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Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Mest 
 
Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. 

• BREIN-CME-A-001 Inloggen op Mijn Dossier voor gebruik Client Export aanvragen sector Mest 
• BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur. In deze handleiding staat o.a. beschreven hoe u uw ‘adresboekje’ (via 

beheren aanvraaggegevens) kunt vullen. 
• BREIN-CLE-W-001 Machtigingen 
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Toelichting: 
 
Let op de volgende punten bij het invullen van uw aanvraag: 
 

! Navigeer met de functietoetsen in de schermen. Gebruik hiervoor NIET de Internet Explorer knoppen ‘vorige‘ en ‘volgende’  .  
Dit leidt tot fouten! 
 

! Wacht met het uitvoeren van een volgende actie, totdat de eerdere actie gereed is. Zie statusbalk Internet Explorer   
Het programma wordt traag wanneer een volgende actie gestart wordt, voordat de eerdere actie gereed is. 
 

! Schrijf de datum volledig uit, zoals 08-04-2008 . Als jaartal 08 wordt ingevoerd, ziet de applicatie dit als het jaar 0008.  
 

! Verklaring van de symbolen 
  = toevoegen van gegevens 
  = wijzigen van gegevens 
  = verwijderen van eerder vastgelegde gegevens 
    = upload van b.v. CSV-bestanden 
  = openen van een aanvraag 
  = kopiëren van een aanvraag 
   = intrekken van een aanvraag 
  = verversen waarborgen 

  = direct naar het scherm afgifte exportdocumenten 
  = afdruk van het exportdocument in PDF of XML 
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Startscherm 
 

 
 

Vanuit het startscherm (hoofdmenu) kunt u het volgende doen: 
 
• Boven in het scherm ziet u onder welke naam u bent ingelogd en 

welke gegevens over dit bedrijf bij LNV bekend zijn. Deze 
gegevens zijn niet in CLIENT Export te wijzigen. (Neem bij 
onjuiste gegevens contact op met het LNV-loket). 

 
• Bij exportrol kiest u de rol waaruit u handelt: exporteur of 

gemachtigde. Nadat de exportrol geselecteerd is, worden alle 
functionaliteiten van het hoofdmenu geactiveerd. Heeft u maar 1 
rol dan wordt deze standaard gevuld. Als bij de ‘Exportrol’ geen 
keuzelijst verschijnt, voeg dan een ‘Exportrol’ toe via ‘Beheren 
bedrijfsgegevens’, tabblad ‘Export gegevens’. De handleiding 
‘Beheren bedrijfsgegevens – Export gegevens’ beschrijft hoe u 
een exportrol kunt aanmaken. 
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Nadat de exportrol geselecteerd is, komen de buttons beschikbaar: 

• Ga voor het invoeren van een nieuwe aanvraag vanuit het 

startscherm naar:  

• Voor een overzicht van uw bestaande aanvragen kies: 
 

• Voor een overzicht van uw bestaande inspectieaanvragen kies: 

 
• Voor een overzicht van aanvragen waarvan de 

exportdocumenten verstrekt zijn, klik op: 
. 

• Ga voor het beheren van uw bedrijfsgegevens naar: 

. 
Zie voor het beheren van de bedrijfsgegevens instructie BREIN-
CLE-A-007 Beheren Bedrijfsgegevens Client Export  

• Om de Landeneisen en bijbehorende dekkingen te raadplegen ga 

naar:  
Vanuit alle andere schermen kunt u altijd terug naar dit scherm door 
op  te klikken. U sluit de applicatie via de knop: 

. 
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Nieuwe aanvraag 
 

 
 
 
 

 

 
Wanneer een nieuwe aanvraag wordt ingevoerd vanuit 

,   of vanuit 
,  

dan komt u in het hiernaast afgebeelde scherm terecht. 

• Vermeld in het veld ‘Exportdatum’ de datum waarop 
export plaatsvindt. Dit kan direct of door selectie van 
een datum via de kalender. 
Het is belangrijk dat de datum volledig uitgeschreven 
wordt zoals 08-05-2011. Het systeem bepaalt of de 
zending op de exportdatum aan de eisen voldoet. 
Na deze stap kan de ‘Exportdatum’ niet meer gewijzigd 
worden. De exportdatum is de waarmerkdatum / datum 
op het certificaat. 

• Gebruik de knop  om de aanvraag te 
vervolgen. 

• U kunt ook de aanvraag . 
 

LET OP!: De velden met een rode * (asterisk) zijn verplichte 
velden.  
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• Selecteer het ‘Land van bestemming’. Dit kan op 2 

manieren: 
o U selecteert uit landenlijst. Klik daartoe op . De 

landenlijst opent. Type de tweeletterige ISO-code of 
de eerste letter(s) van het land in of blader door de 
lijst. Door op ‘Volgende 10’ te klikken, bladert u door 
de lijst. Door vervolgens op  voor het betreffende 
land van bestemming te klikken wordt het land 
geselecteerd. 

o U typt in het veld ‘Land van bestemming’ de 
tweeletterige ISO-code (bijv. ‘DU’, ‘BE’) of de eerste 
letters van het land (bijv. ‘Duits’) en drukt op . Het 
land wordt dan direct gevuld of er verschijnt een lijst 
beperkt tot de mogelijke waarden bij die ingevoerde 
lettercombinatie. 
 

