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In de tweede helft van dit jaar wordt

Client Export Diervoeder (zie kader)

geïmplementeerd. Dit programma moet

ertoe bijdragen dat exporteurs van dier-

voeders in de toekomst sneller en effi-

ciënter exportcertificaten kunnen

opstellen. Het is bovendien een opstap

naar digitale certificering, waarbij op

termijn papieren certificaten worden

vervangen. 

Voor een succesvolle introductie van

Client Export Diervoeder is het nodig

om de onderliggende documenten te

uniformeren. Daartoe worden met

behulp van het bedrijfsleven verzoekcer-

tificaten en verklaringsteksten geharmo-

niseerd. Door de verklaringsteksten van

certificaten te harmoniseren ontstaat er

meer uniformering en wordt het logis-

tieke proces versneld.

Cert if icaat

Voor export van een diervoeder naar

een derde land is een exportcertificaat

vereist. Een certificaat bestaat uit eisen

en bijhorende dekkingen die voor het

betreffende product en land van

bestemming zijn vastgesteld. 

De regels en eisen voor export naar

landen buiten de EU verschillen per

bestemming. Dat betekent dat er voor

het exporteren van producten vanuit

de EU naar een derde land voor iedere

bestemming afzonderlijk een certificaat

moet worden aangevraagd. In een cer-

tificaat worden de regels en eisen van

beide landen (land van export en land

van bestemming) vastgelegd in verkla-

ringsteksten. De controle hierop is in

handen van de VWA. De exportproduc-

ten moeten voldoen aan de door het

land van bestemming gestelde eisen.

De Nederlandse overheid zorgt voor de

vrijwaring en certificering van de

exportzending vanuit Nederland.

"Jaarlijks geeft de VWA 25.000 veteri-

naire certificaten af", vertelt Liebe

Vellenga (VWA).

Twee soorten 

Voor de exportcertificering wordt er

onderscheid gemaakt tussen twee soor-

ten certificaten: bindende - en verzoek-

certificaten. Voor elke exportzending is

één van de certificaten nodig. 

In een bindend certificaat staan afspra-

ken die zijn gemaakt tussen de

Nederlandse overheid en de overheid

van het land van bestemming. Het gaat

daarbij om de eisen waaraan het

exportproduct moet voldoen om naar

Door de introductie van Client Export is har-

monisering van de verklaringsteksten in

exportcertificaten gewenst. Een geharmoni-

seerd publiek verzoekcertificaat vervangt in de

toekomst de vele geïndividualiseerde docu-

menten. Het uiteindelijke doel is een verbete-

ring van het exportproces en vermindering van

de administratieve last.

Harmonisatie van
verklaringsteksten

Algemeen [Sandra Vink*]

Client Export voor diervoeders vereist uniforme regels

Liebe Vellenga en Sandra Vink buigen zich over de vele verschillende verklaringsteksten in

exportcertificaten voor diervoeders. 
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een derde land te mogen worden geëx-

porteerd. Dit zijn bindende afspraken

het exporterende en importerende land

waaraan elk bedrijf moet voldoen. De

bijbehorende instructie voor de VWA en

het certificaat met vastgestelde verkla-

ringsteksten zijn via de VWA-website

vrij beschikbaar. 

In een verzoekcertificaat staan afspra-

ken die een individueel bedrijf heeft

afgestemd met het land van export en

de VWA. Er zijn hierbij geen afspraken

gemaakt tussen de overheden van het

exporterende - en importerende land. 

Het exportbedrijf krijgt van het import-

bedrijf de eisen aangeleverd. De

Nederlandse overheid wordt vervolgens

gevraagd te verklaren dat de exportpro-

ducten van het exportbedrijf aan de

gestelde eisen voldoen. De verklaring

kan worden afgegeven doordat verkla-

ringsteksten, die op het certificaat wor-

den afgedrukt met bijbehorende eisen,

door de VWA zijn gecontroleerd. Voor

export van diervoeders wordt in 90 pro-

cent van de zendingen een verzoekcerti-

ficaat afgegeven.

