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Externe logistiek en 
externe beperkingen 
(4) 
In zijn serie artikelen over externe logistiek behao· 

delde prof.dr. C.B. Tilaous, hoogleraar aan de Techni· 
sche Universiteit Eindhoven, tot dusver bet begrip 'ex· 
teme logistiek' in algemene zin (7 juli), knelpunten in 
bet wegennet (21 juli) en de maatschappelijke ver
keerskosten (2 augustus).ln afievering 4 analyseert 
de auteur in hoeverre de externe logistiek van de toege
stane ruimte binoen de theoretisch maximale begren· 
ziogen gebruik maakt. 

Wat heet bezettingsgraad? 

Door prof.dr. C.B. Tilaous 

De bezettinganalyse bestaat 
uit een reeks percentages. Elk 
percentage is zo geformuleerd, 
dat het met het gedurig produkt 
van al zijn voorgangers verme
nigvuldigd dient te worden. Het 
gedurig produkt van alle per
centages levert een theoretische 
totale bezettingsgraad op. In een 
realistisch getallenvoorbeeld 
verderop in dit artikel zal blij
ken dat deze bezettingsgraad 
schrikbarend laag kan uitvallen. 

Tevens zal aanstonds worden 
aangegeven, wat de vervoerder 
kan doen om de percentages te 
verbeteren. Sommige percenta
ges zijn voor de vervoerder niet 
of nauwelijks be'invloedbaar, op 
andere kan hij gemakkelijker 
efficiencyverbeteringen berei
ken. 

Maxicombi 
Als uitgangspunt nemen wij 

het theoretisch geval van de 
vrachtwagencombinatie van 
maximaal toelaatbaar laadvolu
me die dag en nacht valle ladin
gen puur produkt vervoert van 
A naar B. Deze theoretische ver
voersprestatie noemen we hon
derd procent. 

De vervoerder kan niet veel 
aan de begrenzingen van de 
maxicombi tornen. Hij kan een 
truckcombinatie kopen die net 
iets langer is dan 18 meter, net 
iets breder dan 2,50 meter en net 
iets hager dan 4 meter met nog 
kortere koppeling, kortere cabi
ne en lager chassis, naar het 
blijft morrelen in de marge. 

Zolang er ministersconferen
ties nodig zijn om te bepalen of 
een maximale combintielengte 
van 18,35 of 18,75 meter moet 
worden toegestaan, vallen 
trucktreinen van honderd meter 
lengte, die langs verkeersheirba
nen door Europa of door Siberi~ 
naar Japan razen, buiten de ho
rizon van de vervoerder. De 
maxicombi van zeg 120 kubieke 
meter maakt dus deel uit van die 
honderd procent. 

Waarom maximaal volume 
en niet gewicht of tijd? Omdat 
volume de meest voorkomende 
beperkende factor in het weg
vervoer is. De bezettingsanalyse 
zou echter even goed kunnen 
worden opgesteld voor ge
wichtsvervoer (vrachtwagens 
met bouwmaterialen bij voor
beeld) of snelheidsvervoer (ex
pressevervoer bijvoorbeeld). En 
de analyse zou even goed kun
nen worden opgesteld voor de 
andere vervoersmodaliteiten: 
luchtvaart, scheepvaart, spoor
vervoer. 

Capaciteit (pl) 
Het eerste percentage waar 

we mee geconfronteerd worden 
is het capaciteitspercentage: van 
de maximaal toelaatbare capaci
teit van, zeg, 120 kubieke meter. 

A Is een vervoerder een 
vrachtwagencombinatie een
maal gekoch t heeft, is di t per
centage tot aan de vervanging 
niet te be'invloeden. Gezien van
uit de chauffeur betekent het 
wei een capaciteitsverlies. De 
chauffeur zou met een combina
tie van 120 kubieke meter kun
nen rijden, maar hij rijdt maar 
met bij voorbeeld 72 kubieke 
meter; het capaciteitspercentage 
is60. 

Bedrijfstijd (p2) 
Het tweede percentage be

treft de tijd dater gewerkt 
wordt. Het is de bedrijfstijd van 
het voertuig in uren per jaar als 
pecentage van het totaal van 
8760 uren per jaar. Dit percenta
ge zou bijvorbeeld 40 kunnen 
zijn. 