• Wilt u alsnog een ander land selecteren dan dient u 
eerst het veld ‘Land van bestemming’ leeg te maken. 
Vervolgens kunt u via de knop  opnieuw een land 
selecteren. 

 
• Klik op de toets  om de aanvraag te 

vervolgen en het gebied te kunnen selecteren. 
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• Kies – indien van toepassing – in het veld ‘Gebied’ het 
juiste gebied binnen het exportland. U kunt ook het 
land bij gebied laten staan. 

• Default wordt het gebied gevuld met het land van 
bestemming. Als het gebied gelijk is aan het land, dan 
kunt u direct op ‘Volgende’ klikken. 

• Om een specificatie te maken van het gebied (dit is 
bijvoorbeeld relevant voor Duitsland), maakt u het veld 
leeg en selecteert u een gebied uit de lijst. Alleen 
gebieden binnen het land van bestemming kunnen 
geselecteerd worden. Het selecteren van een gebied 
kan op 2 manieren: 
o U selecteert uit de gebiedenlijst. Klik daartoe op . 

De gebiedenlijst opent. Type de ISO-code of de 
eerste letter(s) van het gebied in of blader door de 
lijst. Door op ‘Volgende 10’ te klikken, bladert u door 
de lijst. Door vervolgens op  voor het betreffende 
gebied te klikken wordt het gebied geselecteerd. 

o U typt in het veld ‘Gebied’ de ISO-code (bijv. ‘DU-
NW’, ‘DU-NI’) of de eerste letters van het gebied 
(bijv. ‘Nor’) en drukt op . Het gebied wordt dan 
direct gevuld of er verschijnt een lijst beperkt tot de 
mogelijke waarden bij die ingevoerde 
lettercombinatie. 

• Wilt u alsnog een ander gebied selecteren dan dient u 
eerst het veld ‘Gebied’ leeg te maken. Vervolgens kunt 
u via de knop  opnieuw een gebied selecteren. 
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• Bij ‘Eis’ kunt u kiezen voor de specifieke toestemming 
(TO xxxx), bindende afspraak (BA xxxx) of het verzoek 
(VK xxxx)  waaronder u het export wilt laten 
plaatsvinden. Indien de toestemming, de bindende 
afspraak of het verzoek is afgegeven voor een 
specifiek product, dan wordt op basis van de selectie 
het exportproduct bepaald. Ook worden door deze 
selectie de geldende certificeringseisen bepaald. 

• Na het selecteren van een toestemming, bindende 
afspraak of verzoek worden de details getoond, zoals 
het verzoeknummer/toestemmingsnummer, een korte 
toelichting en het product dat geëxporteerd mag 
worden. 

• Als alle gegevens zijn ingevuld, klik dan op de knop 
. Client Export maakt een uniek 

aanvraagnummer aan. U kunt de exportdatum, het 
land van bestemming, het gebied en de eis vanaf dit 
moment niet meer wijzigen. Wilt u toch wijzigingen 
aanbrengen in deze gegevens, dan dient u een nieuwe 
aanvraag te starten. 

 
U komt in het scherm terecht waar de vrachtgegevens 
opgegeven worden. 
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Algemene werking schermen 

 

 

 
• Voor het invoeren van de aanvraag dienen de schermen 

‘Vracht’, ‘Samenstelling vracht’, ‘Transport en overig’, 
‘Documenten’, ‘Zekerheden’ en ‘Afgifte’ ingevuld te 
worden. Deze schermen zijn te benaderen via de 
overeenkomstige tabbladen. De gegevens op de 
tabbladen kunnen in willekeurige volgorde gevuld worden. 

 
• Met de knop Overzicht komt u in het zoekscherm waarin 

bestaande exportaanvragen opgezocht, bewerkt of 
gekopieerd kunnen worden. 

 
• Per tabblad worden onder het kopje ‘vracht’ de 

opgegeven aanvraaggegevens weergegeven, bestaand 
uit: land, aanvraagnummer, mestsoort en exportdatum. 
Dit aanvraagnummer is aangemaakt voor deze 

betreffende exportzending. Door op  te klikken, 
ziet u de details weergegeven. U kunt vervolgens op 

 klikken om de details weer te verbergen. 
 

• Vanuit elk scherm kunt u altijd terug naar het: 
en de Applicatie verlaten: . 
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• Per tabblad moeten de gegevens opgeslagen worden. Dit 

doet u met de knop  . Bovenaan het scherm 
verschijnt de melding dat de gegevens succesvol zijn 
opgeslagen. NB: Vergeet u op opslaan te duwen, dan zal 
Client Export alle reeds ingevoerde gegevens van dat 
tabblad kwijt zijn en moet u de gegevens op dat scherm 
opnieuw invoeren. 

