
 

Expeditiedossier Luchtvracht Export  

1. Operationele taken 

              parameter    eenheid 

Quotatie 15  minuten 
Bediende categorie 8 
met 6 jaar 
anciënniteit 

Dossierbehandeling, 
aanmaken, opvolgen, 
reservatie, bevestiging 

20  minuten 
Bediende categorie 6 
met 6 jaar 
anciënniteit 

Douane uitklaring aanmaken, 
presentatie douane 

15  minuten 
Bediende categorie 5 
met 6 jaar 
anciënniteit 

Opstellen 
expeditiedocumenten, AWB, 
manifest, FWB, Pre Alert  

15  minuten 
Bediende categorie 6 
met 6 jaar 
anciënniteit 

Nabehandeling dossier, 
facturatie, ophalen 
documenten , controle 
inkomende facturen, 
opvolging betaling 

20  minuten 
Bediende categorie 6 
met 6 jaar 
anciënniteit 

Magazijnwerk, ontvangst, 
controle, etikettering, 
transport 

40  minuten Magazijnier (arbeider) 

Administratie ontvangst, 
voorleggen douane, handler, 
acceptatie 

40  minuten Magazijnier (arbeider) 

 

2. Andere kosten  

Documenten 50  pagina’s 

Bureau  3  m² per dag per dossier 



Magazijn 2  m² per dag per dossier 

Heftruck  35  minuten 

Werkpost  165  minuten 

Overhead personeelskosten  10 %  
op de operationele 

personeelskost 

Kosten aan derden 10 %  
op de operationele 

personeelskost 

 

3. Prefinanciering interne kost 

Totaal van de operationele personeelskosten en de andere kosten x rentevoet 

kaskrediet op een betalingstermijn van 69 dagen. 

4. Totale dossierkost = som van punt 1, 2 en 3  

 

Expeditiedossier Luchtvracht Import  

1. Operationele taken  

                           parameter           eenheid  

Quotatie  18.5  minuten  

Bediende 

categorie 8 met 6 

jaar anciënniteit  

Dossierbehandeling, 

aanmaken, opvolgen, 

expeditieboeking, CSSV  

25  minuten  

Bediende 

categorie 6 met 6 

jaar anciënniteit  

Douane inklaring, 

aanmaken, presentatie 

douane  

30  minuten  

Bediende 

categorie 5 met 6 

jaar anciënniteit  



Opstellen 

expeditiedocumenten, 

leveringsdocument, 

afschrijven manifest  

15  minuten  

Bediende 

categorie 6 met 6 

jaar anciënniteit  

Nabehandeling dossier, 

facturatie, ophalen docs 

+ B/L , controle 

inkomende facturen, 

opvolging betaling  

30  minuten  

Bediende 

categorie 6 met 6 

jaar anciënniteit  

Magazijnwerk, 

ontvangst, controle, 

transport, aflevering  

45  minuten  
Magazijnier 

(arbeider)  

Administratie ontvangst, 

voorleggen douane, 

handler, acceptatie  

40  minuten  
Magazijnier 

(arbeider)  

 

2. Andere kosten  

Documenten  15  pagina’s  

Bureel  3  m² per dag per dossier  

Magazijn  2  m² per dag per dossier  

Heftruck  45  minuten  

Werkpost  203,5  minuten  

Overhead 

personeelskosten  
10 %  

op de operationele 

personeelskost  

Kosten aan derden  10 %  
op de operationele 

personeelskost  

 



3. Prefinanciering interne kost 

Totaal van de operationele personeelskosten en de andere kosten x rentevoet 

kaskrediet op een betalingstermijn van 69 dagen. 

4. Totale dossierkost = som van punt 1, 2 en 3  

 

Expeditiedossier Maritiem Export 

1. Operationele taken  

                    parameter       eenheid 

Quotatie  25.8  minuten 
Bediende categorie 8 

met 6 jaar anciënniteit 

Dossierbehandeling, 

aanmaken, opvolgen, 

reservatie, expeditie 

24  minuten 
Bediende categorie 6 

met 6 jaar anciënniteit 

Douane uitklaring aanmaken, 

presentatie douane 
30  minuten 

Bediende categorie 5 

met 6 jaar anciënniteit 

Expeditiedocumenten 

opstellen, B/L instructies  
35  minuten 

Bediende categorie 6 

met 6 jaar anciënniteit 

Nabehandeling dossier, 

facturatie, ophalen 

documenten + B/L, controle 

inkomende facturen, opvolging 

betaling 

40  minuten 
Bediende categorie 6 

met 6 jaar anciënniteit 

 

2. Andere kosten  

Documenten 50  pagina’s 



Bureau 5  m² per dag per dossier 

Werkpost  154.8  minuten 

Overhead personeelskosten  10 %  
op de operationele 

personeelskost 

Kosten van derden  10 %  
op de operationele 

personeelskost 

 

3. Prefinanciering interne kost  

   

Totaal van de operationele personeelskosten en de andere kosten x rentevoet 

kaskrediet op een betalingstermijn van 69 dagen. 

4. Totale dossierkost = som van punt 1, 2 en 3  

 

 

Expeditiedossier Maritiem Import 

1. Operationele taken  

                             parameter      eenheid  

Quotatie  31  minuten  

Bediende categorie 8 

met 6 jaar 

anciënniteit  

Dossierbehandeling, opvragen 

documenten, instructies 

transport/handling  

30  minuten  

Bediende categorie 6 

met 6 jaar 

anciënniteit  



Douane inklaring, aanmaken, 

presentatie douane  
35  minuten  

Bediende categorie 5 

met 6 jaar 

anciënniteit  

Afleveren documenten op de 

kaai  
30  minuten  

Bediende categorie 6 

met 6 jaar 

anciënniteit  

Controle, opvolging, 

testdocument  
30  minuten  

Bediende categorie 6 

met 6 jaar 

anciënniteit  

Nabehandeling dossier, 

facturatie, B/L , controle 

inkomende facturen, opvolging 

betaling  

30  minuten  

Bediende categorie 6 

met 6 jaar 

anciënniteit  

 

2. Andere kosten  

Documenten  50  pagina’s  

Bureel  5  m² per dag per dossier  

Werkpost  186  minuten  

Overhead personeelskosten  10 %  
op de operationele 

personeelskost  

Kosten aan derden  10 %  
op de operationele 

personeelskost  

 

3. Prefinanciering interne kost  



   

Totaal van de operationele personeelskosten en de andere kosten x rentevoet 

kaskrediet op een betalingstermijn van 69 dagen. 

4. Totale dossierkost = som van punt 1, 2 en 3  

 


