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Toevoegen van bedrijfsnamen 
 

• Als eerst gaat u CLIENT vullen met de bedrijven waar u geleidebiljetten naar toe 
verstuurd. Dit doet u door op de startpagina op de knop “Beheren bedrijfsgegevens” 
te drukken. Vervolgens op het tabblad “Aanvraaggegevens”  

 
 

 
 

• U klikt op  
• Vult u nu de volgende gegevens in: 

o Code het erkenningsnummer in van het bedrijf waar u geleidebiljetten naar 
toe verstuurt. Let op: alleen het nummer invullen incl. eventuele voorloop 
nullen 

o Type vult u Erkend bedrijf in 
o Tekst vult u een omschrijving naar wens in.  
o Druk op Opslaan 
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Een nieuwe aanvraag 
 

Aandachtspunten 
• Kies altijd Land van bestemming = NL (Nederland) 
• Kies bij Eis zorgvuldig voor de productsoort en de juiste rij van landen waar u voor 

wilt kanaliseren. 
 

Tips:  
• U hoeft alleen NL in te typen bij Land van bestemming en dan op  
• Elk rijtje landen heeft een uniek nummer. In dit voorbeeld nummer 11101. Dit kunt 

u gebruiken om snel de juiste rij landen te vinden. 
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Selecteer verstrekkingswijze 
 
Aandachtspunten 

• Kiest u voor Lokaal als u een geleidebiljet op waardepapier wilt ontvangen. 
Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf waar het geleidebiljet naar toe gaat nog op de 
‘oude’ manier werkt (dus nog niet met CLIENT).  
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Scherm Geleidebiljet 
 
Aandachtspunten 

• Het referentienummer verschijnt automatisch wanneer u op de knop Opslaan drukt. 
• U hoeft alleen op  te klikken, dan verschijnt het Van bedrijf automatisch 
• De bedrijven die in de het pop-up schermpje verschijnen wanneer u op  klikt bij 

Naar bedrijf kunt u zelf bepalen (zie Toevoegen van bedrijfsnamen) 
• Vult u altijd een opslaglocatie in. Het adres dat u hier invult is het adres waar de 

VWA de certificerende dierenarts naartoe zal sturen wanneer u inspecties aanvraagt. 
• Bij KETENFASE dient u de fase in te vullen waar u zich in bevindt. Is er geslacht 

maar nog niet uitgesneden dan bevindt u zich in de fase SLACHTEN. 
• Het verschil tussen Origine Dier, Origine Product, Origine Vlees 

a. Origine dier: het land waar het dier is gemest 
b. Origine vlees: het land waar het dier is geslacht 
c. Origine product: het land waar de producten op dit geleidebiljet vandaan komen.  
 
Nb.Als uw product Vers vlees betreft, dan is de Origine vlees hetzelfde als Origine 
product.  
Nb. Zijn de dieren afkomstig uit meerdere landen, bijvoorbeeld uit België en 
Nederland dan vult u hier Europa in. 

 
• Alle gegevens die u in dit scherm invult bij Exporteis kenmerken, worden 

automatisch gekopieerd naar het volgende scherm.  
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Scherm Vleesdelen/Vleesproducten 
 
Aandachtspunten 

• De gegevens in dit scherm vormen 1 regel op het geleidebiljet 
• Bij erkenning binnenland krijgt u meerdere keren hetzelfde nummer te zien. Kies 

hier voor de bovenste. 

 
• Alles wat u bij Productcode CFT invult verschijnt op het geleidebiljet. 
• Wilt u meerdere erkenningnummers op het geleidebiljet. Dan kunt u die invullen bij 

Additionele erkenningen door op  te klikken. 
• Als het dier, vlees of product in dit scherm afkomstig uit meerdere landen dan dient 

u dit per land op te knippen in meerdere orderregels. 
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Scherm Transport en overig 
 
Aandachtspunten 

• De volgende gegevens die u in dit scherm invult verschijnen op het geleidebiljet: 
o Verschepingsdatum  
o Transport-ID 
o Laadeenheid-ID 
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Scherm Documenten 
 
Aandachtspunten 

• U kunt hier desgewenst de verstrekkingswijze nog aanpassen. Vergeet u bij een 
wijziging niet op de knop Aanvragen te drukken. 

• Door op het  icoontje te klikken kunt u op elk gewenst moment een voorbeeld 
van het geleidebiljet zien.  
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Scherm Zekerheden 
 
Aandachtspunten 

• Ook wanneer u permanent toezicht heeft dient u een Inspectietijd vanaf en een 
Duration in te vullen.  

• Nadat de certificerende ambtenaar alle inspecties heeft goedgekeurd dient u 
opnieuw op de knop Ververs waarborgen de klikken om de eisen op ‘Groen’ te 
krijgen.  
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Scherm Afgifte 
 
Aandachtspunten 

• Onder tabblad ‘Af te drukken keuzevelden’ kunt u aanvullende gegevens kwijt 
zoals de kenmerken van Salmonellamonsters of stickernummers e.d. De gegevens 
die u hier invult verschijnen op het geleidebiljet. 
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Het geleidebiljet 
 

• Deel A op het geleidebiljet bevat de gegevens die u invult op het scherm 
Vleesdelen/Vleesproducten. Voor elke ingevuld scherm wordt een nieuwe regel op 
het geleidebiljet aangemaakt. Twee regels in CLIENT betekent ook twee regels op 
het geleidebiljet.  

 

 
2 regels in CLIENT 

 

 
2 regels op het geleidebiljet 

 
• Wanneer u meerdere bedrijfsnummers op het geleidebiljet wilt dan dient u deze in 

het scherm Vleesdelen/vleesproducten in te vullen bij Additionele erkenningen 
• Deel B en D bevat gegevens die u invult op scherm Transport en overig 
• Deel C bevat de Van bedrijf en Naar bedrijf die u hebt ingevuld in het scherm 

Geleidebiljet 
 

Vleesdelen/vleesproducten

Transport en overig

Geleidebiljet

Transport en overig
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