• Indien bepaalde gegevens verplicht opgegeven moeten 
worden en deze velden niet zijn gevuld, dan verschijnt bij 
het betreffende veld een melding, dat het gegeven 
verplicht is. 
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Beheren vrachtgegevens 
 

 

Scherm  
• Onder het kopje ‘vracht’ worden de opgegeven aanvraaggegevens weergegeven. 
• Als u onder een verzoek of toestemming exporteert, dan toont respectievelijk het 

veld Verzoeknummer of Toestemmingsnummer het nummer van het in het eerste 
scherm geselecteerde verzoek of de toestemming. In geval geëxporteerd wordt 
onder een toestemming, wordt ook het veld Toestemmingsinformatie getoond. Dit 
veld geeft extra informatie weer over de toestemming die voor deze aanvraag 
geselecteerd is. 

• Bij ‘Uw referentie’ kunt u uw bedrijfsspecifieke referentie invoeren voor deze 
exportzending. 

• De ‘Mestleverancier’ kan op diverse manieren gevuld worden:  
o Als de toestemming beperkingen stelt, dan kunnen via de selectielijst die 

relaties geselecteerd worden, die zijn toegestaan. Als er slechts 1 relatie vanuit 
de toestemming is toegestaan, dan wordt deze automatisch gevuld. 

o Anders kan de relatie via een selectielijst geselecteerd worden uit het eigen 
adresboek (gevuld via de beheerfunctie aanvraaggegevens). In dit geval 
selecteert u op basis van de bedrijfseigen code die u in het adresboek heeft 
bepaald. 

o Ook kan het KvK-nummer opgegeven worden in het veld relatienummer. 
Minimaal de eerste 8 cijfers dienen opgegeven te worden. Mocht de relatie 
meerdere vestigingen hebben, dan dient vervolgens de vestiging geselecteerd 
te worden. Ook is het mogelijk direct het 12-cijferig KvK-nummer in te voeren. 
Voor toekomstig gebruiksgemak van de exporteur is het mogelijk om met de 
knop  (achter de velden) de specificaties onder een bedrijfseigen 
code vast te leggen in het eigen adresboek. 

• Via de knop  verwijdert u de geselecteerde mestleverancier. 
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• Als sprake is van verwerkte mest, dan wordt de erkenning van de mestleverancier 
automatisch opgehaald. Als de mestleverancier meerdere erkenningen heeft, moet 
u de erkenning die van toepassing is selecteren. Klik hier voor op  en selecteer 
een erkenning uit de lijst via . 

• In geval de verzender niet gelijk is aan de mestleverancier, dan dient de verzender 
bij de aanvraag opgegeven te worden. U geeft in dit geval bij mestleverancier de 
relatie op waar de mest fysiek ligt en bij mestverzender de verantwoordelijke 
tussenhandelaar. Dit doet u door de vraag ‘'Is de verzender gelijk aan de 
mestleverancier?’ met ‘nee’ te beantwoorden. Er verschijnen velden waarin u de 
verzender op basis van de bedrijfseigen code kunt selecteren uit het eigen 
adresboek. Het opvoeren van een mestverzender bij een aanvraag kan alleen via 
het eigen adresboek (gevuld via de beheerfunctie aanvraaggegevens). 

• De ‘Mestafnemer’ kan op diverse manieren gevuld worden:  
o Als de toestemming beperkingen stelt, dan kunnen via de selectielijst die 

relaties geselecteerd worden, die zijn toegestaan. Als er slechts 1 mestafnemer 
vanuit de toestemming is toegestaan, dan wordt deze automatisch gevuld. 

o Anders kan de relatie via de lijst ( ) geselecteerd worden uit het eigen 
adresboek (gevuld via de beheerfunctie aanvraaggegevens). In dit geval 
selecteert u op basis van de bedrijfseigen code die u in het adresboek heeft 
bepaald. Het toevoegen van afnemers aan het eigen adressenboek kan alleen 
via de beheerfunctie voor aanvraaggegevens. 

• In geval de geadresseerde niet gelijk is aan de mestleverancier, dan dient de 
geadresseerde bij de aanvraag opgegeven te worden. U geeft in dit geval bij 
mestafnemer de relatie op waar de mest fysiek ligt en bij geadresseerde de 
verantwoordelijke tussenhandelaar. Dit doet u door de vraag ‘'Is de geadresseerde 
gelijk aan de mestafnemer?’ met ‘nee’ te beantwoorden. Er verschijnen velden 
waarin u de geadresseerde op basis van de bedrijfseigen code kunt selecteren uit 
het eigen adresboek. Het opvoeren van een mestgeadresseerde bij een aanvraag 
kan alleen via het eigen adressenboek (via de beheerfunctie aanvraaggegevens). 

• Via de knop  verwijdert u de geselecteerde mestafnemer bij deze 
aanvraag. 
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• In het veld ‘Geschat gewicht totale vracht (in tonnen)’ dient in tonnen een 

schatting opgegeven te worden van het gewicht van de vracht. 
• Indien van toepassing worden onder ‘Aanvullende exportgegevens’ en 

‘exporteis kenmerken’ aanvullende gegevens uitgevraagd. De melding ‘geen 
resultaten gevonden’ betekent dat er geen aanvullende gegevens opgegeven 
hoeven worden. Vul indien van toepassing de ‘Aanvullende exportgegevens’ 
en/of ‘exporteiskenmerken’ in. Aanvullende gegevens kunnen zijn: de origine 
van het product of de erkenning van de wasplaats. Ook kan sprake zijn van 
bedrijfsverklaringen. Bij sommige exportzendingen worden eisen gesteld aan 
het transportmiddel, het vervoer of de verpakking van het product die door de 
exporteur verklaard moeten worden. De exporteur doet dit door onder 
exporteiskenmerken de juiste verklaringstekst te selecteren. 

