject change 

- Related bar chart 
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Koopdeel 

Bestelaanvraag (Bestelbon) 

Inkoopkonditie 

Inkoopkosten 

Inkoophandboek 

Kwaliteit 

Kwaliteitsbewaking 

Kwaliteitsbeheer 

Ontwerkpkwaliteit 

Kwantumkorting 

Wachttijdtheorie (wachtrijtheorie) 

Offerte 

Aselekt 

Direkt toegankelijk 

1'oevalligheidsregel 

Aselakte getallen 

Aselekte steekproef 

Stochastische grootheid 

Spreidingsbreedte 

Tarief, Rendement 

Gronde tof 

Reach truck 

Gelijktijdige verwerking 

Herverzekering 

·. Goederenontvangstbon, ontvangstbon 

Reciprociteit 

Beatand 

Rode label 

Register 

R~reasant 

Regressieanalyse 

Ragra■ aielijn 

Regre11or 

Uitval(-parcentage) 

Afkaurkans 

Doorloop1chema 



- Rent 

- Repeat order 

- Replacement market 

- Replacement value 

- Restricted article 

- Retailer 

- Retail sales 

- Retention 

- Return 

- Return freight 

- Revaluation 

- Review period 

- Rhochrematics 

- RID 

- Ride authorization 

- Roller conveyor 

- Rolling forecast 

- Roll on/Roll off 

- Roll through rack 

- Route sheet 

- Routine. 

- Royalty 

Running in coats 

Running in time 

- Run out list system 

- Rush order 

- Safety factor 

-·safety stock 

- Safety time 

- Sale of return 

- Sales 

- Sample. 

- Sampling distribution 

- Saw tooth graphic (diagram) 

- Scheduling 

- Screw conveyor 

- Seasonal demand 
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Huren 

Nabestelling 

Vervangingsmarkt 

Vervangingswaarde 

Verboden artikel 

Detailhandelaar 

Direkte verkoop 

Inhouding 

·Rendement 

Retourvracht 

Herwaardering 

Herzieningstijd 

Rhochrematica 

RiD 

Ritmachtigingen 

Rollentransporteur 

Voortschrijdende voorspelling 

Rij op, rij af 

Doorrolstelling 

Bewerkingsinstruktie 

Routine 

Royalty 

Aanloopkosten 

Aanlooptijd 

Run out list systeem 

Spoedorder 

Veiligheidsfaktor 

Veiligheidsvoorraad 

Veiligheidstijd 

In kommissie 

Verkoop 

Steekproef, bemonsteren 

Steekproefverdeling 

Zaagtandgrafiek(-diagram) 

Tijdschemaplanning (Detailplanning) 

Schroeftran1porteur 

Seizoenvraag 
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- Seasonal production 

- Seasonal stock 

- Secondary requirement 

- Selective sampling 

- Sellers lien 

- Sellers !D8rket 

- Sellers option 

- Semi-finished product 

- Senaivity analysi1 

- Sequential access 

- Service level 

- Set-up coats 

- Set-up time 

- Shelf rack. 

- Ship-broker 

- Shipment 

- Shipowner 

- Shipping 

- Shipping aaent 

- Shipping order 

- Shop calendar 

- Shop planning 

- Shortaae (of stock) 

- Shortaae coats 

- Shrink wrapping 

- Sideloader 

- Side load truck 

- Significant different 

- Sianifican part number 

- Simpl~x alaorithm 

- Simulat:î,on 

- Sinale level bill of material1 

- Single strand floor conveyor 

- SITC 

- Sitproneth 

- Skmina the market 

Seizoenproduktie. 

Seizoenvoorraad 

Sekundaire behoefte 

Gelede steekproef 

V_erkopersre tent ierech t 

Verkopersmarkt 

Verkopersoptie 

Halffabrikaat 

Gevoeligheidsanalyse 

Sequentiële toeg_ankelijkheid 

Servicegraad (kans op ja-verkoop) 

Instelkosten 

Instel tijd 

Leabordste llina 

Cargadoor 

Zending 

Reder 

Expeditie 

Expediteur 

Verzendopdracht 

Fabriekskalender 

Detailplanning, Werkplaatsplanning 

Voorraadtekort 

Kosten van nee-verkoop 

.Krimpfolieverpakking 

Zijladder 

Zijlaadtruck 

Signifikant afwijkend 

Klassificerend kodenU11111er 

Simplex alaoritme 

Simulatie 

Enkelniveau1tuklijst 

.vloerbaantransporteur 

SITC 

Sitproneth 

Afroompolitiek 
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- Smallest processing time rule 

- Smooth 

- Smoothing constant 

- Slack time 

- Slack time rule 

- Slat conveyor 

- Slow moving item 

- Slow moving stock 

- Software 

- Solvency 

- Sart 

- Source document 

- Source program(me) 