Harmonisat ie

De verzoekcertificaten bestaan uit certi-

ficaten met wel duizenden unieke ver-

klaringsteksten in steeds wisselende

combinaties. Er zijn hierbij veel certifica-

ten voor hetzelfde product en land,

maar waarbij de verklaringsteksten door

een andere zinsopbouw niet identiek

zijn. De start van Client Export was een

goede reden de verzoekcertificaten en

bijbehorende verklaringsteksten te har-

moniseren. Dit wordt gedaan in twee

stappen. Als eerste worden de verkla-

ringsteksten geharmoniseerd.

Vervolgens worden publieke verzoekcer-

tificaten opgesteld. Deze certificaten

zijn voor alle exporterende bedrijven vrij

te gebruiken.

Acceptat ie

Inmiddels zijn de verklaringsteksten van

de categorieën premix, petfood, visvoe-

der en zuivel uit de regio Zuid en

Zuidwest verwerkt. Alle verklaringstek-

sten zijn per categorie verzameld, verge-

leken en ontdubbeld. De overgebleven

teksten zijn vervolgens gegroepeerd.

Ten slotte zijn aan de hand van de

bestaande teksten nieuwe opgesteld

met inbreng van het bedrijfsleven. Op

deze manier is het aantal van 2467 ver-

klaringsteksten teruggebracht tot 182.

Deze teksten zijn verdere input voor de

Nederlandse exporteurs van diervoeders.

Zij kunnen ontbrekende teksten aanle-

veren om de set te completeren. De

aangeleverde teksten worden door de

VWA beoordeeld, zodat er een lijst

geaccepteerde geharmoniseerde verkla-

ringsteksten ontstaat. Het voordeel van

de geharmoniseerde teksten is dat ze

niet meer herbeoordeeld hoeven te

worden en sneller kunnen worden ver-

werkt in exportcertificaten.

Publ ieke verzoekcert if icaten

Een van de mogelijkheden om de las-

tendruk voor het bedrijfsleven en VWA

Client Export

Client staat voor Controle op

Landbouwgoederen bij Import en

Export naar een Nieuwe Toekomst.

Client Export is een samenwer-

kingsprogramma tussen bedrijfsle-

ven en overheid om administratie-

ve en logistieke processen in het

handelsverkeer in agrarische pro-

ducten te verbeteren. Client Export

ondersteunt certificeren op

afstand. Aanvraag van exportcerti-

ficaten gebeurt in de toekomst

digitaal, door middel van Client

Export. 

Een voorbeeld van een exportcertificaat van diervoeders.

>> Harmonisatie van verklaringsteksten
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te verlagen, is overstappen op publieke

verzoekcertificaten. Dit zijn door

bedrijfsleven en VWA samengestelde

certificaten voor specifieke landen en

producten. De samengestelde certifica-

ten bevatten sets van gewenste verkla-

ringsteksten. Bovendien zijn de certifica-

ten uniform waardoor ze in het land

van bestemming sneller worden geac-

cepteerd. De nieuwe verklaringsteksten

en publieke verzoekcertificaten zijn

openbaar en voor iedereen bruikbaar. 

Voor speciale situaties kunnen bedrijven

exclusieve verzoekcertificaten met exclu-

sieve verklaringsteksten blijven aanvra-

gen. Wel moet daarbij op termijn reke-

ning worden gehouden met extra kos-

ten.

Met de introductie van Client Export

wordt het exportproces voor diervoe-

ders verbeterd. Harmonisatie van verkla-

ringsteksten en opstellen van publieke

verzoekcertificaten zijn onderdelen van

dit proces. "Door deze harmonisatieslag

kunnen bedrijfsleven en overheid effi-

ciënter en goedkoper werken", besluit

Vellenga. -
* Sandra Vink is stagiaire van de studierich-

ting veehouderij van de Hoge Agrarische

School In Holland in Delft. In samenwerking

met en onder begeleiding van dr. Liebe

Vellenga (veterinair medewerker van de afde-

ling Vrijwaring & Certificering van de VWA)

heeft Vink deze opdracht uitgevoerd.

17-18_Harmonisering:17-18  12-07-10  13:28  Pagina 18