• Met de knop  worden de vrachtgegevens opgeslagen. 
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Overzicht samenstelling vracht 

 

Scherm  
• Onder het kopje ‘vracht’ worden de opgegeven aanvraaggegevens weergegeven. 
• In de tabel dient u een specificatie te geven van het exportproduct. Bij het starten 

van de aanvraag is, vanuit de toestemming, bindende afspraak of verzoek reeds 
een selectie voor een product gemaakt. In dit veld wordt die keuze verder 
gespecificeerd op basis van de mestcodes. Dit doet u door bij de productnaam 
via de knop  de mestcode te selecteren of door de mestcode in te typen in het 
veld ‘Productnaam’ en dan op de knop  te drukken. Alleen het product uit de 
toestemming, bindende afspraak of het verzoek en de mestcodes die vallen 
onder dat product, zijn selecteerbaar. NB: Selecteer uit deze lijst een mestcode 
en niet het product dat in de toestemming benoemd werd! Na selectie verschijnen 
de mestcode en naam in het veld ‘Productnaam’. Voor onverwerkte mest wordt 
ook de veterinaire naam getoond zoals deze op het gezondheidscertificaat wordt 
afgedrukt. Bestaat uw exportproduct uit een samenstelling van mestsoorten, dan 
kunt u maximaal 4 mestsoorten specificeren. NB: De volgorde bepaalt de 
volgorde van de vrachtregels op de exportdocumenten. De bovenste regel wordt 
als eerste afgedrukt. 

• Bij Referentie kunt u uw eigen toelichting op de productspecificatie opgeven. 
• Bij Percentage geeft u aan uit hoeveel procent van het opgegeven product, het 

totale product is samengesteld. Default staat 100% ingevoerd. Bestaat uw 
exportproduct uit een samenstelling van mestsoorten, dan dient u in percentages 
op te geven hoe de verdeling van de mestsoorten over het totale product is. Het 
totaal dient 100% te zijn. De som van de ingevulde percentages wordt onderaan 
de kolom ‘Percentage’ getoond. 

• De kolom Expw Status geeft de status van de exportwaardigheid weer. Informatie 
over de waarborgen is pas beschikbaar wanneer in het aanvraagproces op 
‘Ververs waarborgen’ is gedrukt (tabblad Zekerheden). 

• Via de knop  achter de regel kunt u de betreffende regel verwijderen. 
• Met de knop  wordt de samenstelling van de vracht opgeslagen. 
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Beheren transport en overig 

 

 
 

Scherm  
• Onder het kopje ‘vracht’ worden de opgegeven 

aanvraaggegevens weergegeven. 
• De ‘exportdatum’ die in het scherm Nieuwe aanvraag is 

geselecteerd, is de geplande exportdatum. Mocht u toch 
op een andere dag gaan rijden, dan moet de datum 
waarop het transport plaatsvindt in het veld 
Transportdatum ingevuld worden. Standaard wordt de 
exportdatum in het veld ‘Transportdatum’ getoond. 

• Het veld ‘Tijdsindicatie’ vraagt een indicatie van de tijd. 
Het is niet toegestaan vóór deze tijd te gaan rijden. 

• De transportdatum en tijd kunnen tot 12 uur van te voren 
worden aangepast, daarna worden deze automatisch 
bevroren. Na dit tijdstip kunt u uw transport alleen nog 
uitvoeren of intrekken. U hoeft hierdoor geen definitieve 
melding (meer) te doen. Tot welk moment u de 
transportdatum en tijdsindicatie kunt wijzigen wordt – 
nadat u op opslaan hebt gedrukt – getoond in de 
tekstregel onder transportdatum en tijdsindicatie. 

• De Plaats van vertrek/laden en postcode laadplaats 
dienen opgegeven te worden in de daarvoor bestemde 
velden. Dit betreffen de plaats en postcode waar fysiek 
geladen wordt. Standaard worden de gegevens 
vooringevuld met de postcode en plaats van de 
leverancier die in het scherm ‘Vracht’ is opgegeven. U 
dient deze gegevens te wijzigen als de plaats en/of 
postcode van laden anders zijn dan de postcode en plaats 
van de leverancier. 
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• De velden ‘Mestvervoerder’ en ‘Overige mestbetrokkene’ 
kunnen op diverse manieren gevuld worden:  
o Als de toestemming beperkingen stelt, dan kunnen via 

de selectielijst die relaties geselecteerd worden, die zijn 
toegestaan. 

o Anders kan de relatie via de selectielijst geselecteerd 
worden uit het eigen adresboek (gevuld via de 
beheerfunctie aanvraaggegevens). In dit geval selecteert 
u de relatie op basis van de bedrijfseigen code die u in 
het adresboek heeft bepaald. 

o Ook kan het KvK-nummer opgegeven worden in het veld 
relatienummer. Minimaal de eerste 8 cijfers dienen 
opgegeven te worden. Mocht de relatie meerdere 
vestigingen hebben, dan dient vervolgens de vestiging 
geselecteerd te worden. Ook is het mogelijk direct het 
12-cijferig KvK-nummer in te voeren. Voor toekomstig 
gebruiksgemak van de exporteur is het mogelijk om met 
de knop  (achter de velden) de specificaties 
onder een bedrijfseigen code vast te leggen in het eigen 
adresboek. Alleen een KvK-geregistreerde overige 
mestbetrokkene kan in CME ingevuld worden en worden 
afgedrukt op de exportdocumenten. Niet KvK-
geregistreerde bedrijven dienen met de hand op het 
VDM geschreven te worden. 