Wilde vervoerder dit percen
tage be'invloeden dan loopt hij al 
gauw tegen allerlei beperkingen 
van de sociale wetgeving aan. 



Beschikbaarheid (p3) 
Bedrijfstijd wil nog niet zeg

gen beschikbaarheidstijd. Het 
beshikbaarheidspercentage is 
~~t percentage va~ de bedrijfs
t!Jd dat het voertu1g beschikbaar 
is om te vervoeren, en bij voor
beeld niet in onderhoud of repe
ratie is. 

De benodigde hoeveelheid 
onderhoud en reparatie hangt 
sterk af van de technologie van 
het voertuig, maar ook van het 
gebruik door de chauffeur en is 
dus door de vervoerder enigszins 
te be"invloeden. 

Benutting (p4) 
Een voertuig kan beschik

baar zijn, maar toch werkeloos, 
omdat er bij voorbeeld geen ver
voersopdrachten zijn. 

De benuttingsgraad van het 
voertuig is een belangrijke com
merciele performance-indicator 
van de vervoerder. 

Rijfactor (p5) 
De rijfactor is de tijd dat het 

voertuig werkelijk rijdt als per
centage van de tijd dat het be nut 
wordt. Het bezettingsverlies 
wordt veroorzaakt door de bruto 
stop- en bezoektijden, inclusief 
de netto laad- en lostijden. 

Het uitgangspunt was dat 
onze theoretische maxicombi 
dag en nacht tussen A en B heen 
en weer rijdt, zonder stoppen. 
Een rijfactor van 10 procent 
(stoptijd nul) is natuurlijk nim
mer haalbaar, maar het verkor
ten van bezoektijden en daar
mee het verhogen van de rijfac
tor is voor menig vervoerder een 
belangrijk aandachtspunt. 

Omrijfactor (p6) 
We weten nu in principe 

welk percentage van de tijd het 
voertuig werkelijk goederen 
vervoert en we gaan vervolgens 
naar de afstand kijken. Het effi
ciencyverlies ten gevolge van de 
omrijfactor wordt veroorzaakt 
door het feit dat met deelladin
gen naar verschillende bestem
mingen gereden wordt in plaats 
van met een valle lading naar 
een bestemming. 

Stel, men rijdt metdrie deel
ladingen vanuit A naar 8 , C en 
Den met even grate retourla
dingen terug naar A (bij voor
beeld valle flesjes bier heen en 
lege flesjes terug). Dan is de om
rijfactor tc berekenen als de som 
van de afstanden (l: .(j . riJlijden, 
c .tj . reiskosten) ARA + ACA + 
ADA als percentage van drie
maalde rond rit ABCDA. 

Aan de omrijfactor is voor de 
vervoerder niet vee! te verbete
ren . De proportionaliteit van een 
valle wagenlading is nu eenmaal 
nie~ afgestemd op de proportio
nahtelt van het produktieproces 
van de verzender c.q. de ontvan
ger. De omrijfactor wordt zelfs 
trendmatig slechter (het percen
tage neemt a f) omdat afnemers 
frequentere belevering in klei
nere hoeveelheden just-in-time 
verlangen. 

(Merk op dat de omrijfactor, 
evenals aile andere percentages, 
zo geformuleerd is, dat honderd 
procent de maximaal bereikbare 
efficiency is en dat het werkelij
ke percentage daar doorgaans 
onder zalliggen. De ideale, mini
male afstand staat in dit geval 
dus in de teller van het percenta
ge en de werkelijke, om te rijden 
afstand in de noemer. Daardoor 
kunnen we straks aile percenta
ges met elkaar vermenigvuldi
gen en be hoven we niet te delen 
door percentagers van groot
heden, die geminima!iseerd 
moeten worden, zoals afstand.) 

Routeringsfactor (p7) 
Voor de beheerder van een 

vloot voertuigen, die een groat 
aantal deel!adingen naar een 
groot aan tal bestemmingen moet 
vervoeren, is het optimaal clus
teren en permuteren van be
stemmingen tot routes en het in
plannen van ritten een complex 
en t!Jdrovend probleem. De in 
het vorige hoodfstukje als voor
beeld gegeven rondrit ABCDA 
was misschien helemaal geen ef
ftclente rondrit. Misschien had 
een route ABFHKA vee! beter 
in de integrale planning gepast. 