- Spare pa~t 

- Specification 

- Speculation stock 

- Speculative -purchasing 

- Spine 

- Split lot 

- Spot good 

- Stacker crane 

- Stacking truck 

- Standerd coats 

- Standard stock 

- Start date 

- Statement of account of the period 

- Statistical variable 

- Stevedore 

- Stocha1tic inventory model 

- Stocha1tic process 

- Stocha1tic requirements planning 

- Stock control 

- Stock COit ■ 

- Stock count 

- Stock depreciation 

- Stock file 

Kortste bewerkingstijdregel 

Afvlakken, effenen 

Dempingskonstante 

Speling, (speelruimte), (tijdspeling) 

Spe lingsregel 

Lattentransporteur 

Langzaam lopend artikel 

Incourante voorraad 

Programmatuur 

Solvabiliteit 

Sorteerprogramma 

Basisdocument 

Bronprogramma 

Reservedeel 

Specifikatie 

Spekulatieve voorraad 

Spekulatieve inkoop 

Doorn 

Deellevering 

Locogoed 

Stapelkraan 

Stapel truck 

Standaardkostprija 

Normvoorraad 

Startdatum 

Periodiek betalingsoverzicht 

Stati1tische variabele 

Stuwadoor 

Stochastisch voorraadmodel 

Stocha1ti1ch verloop (Toevalsverloop) 

Stochastische behoefteberekening 

Voorraadbeheereing 

Voorraadko1ten 

Voorradopname 

Af1chrijving op voorraad 

Voorraadbe■ tand 
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- Stock on order 

- Stock order 

- Stock record card 

- Stock status 

- Stock valuation 

- Storage device 

- Straddle carrier 

- Strategic(al) stock 

- Stuff and strip 

- Sub-assembly 

- Subcontracting 

Subject to prior sale 

- Summarized bill of materials 

- Suppliera performance record 

- Supply material 

- Surrender value 

- Swerve wheel conveyor 

- Symbolic language 

- System 

- Tailboard lift 

- Tachograph 

- Tare weight 

- Tax exemption certificate 

- Tear strength 

- TEEM 

- Teleprocessing 

- Teletype 

- Tender 

- Terminal 

- Termination clause 

- Terms of payment 

Tertiary requirement 

Through fare 

- Throughput time 

- Till of lading 

Time serie 

Bestelde voorraad 

Voorraadorder 

Voorraadkaart 

Voorraadoverzicht 

Voorraadwaardering 

Geheugen, opslag 

Portaalheftruck 

Strategische voorraad 

Stuffe~ en strippen 

Subsamenstelling 

Uitbesteden 

Eerdere verkoop voorbehouden 

Totaal stuklijst 

Leveranciersbetrouwbaarheidsregiste 

Hulpmateriaal 

Afkoopwaarde 

Zwenkwielenbaan 

Symbolische taal 

Systeem 

Auto laadklep 

Tachograaf 

Tarragewicht 

Certifikaat van belastingvrijdom 

Scheursterkte 

TEEM 

Teleprocessing 

Teletype 

Inschrijving 

Terminal, eind .••• 

Annulingsclausule 

Betalingsvoorwaarden 

Tertiaire behoefte 

Totaaltarief 

Doorlooptijd 

Connossement 

Tijdreeks 



'ime serie analysis 

'ime sharing 

IR 

olerance 

rade mark 

raffic 

railer (1) 

railer (2) 

ranaaction 

ransfar price 

ranahipment 

randt freight 

ransit time 

ransmodalht 

ranaport 

ranaportation 

rand 

urnover of ■ales 

urnover rata of property 

urnovar rate of stoel; 

urrat truck 

i,o-bin-1ystam 

i,o-top distribution 

odercapacity 

11derload 

11it load 

11it Record Equipment 

11load contract 

tilization rate 

1lua analysh 

1riabla coats 

1riance 

1ndor rating 

L1ual in1pection 

liting time 
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Tijdreeksanalyse 

Tijdscharing 

TIR 

Tolerantie 

Handelsmerk 

Verkeer 

Aanhangwagen 

Oplegger 

Mutatie 

Verrekenprijs . 

Overslag 

Doorvracht 

Tranaporttijd 

Transmodalist 

Transport 

Vervoer 

Trend 

Omzet 

Omloopsnelheid van het vermogen 

Omloopsnelheid van de voorraad 

Hoogbouwtruck, magazijntruck 

Two-bin systeem 

Tweetoppige verdeling 

Onderkapaciteit 

Onderbezetting 

Transporteenheid 

Unit Record Equipment 

Áflaadkontrakt 

Benuttingsgraad 

Waardeanalyse 

Variabele kosten 

Variantie 

Syatematiache leveranciersbeoordeling 

Visuele keuring 

Wachttijd 



- Warehouse 

- Warehouse warrant 

- Waterclerk 

- Weighted average 

- Welch formula 

- Wheel conyeyor 

- Where used 

- Where used list 

- Wholesaler 

- Winch 

- Wire mesh wall rack 

- Work center 

- Work file 

- Work in process 

- Year discount 
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Veem 

Ceel 

Waterklerk 

Gewogen gemiddelde 

We lchformu le 

Schrijfjesbaan 

Implosie 

Waar-gebruik-lijst (Toepassingslijst) 

Grossier 

Lier 

Gaaswandrek 

Machinegroep 

Werkbestand 

Voorr·aad onderhanden werk 

Omzetbonus (Jaarbonus) 