• Middels de knop  (achter de velden) verwijdert 
u de geselecteerde mestvervoerder of overige 
mestbetrokkene. 
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• Gegevens over het soort transport hoeft u alleen op te 

geven als het vervoer géén wegvervoer betreft. 
• In de transportmiddelentabel verstrekt u de gegevens over 

de transportmiddelen. Klik op  onder “Soort transport 
Transportmiddel Transport-ID Laadeenheid-ID 
Zegelnummers’. Er verschijnt een regel. In de 1e kolom 
geeft u op welk soort vervoer u gebruikt. In de 2e kolom 
specificeert u het type voertuig en in de 3e kolom geeft u 
het identificatienummer op. Kolom 4 en 5 specificeren de 
laadeenheid en zegelnummers. Leg voor uw exportzending 
het ‘Soort transport’ en ‘Transportmiddel’ vast. Het is in 
Client voor wegvervoer niet nodig om de identificatie van 
het voertuig (kentekens) op te geven. Indien u meerdere 
vervoersmiddelen gebruikt, klik dan nogmaals op . Er 
verschijnt een 2e regel waarin u uw 
transportmiddelinformatie kunt invoeren. NB: Indien u 
meerdere vervoersmiddelen gebruikt, zet dan in de 
bovenste regel het vervoersmiddel waarmee u de grens 
overgaat. Dit vervoersmiddel zal op uw exportdocumenten 
afgedrukt worden. 

• Indien van toepassing worden via ‘aanvullende 
exportgegevens’ aanvullende gegevens over het transport 
gevraagd. Vul deze gegevens in als ze worden gevraagd. 

• Met de knop  worden de transportgegevens 
opgeslagen. 
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Selecteren exportdocumenten 
 

 

 
 
 

Scherm  
• Onder het kopje ‘vracht’ worden de opgegeven 

aanvraaggegevens weergegeven. 
• De verstrekkingswijze is de wijze waarop u de 

exportdocumenten ontvangt. Deze is standaard ‘Centraal’. 
• Onder het kopje Verzendinformatie kunt u de verzending 

verder specificeren. Vraagt u geen gezondheidscertificaat 
aan, dan kunt u deze rubriek buiten beschouwing laten. 
Vraagt u wel een gezondheidscertificaat aan, specificeer dan 
hoe u het document wilt ontvangen. 
o Bij Verzending selecteert u of u het document wilt afhalen 

of per post wilt laten verzenden,  
o bij Type postverzending of u dit aangetekend, per express 

of normaal wilt laten gebeuren en  
o bij Verzendingsinformatie kunt u aangeven of het document 

aan een specifiek contactpersoon of adres wilt laten 
adresseren. 

Als u onder ‘Beheren bedrijfsgegevens’ (tabblad ‘Export 
gegevens’) gegevens over de verzending heeft ingevuld, 
worden ze in dit scherm Documenten default getoond. U kunt 
deze gegevens per aanvraag wijzigen, ook als u default 
gegevens heeft opgegeven onder ‘Beheren bedrijfsgegevens’. 

• Welke exportdocumenten u verkrijgt voor de betreffende 
exportaanvraag, wordt door Client Export bepaald. U kunt 
deze daarom niet (de)selecteren. Client Export verstrekt: het 
VDM met opmaak, een VDM zonder opmaak, een CMR en 
een gezondheidscertificaat of handelsdocument. Het staat u 
vrij om het VDM met of zonder opmaak te gebruiken en om 
het CMR dat Client u aanbiedt te gebruiken. 
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• Indien u een gezondheidscertificaat aanvraagt, dan wordt 

deze bij Certificeren op Afstand (CoA, te Utrecht) afgedrukt, 
getekend en getangd. Overige documenten worden u als PDF 
verstrekt. U kunt deze PDF-documenten zelf printen. 

• U krijgt 1 gezondheidscertificaat (indien van toepassing), de 
overige documenten kunt u downloaden en indien gewenst in 
veelvoud printen. Het aantal kopieën is daarom niet in Client 
Export aan te passen.  

• De taal van de documenten wordt door het systeem bepaald 
op basis van het land van bestemming. 

• Met de knop  worden de verzendinformatie en 
documentgegevens opgeslagen. 

 
Nadat de gegevens op dit tabblad zijn opgeslagen, komen 2 
extra functionaliteiten beschikbaar:  en . 
• Via de knop  kunt u het document inzien. Voordat u de 

aanvraag heeft ingediend, treft u een conceptdocument. 
Nadat u de aanvraag heeft ingediend, treft u in het scherm 
‘Documenten’ de definitieve exportdocumenten. NB: 
conceptdocumenten zijn niet geldig voor export! 