_ Gegeven een voertuigplan
nmgprobleem van middelmati
ge omvang kan zelfs een compu
ter niet exact uitrekenen wat de 
optimale routering is met mini
male to tale afstand, c.q. tijd, c.q. 
kosten. De computer kan wei 
helpen dichter in de buurt van 
het optim urn te komen met be
hulp van eenvoudige, heuristi
sche, jan-boerenfluitjes-metho
den. 

De routeringsfactor wordt 
hier geformuleerd als de to tale 
afstand (c.q. tijd, c.q. kosten) van 
aile voertuigen volgens de opti
male voertuigplanning als per
centage van de totale afstand 
( c.q. tijd, c.q. kosten) volgens de 
werke!ijke planning. 

V eel voertuigplanningpro
blemen zijn triviaal. In een 
pr<J ktijksituatie wilde men een 
V<Jt·rLuigplanningp<.~kket invoe
n:n, maar HO proc1~ 11t vau aile rit
tl·n hleken vollt! wagenladingen 
tc zijn. !let is dan gemakkelijk 
om met de hand een routerings
(actor van honderd procent te 
halen. 

.. Stel, dat de routeringsfactor 
biJ ee~ handmatige voertuig
planmng 95 procent is, dan kan 
een computerpakket voor voer
tuigplanning dit wellicht naar 98 
procent tillen van het (voorals
nog niet exact bekende) opti
mum van 100 procent. Dit is een 
geringe efficiencyverbetering, 
vergeleken bij de efficiencyver
betering die in sommige andere 
percentages te behalen zijn. In 
voorkomende gevallen schaffen 
vervoerders dan oak wei voer
tuigplanningpakketten aan, niet 
om de efficiency van het voer
tuigplan, maar om de efficiency 
van het voertuigplanningproces 
te verbeteren. 

Ritefficiency (p8) 
Tot dusver hebben we ons be

ziggehouden met de planning. 
Het ritefficiencypercentage is 

geformuleerd als de to tale ge
plande afstand (c.q. tijd, c.q. kos
ten) van aile ritten als percenta
ge van de werkelijke gereden af-

, stand (c.q. tijd, c.q. kosten). 
Het is denkbaar dat dit per

centage boven de honderd komt 
te liggen, als bij voorbeeld de in 
de computer ingevoerde afstan
den of rijtijden grater zijn dan de 
;-verkelijke afstanden, of als de 
mgevoerde rijsnelheid over
schreden wordt. Ten gevolge 
van files, blokkades, opstoppin
gen en omleidingen vertoont dit 
percentage de trendmatige nei
ging steeds verder onder de hon
derd procent te zakken. 

Soms rekent de verlader met 
de vervoerder af op basis van de 
geplande afstand. Ritefficiency
verhezen ZIJn dan voor rekening 
van de vervoerder. Reden voor 
de vervoerder om dit percentage 
goed in het oog te houden. 

Retourfactor (p9) 
.. We we ten nu in hoeverre qua 

ttjd en afstand het voertuig wer
kelijk nuttig goederen vervoert 
en gaan vervolgens naar de bela
ding kijken. We nemen als eer
ste de retourfactor, hier gedefi
nieerd als het percentage van 
aile ritten dat het voertuig Uber
haupt geladen is en niet leeg 
heen of terug rijdt. Eenvoudig
heidshalve nemen we aan dat de 
beladingsgraad en het bestelpa
troon van retourvrachten de
zelfde zijn als van heenvrachten 
(hoewel daar meestal wei iets 
aan schort: retourvrachten zijn 
vaak eenvoudige hul kvraehtPn 
di1: LP.gt·n afbraakprijzen meew· 
nomc•n worden; rnail r <tan ta
riefstellingen korrH·n we in dezc• 
fysieke bezettings<malyse niet 
toe). 



De retourfact<,r IS een nuttigr.: 
perf<>rman<:c indi<:atc,r v,,,,r ecn 
vervrJI:rder. Tel k<'n~ dui ken in 
ue pcrs al;umerende beri<:hten 
op dat 'meer dan de helft van de 
ritten leeg zijn'. (Dat de helft van 
de ritten leeg kan zijn is begrij
pe!ijk, maar hoe meer dan de 
helft van de ritten leeg kan zijn 
is raadselachtig). Dit is dan een 
argument voor cabotage en der
de-landenvervoer, mede omwil
le van het milieu. 

Da afwezigheid van retour
vrachten, ja zelfs het verbod om 
retourvrachten voor derden te 
vervoeren is ook een argument 
voor een ondernemer om het ei
gen vervoer uit te bested en of te 
verzelfstandigen tot beroepsgoe
derenvervoer. Hoe zou het zijn 
om cabotage door eigen vervoer
ders in eigen land toe te staan? 

Vloerbezetting (p10) 
De voertuigbeladingsgraad 

wordt gemeten bij het vertrek. 
Het feit dat de wag en tijdens de 
ritgeleidelijk leeg raakt en dat 
sommige ritten geheelleeg zijn 
wordt a! verdisconteerd in de 
omrijfactor (p6) en de retourfac
tor (p9). Wij ontbinden de voer
tuigbeladingsgraad in drie facto
ren: de vloerbezettingsgraad 
(p10), het netto-hoogtepercenta
ge (p11) en de hoogtebezettings
graad (p12). 

Laten we aannemen dater 
pallets worden gel aden en dat de 
lading niet buiten de pallets uit
steek. Dan is de vloerbezettings
graad de som van de oppervlak
ten van de ge!aden pallets van 
aile ritten als percentage van het 
totale vloeroppervlak van aile 
voertuigen van aile ritten 
( voortaan Iaten we de toevoe
ging 'van aile ritten' weg). 

Steekt de lading wei buiten 
de pallet uil, dan dient de projec
tie van de pallets plus de lading 
van het vloeropppervlak in de 
teller van de vloerbezettings
graad te worden opgenomen. 
Hoewel deze projectie grater is 
dan het oppervlak van de pallet 
aileen, zal de vloerbezettings
graad toch drastisch dalen om
dat pallets bij voorbeeld dwars
gezet moe ten worden. 

Netto-hoogte (p 11) 
Onder de palletlading zit de 

pallet (hoogte zeg 15 em); boven 
de pallet is een paar centimeter 
manoeuvreerruimte nodig. 
Soms worden pallets op elkaar 
gestapeld. Het netto-hoogteper
centage is de hoogte die over
b!ijft voor de net to palletlading 
als percentage van de inwendige 
hoogte van het voertuig. 

Dit percen t<J ge i> vuor de ver
voeruer rJauwelijk' te h<,.invloe
uen. Slippallcts, d i<: Uibluitend 
uit een pi oat korlon uf kunsl5lof 
met een randje bestaan, kan de 
vervoerde in zijn eentje niet in
voeren omdat dan op aile laad
en losplaatsen is het vervoers
systeem push-pullaparatuur op 
de heftrucks ge'installeerd moet 
moet zijn en de heftruckchauf
feurs terdege ingewerkt moeten 
zijn. 

Hoogtebezetting (p12) 
De hoogtebezettingsgraad is 

de gemiddelde palletladinghoog
te als percentage van de netto 
beschikbare hoogte. 

Als de vervoerde zelf de pal
letbelading verzorgt, heeft hij 
grate invloed op dit percentage. 
Alles houdt op, als de aard van 
de produkten stapeling niet toe
laat. 

Palletbelading (p13) 
De projectie van pallet plus 

lading op het vloeroppervlak 
maal de hoogte van de palletla
ding geeft het palletladingvolu
me. De som van de volumina 
van de geladen calli als percen
tage van het palletladingvolume 
is de palletbeladingsgraad. 

Er bestaan ware meesters in 
het stapelen van pallets. Er wor
den ook robots ontwikkeld om 
pallets te stapelen en computer
programma's om te bepalen wat 
het optimale stapelpatroon is. 
Het zou allemaal niet zo moeilijk 
zijn als aile co IIi collomodulair 
waren ged imendioneerd. 