• Via de knop  kunt u het document als XML-bericht 
opvragen. 
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Zekerheden 

 

Scherm  
• Als de vracht- en transportgegevens zijn ingevoerd, klik dan 

op het tabblad ‘Zekerheden’. 
• Onder het kopje ‘vracht’ worden de opgegeven 

aanvraaggegevens weergegeven. 
• Klik op ‘Ververs waarborgen’ om de status van de zending te 

controleren. Via de knop ‘Ververs waarborgen’ worden alle 
eisen die gelden voor het opgegeven exportproduct naar het 
land van bestemming gecontroleerd. 

• Onder waarborgen treft u de resultaten: 
o Indicatie, nummer en eis geven aanvullende informatie over 

de eis. 
o Status geeft de exportwaardigheid weer. U kunt 3 resultaten 

treffen: 
 Rood: aan deze eis wordt niet voldaan. De regels met 

status rood staan altijd bovenaan. U kunt vervolgens terug 
naar het betreffende gegeven (op basis van de 
Toelichting)) om deze aan te passen of te verwijderen. 
Kunt u het gegeven dat tot een rode status leidt, niet 
aanpassen, dan kunt u niet exporteren. 

 Oranje: de controle kon niet volledig uitgevoerd worden. 
Een aanvullende inspectie is nodig. 

 Groen: de controle is goed. Export is wat deze eis betreft 
akkoord. 

o Onder Toelichting leest u aanvullende informatie op basis 
waarvan u uw aanvraag – indien mogelijk – kunt aanpassen. 

Als alle eisen op groen vallen, dan kunt u uw exportdocumenten 
aanvragen en afdrukken. 
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• Als een aanvullende inspectie nodig is, komt de knop 

‘Inspectie aanvragen’ beschikbaar.  
• U klikt op de knop om de inspectie aan te vragen. Standaard 

wordt vandaag ingevuld. Geeft u eventueel nog de naam van 
een contactpersoon op en klik ‘Ok’. De knop grijst uit als uw 
aanvraag is ingediend. 

• Eventuele aanvullende informatie verstrekt u per email 
(vwacoamest@vwa.nl) aan de nVWA, afdeling CoA. Vermeld 
hierbij ten minste het aanvraagnummer (het aanvraagnummer 
vindt u onder het kopje ‘vracht’). 



Code: BREIN-CME-W-001 
Aanvraag Mest Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-01-2011 
Versienummer: 3.2 

 
 

FAB – Client Export Pagina 23 van 50  

 

Aanvragen afgifte exportdocumenten 

 
 

 

Via het scherm  dient u uw aanvraag voor het verstrekken van de 
exportdocumenten in. Doet u dit binnen de door de nVWA gestelde termijnen! 
• Onder het kopje ‘vracht’ worden de opgegeven aanvraaggegevens 

weergegeven. 
• ‘Soort verklaring’ kunt u in eerste instantie leeg laten. Op de volgende 

pagina leest u hoe u deze knop kunt gebruiken om inzichtelijk te maken 
welke verplichte gegevens in de aanvraag niet ingevuld zijn. 

• Via de knop  geeft u aan dat u de 
exportdocumenten aan wilt vragen. Client Export doet op dit moment een 
controle of alle verplichte gegevens ingevuld zijn en of de zending 
exportwaardig is. 

• Als alles in orde is, verschijnt de knop  en de disclaimer.  
• Klik op  als u akkoord gaat met de voorwaarden genoemd in de 

disclaimer en uw exportdocumenten daadwerkelijk aan wilt vragen. 
• Klik op de knop , wanneer u niet akkoord gaat met de 

voorwaarden genoemd in de disclaimer. Uw aanvraag voor het verstrekken 
van exportdocumenten wordt niet ingediend. 

• Nadat ‘Akkoord’ geklikt is, wordt automatisch naar het scherm ‘Documenten’ 
gegaan. U kunt op dit moment (dus ná het drukken op de Akkoord-knop in 
het scherm Afgifte) in het scherm Documenten uw definitieve 
exportdocumenten printen of opslaan in uw eigen computer. U kunt ook op 
een later moment uw definitieve exportdocumenten printen. Ook dan gaat u 
naar het scherm Documenten van de betreffende aanvraag (Startscherm  
Overzicht aanvragen  selecteer betreffende aanvraag en open deze  
scherm Documenten). 

• Als er op ‘Akkoord’ geklikt wordt en er bij de aanvraag sprake is van een 
gezondheidscertificaat, dan geeft Client Export een signaal aan CoA. CoA 
print, ondertekent en tangt het certificaat en verstrekt het document op de 
door u aangegeven verstrekkingswijze (afhalen/per post). 
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Aandachtspunten: 
• Als er bij de aanvraag sprake is van een gezondheidscertificaat, dan 

wordt deze na het klikken op de ‘Akkoord’-knop in rekening gebracht. 
• In de schermen ‘Documenten’ en ‘Aanvragen afgifte exportdocumenten’ 

kan een afdrukvoorbeeld geopend worden om te bekijken wat er 
uiteindelijk op uw exportdocumenten wordt afgedrukt. Het is aan te raden 
om in dit afdrukvoorbeeld altijd goed te controleren of het aangevraagde 
document volledig en juist ingevuld is. Nadat u ‘Akkoord’ geklikt heeft, 
kunt u de gegevens niet meer wijzigen. Blijken de gegevens dan 
onvolledig of foutief op uw exportdocument te staan, dan dient u de 
aanvraag in te trekken (Overzicht Verstrekte verklaringen) en moet u een 
nieuwe aanvraag indienen. 