Collovulgraad (p14) 
De inhoud van co IIi onttrekt 

zich meestal aan de invloed van 
de vervoerder. In de meeste colli 
bevindt zich een hoeveelheid 
loze ruimte, a! dan niet opgevuld 
met proppen papier, houtwol, 
schuimplastic, e.d. 

Zolang de verlader de ver
voerder betaalt per gewicht
seenheid, bestaat er voor de ver
lader geen enkele financiele 
prikkeling om zuinig om te gaan 
mel volume, terwijl voor de ver
voerder de volume-eenheid 
doorgaans de economisch ge
wenste kostendrager is. Dit is 
toch een reden voor de vervoer
der om de collovulgraad, gedefi
nieerd als som van de volumina 
van de omdozen in het collo als 
percentage van het volume van 
het collo, in de gaten te houden. 

Kan d<: vervoerder niet in het 
l'Oilo kijken, dan kan hij in ieder 
geval het sourt~::lijk gewicht van 
het tollo vaststellen. Is dit min
der dan een derde, met andere 
woorden, is het colla meer dan 
drie maal metend, dan kan de 
vervoerder gerechtigd zijn af te 
rekenen op basis van volume ( 1 
liter telt dan als 1 kilogram). 
Vaak wordt deze mogelijkheid 
veronachtzaamd. 

Omdoosvulgraad 

(p15) 

Laten we aannemen dat in de 
omdoos de kleinste verpak
kingseenheid zit: de verkoop
verpakking. Voor de omdoos
vulgraad geldt een analoog ver
haal als voor de collovulgraad. 

Ver koopverpakking 

(p16) 

Voor de verkoopverpak
kingsvulgraad, dat wil zeggen 
het volumepercentrage dat het 
uiteindelijke produkt uitmaakt 
van de verkoopverpakking, gel
den commerciele overwegingen, 
d1e ver van het bed van de ver
voerder verwijderd zijn. Het 
schijnt nog steeds zo te zijn dat 

. een ruime hoeveelheid verpakte 
Iucht beter verkoopl. 

Een volgende slap zou zijn, 
vast te stellen hoe volumineus 
het uiteinde!ijke produkt eigen
lijkt dient te zijn en daar een per
centage voor vast te stellen. Vee! 
produkten vertonen een minia
turisatietrend en zijn nog niet 
aan het eind daarvan gekomen. 

Wij zullen de reeks percenta
ges beeindigen bij het uiteinde
lijke produkt, maar niet dan na 
een resterende verzameleffi
ciency ingevoerd te hebben. 

Laadefficiency (p 17) 
Onder laadefficiency ver

staan wij, naar analogie van ri
tefficiency (p8), een indicator 
voor aile efficiencyverliezen 
veroorzaakt doordat er niet vol
gens plan geladen is. Het percen
tage moet geformuleerd worden 
als de minimale kosten die ge
maakt had den kunnen worden 
indien volgens plan geladen was, 
als percentage van de werkelijk 
gemaakte kosten ten gevolge · 
van afwijkingen in de belading. 



Dit is een wat vaag en moei
lijk te meten percentage, maar 
het is goed eraan te den ken dat 
er zoiets als laadefficiencyver
liezen bestaan. Hieronder vallen 
bij voorbeeld de kosten van de 
extra rit die gemaakt moet wor
den om het pakket te bezorgen 
dat niet meer in het voertuig 
paste, al moest het theoretisch 
volgens de planning mee kun
nen. 

Een procent? 
Als we alle geformuleerde 

percentages met elkaar vermen
digvuldigen krijgen we iets wat 
we totale bezettingsgraad(PT) 
noemen. De tabel geeft de hele 
formule voor het beschouwde 
geval, met daaronder een realis
tich geacht getallenvoorbeeld. 

Van het resul taat, een to tale 
bezettingsgraad van een procent 
behoeven we niet te schrikken. 
Ons uitgangspunt was immers 
een theoretische maximum-con-

I 
structie, onhaalbaar in de wer
kclijkheid. 

- ~ ....... ....... - -0 0 
0 0 

II II 

C7l ~ capaciteit 0 

" ~ ... bedrijfstijd 0 "' " ~ ID beschikbaarheid 0 w 

" ~ CJI benutting 0 ... 
" ~ CJI rijfactor Ul Ul 

" ~ Ul a.rijfactor Ul C7l 

" ~ ID routeringsfactor Ul -.I 

" ~ ID ritefficiency 
Ul CJI 

" ~ -.I retour factor 0 

" ~ CJI vloerbezetting 
0 0 

" ~ 
ID netto-hoogte 
0 -" ~ 
-.I hoogtebezetting 
Ul "' " ~ 
CJI palletbelading 
0 w 

" ~ CJI collovulgraad 
0 ... 
" ~ 
ID oMoosvulgraad 
0 Ul 

" ~ 
-.I - verkoopverpakking 
0 C7l 

" ~ 
ID laadefficiency 
0 -.I ....... ....... - -0 0 
0 0 • • • • - -..... ..... 

• Formule voor bczettings
graad ( PT) en getallen voorbeeld 
voor een werkelijke vervoerrsi
tuatie met a is uitkomst een PT 
van een procent. 

Dokteren 
De vervoerder zou aan indi

viduele percentages uit de reeks 
die door hem beter be'invloed
baar zijn, kunnen dokteren en 
daarmee de rentabiliteit van zijn 
bedrijfsvoering kunnen verbete
ren. 

Een stijging van de totale be
zetingsgraad van een naar twee 
procent zou al een enorme ver
betering zijn. Zou de voertuigbe
ladingsgraad teveel stijgen, dan 
zou ook de gewichtbeperking 
bindend kunnen worden. Lang 
voordat er een maxicombi gela
den met 120 kubieke meter pure 
tandpasta van soortelijk gewicht 
een rond zou rijden, zou de com
hi in elkaar zakken of de politie 
proces-verbaal opmaken wegens 
overschrijden van de gewichts
beperking. 

Speciale aandacht verdient 
de tariefstelling. De tarieven zijn 
te vaak (om historische en tech
nische red en en?) op gewicht 'ge
baseerd, terwijl het volume be
perkend is. 

In een praktijksituatie werd 
het bruto soortelijk gewicht van 
de inhoud van vol geladen 
vrachtwagens voor klein
goeddistributie bepaald. Dit 
werd simpelweg berekend door, 
voor de volle wagens, het gela
den tonnage te delen door het 
aantal kubieke meters laadver
mogen. Gemiddeld bleek het 
bruto soortelijk gewicht van de 
lading een tiende te zijn (de bru
to volle-wagenlading was, met 
andere woorden, tien maal me
tend). Er is dus alle reden, te 
trachten de lading uiteindelijk 
produkt in het voertuig op te 
voeren en/ of de tarieven te ba
seren op volume. 

Conclusie 
Via een keten van partit<le be

zettingspercentages is een to tale 
bezettingsgraad voor een realis
ti~che vervoerssituatie bepaald, 
u1tgaande van een theoretisch 
geconstrueerde maximum-situa
tie. 

Door individuele bezettings
percentages aan te pakken, die 
voor hem beter be'invloedbaar 
zijn, kan de vervoerder zijn be
drijfresultaten verbeteren. 

Llteratuur 

Stichting Collomoduul, 'Nut en nood· 
zaak van geslandaanliseerde omverpak· 
kmgl'n in dt· distrihutie', Amsterdam. 



• Met zulke pallets is het slecht laden. Zolang de verlader per gewichtseenheid betaalt, ontbreekt voor 
hem elke finan cii!le prikkel om zuinig om te gaan met volume, terwijl volume voor de vervoerder meest
al de beperkende factor is. 

• De vloerbezetting is gering. Aangezien de palletlading buiten de 
pallets uitsteekt, m oeten pallets dwars gezet worden. De hoogtebe
zettingsgraad zou ook verbeterd kunnen worden. 
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• Bonte palletstapelingen van grotendeels collomodulair gedimensioneerde calli geven een hoge pal
letbeladingsgraad. 

• In een autamatisch palletsopslagmagazijn wordt eerst electro
nisch gecontroleerd dat de lading beslist niet buiten de pallet uit
steekt - het is dus ecn kwestie van discipline. 