 

• Mochten er nog gegevens ontbreken dan verschijnt bij het drukken op de 
knop  een foutmelding. 

• Om uw aanvraag af te kunnen ronden, dient u de ontbrekende gegevens 
aan te vullen. NB: na het aanvullen van de gegevens, moet u opnieuw op 
Ververs waarborgen (tabblad Zekerheden) klikken. Hierna kunt u 
terugkeren naar het tabblad Afgifte en opnieuw op de knop ‘Aanvragen 
afgifte documenten’ klikken. 

• Er is per exportdocument een overzicht beschikbaar waarin de 
ontbrekende gegevens benoemd staan. Selecteert u hiervoor achter 
‘Soort verklaring’ een exportdocument en klik op ‘Aanvragen afgifte 
documenten’. Het overzicht met de ontbrekende gegevens wordt dan 
getoond. 

• Als een exportdocument is geselecteerd bij ‘Soort verklaring’ is het ook in 
dit scherm mogelijk een conceptdocument in PDF te openen ( ). NB: 
conceptdocumenten zijn niet geldig voor export! 
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• In een klein aantal situaties kan het voorkomen, dat de vulling van een 

veld op het exportdocument of een verklaringstekst op het 
exportdocument door de exporteur gekozen kunnen worden. In die 
gevallen selecteert u bij Soort verklaring het betreffende exportdocument. 
De tabbladen Af te drukken keuzevelden en Af te drukken 
verklaringsteksten worden getoond. Indien er een keuze te maken is, dan 
zullen de opties in de tabbladen getoond worden. 
o U kunt in het tabblad ‘Af te drukken keuzevelden’, d.m.v. een vinkje, 

aangeven welke velden afgedrukt moeten worden op het certificaat. 
o u kunt in het tabblad ‘Af te drukken verklaringsteksten’, d.m.v. een 

vinkje, aangeven welke velden afgedrukt moeten worden op het 
certificaat. 
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Afdrukken 

 

 

• Denk bij het afdrukken om de volgende instellingen: 
- ‘Pagina-schalen’ instellen op <Geen>. 
- Uitschakelen van ‘Automatisch roteren en 

centreren’. 
- Uitschakelen ‘Papierbron op basis van 

paginagrootte PDF-bestand’. 
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Overzicht aanvragen 

 

 
• Ga voor een overzicht van uw bestaande aanvragen 

naar ‘Overzicht aanvragen’. 
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In dit zoekscherm kunnen bestaande aanvragen 
opgezocht worden d.m.v. zoekcriteria. 
 
• Geef eventueel uw selectiecriteria op en klik op de 

knop  om de zoekvraag uit te voeren.  
Als alle velden leeg gelaten zijn, krijgt men een 
overzicht van alle aanvragen. 
 

• Vanuit dit scherm kunt u ook verder gaan met de 
invoer van een nieuwe aanvraag d.m.v. de knop 

. 
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• Het overzicht wordt getoond. 

 
• De resultaten zijn hierna te sorteren door middel van de 

vetgedrukte kolom titels (bijvoorbeeld klik op het woord 
‘Statusdatum’). 
 

• Afhankelijk van de status zijn er een aantal bewerkingen 

mogelijk met de volgende knoppen . 
Deze betekenen: 

  Openen aanvraag 
  Kopiëren aanvraag 
  Verwijderen aanvraag 
  Ververs waarborgen van de aanvraag 

   Direct naar het scherm aanvragen afgifte 
exportdocumenten 
 

• Met de knop  kan een nieuwe 
aanvraag gemaakt worden (zelfde functionaliteit als de 
knop ‘Nieuwe aanvraag’ op het Startscherm). 
 

• Met de knop  gaat u terug naar 
het zoekscherm en kunt u een nieuwe zoekopdracht 
doen. 
 

• Met de knop  kan het overzicht 
in diverse formats opgeslagen worden. 
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Voorbeeld van een opgeslagen PDF-bestand van het 
resultaat van de zoekopdracht aanvragen. 
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Kopiëren aanvraag 

 

 
• Bij het kopiëren van een aanvraag opent het 

hiernaast afgebeelde scherm. 
 

• Het is verplicht om bij de gekopieerde aanvraag 
een exportdatum in te voeren. 
 

• De mogelijkheid bestaat om de aanvraag met of 
zonder bepaalde details uit de exportaanvraag te 
kopiëren. Geef dit aan door aan te vinken welke 
gegevens wel of niet gekopieerd moeten worden. 
 

• Klik ‘Ok’ om de aanvraag te kopiëren of ‘Annuleren’ 
om terug te keren naar het Overzicht aanvragen. 
 

• Als de aanvraag wordt gekopieerd, wordt er een 
nieuw uniek aanvraagnummer gegenereerd. Het 
scherm ‘Beheren vrachtgegevens’ van de 
gekopieerde aanvraag verschijnt en u kunt de 
details van deze aanvraag verder invullen via de 
tabbladen zoals bij een nieuwe aanvraag. 
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Overzicht inspectieaanvragen 

 

 
• Klikt u voor een overzicht van uw 

inspectieaanvragen in het ‘Startscherm’ op 
‘Overzicht inspectieaanvragen’. 
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• Geef eventueel uw selectiecriteria op en klik op de 

knop  om de zoekvraag uit te voeren.  
Als alle velden leeg gelaten zijn, krijgt men een 
overzicht van alle inspectieaanvragen. 



Code: BREIN-CME-W-001 
Aanvraag Mest Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-01-2011 
Versienummer: 3.2 

 
 

FAB – Client Export Pagina 34 van 50  

 

Overzicht verstrekte verklaringen 

 
 
 
 
 
 

 
• Er is een overzicht beschikbaar van de aanvragen 

waarvan de exportdocumenten zijn aangevraagd. Dit 
overzicht is beschikbaar via het ‘Startscherm’, 
‘Overzicht verstrekte verklaringen’. 
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• De resultaten zijn hierna te sorteren door middel van de 
vetgedrukte kolom titels (bijvoorbeeld klik op 
‘Statusdatum’) 

 
• Afhankelijk van de status zijn er een aantal bewerkingen 

mogelijk met de volgende knoppen . Deze 
betekenen: 

   Intrekken aanvraag na afgifte documenten 
   Wijzigen transportdatum 

   
• Door het drukken op de knop ‘Intrekken aanvraag na 

afgifte documenten’ trekt u uw aanvraag in nadat de 
exportdocumenten zijn aangevraagd. Doet u dit zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de transportdatum. NB: 
de documenten worden hierdoor ongeldig! U kunt met 
deze documenten NIET meer exporteren! De intrekking 
van uw exportzending wordt ook in TRACES verwerkt. 

 
• Door het drukken op de knop ‘Wijzigen transportdatum’, 

kunt u de in de aanvraag opgegeven transportdatum 
wijzigen. Dit kan tot 12 uur voorafgaand aan de in de 
aanvraag opgegeven tijdsindicatie. Is deze 12 uur 
voorafgaand aan de tijdsindicatie gepasseerd, dan kunt u 
alleen nog de aanvraag intrekken. 

 

• Met de knop  kan het overzicht 
in diverse formats opgeslagen worden. 

 
• Voorbeeld van een PDF-bestand van het resultaat van de 

zoekopdracht aanvragen. 
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Raadplegen eisen en dekkingen 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Er is een overzicht beschikbaar van de eisen 

die gelden om een bepaald product naar een 
bepaald land te exporteren, rekening houdende 
met de eventuele toestemming. Dit overzicht is 
beschikbaar via het ‘Startscherm’, ‘Raadplegen 
eisen en dekkingen’. 
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• In het scherm ‘Raadplegen eisen/dekkingen’ kunnen 
de exporteisen opgezocht worden. 
 
Op grond van diverse parameters kan gezocht 
worden. 
 

• Selecteer bij ‘Sector’ de sector <Mest>. 
 

• Vul bij ‘Peildatum’ de datum van de beoogde export 
datum in. 
 

• Vul bij ‘Bestemmingsland’ het land waar naartoe 
geëxporteerd wordt in. 
 

• Selecteer een eis uit de selectielijst. 
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• De uitvoer van de resultaten kan als XML-bericht of 
als PDF-bestand plaatsvinden. 
 

o Voor een PDF-bestand kies <RAPPORT 
EISEN EN DEKKINGEN> . 
 

• Als u de eis heeft geselecteerd verschijnt de knop 
‘Geavanceerd zoeken’. Door te klikken op 
Geavanceerd zoeken kunt u ook zoeken op 
exporteiskenmerken en delen van een eistekst. 
Door vervolgens op ‘Eenvoudig zoeken’ sluit u het 
scherm ‘Geavanceerd zoeken’. 

 
• Klik op de toets  om een 

voorbeeld op het scherm te krijgen van de 
resultaten van de zoekopdracht (in PDF-formaat). 
U kunt dit bestand eventueel opslaan op uw eigen 
computer. 

 
• Met de knop  leegt u de velden. 
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Sluiten applicatie 

 

 
• Klik op de knop  op terug te 

keren in het startscherm van de applicatie 
Client Export. 
 

• Maak vervolgens uw keuze uit het hoofdmenu 
of verlaat de applicatie door op de knop 

 te klikken. 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1 Welke velden van het exportdocument worden waar ingevuld in Client Export Mest 
 
Het VDM 
VDM RUBRIEK ELEMENT PLAATS IN CLIENT EXPORT TOELICHTING 
 Nummer 

Vervoersbewijs 
Door Client Export toegekend  

In de linkerkantlijn van het VDM 
bovenaan 

Nr gerelateerde 
document 

Het Client Export aanvraagnummer en het door Client Export toegekende 
nummer van gezondheidscertificaat of handelsdocument 

Afhankelijk van product/landcombinatie is een 
gezondheidscertificaat of handelsdocument nodig. 

LEVERANCIER Relatienummer KVK-nummer behorende bij de leverancier; 
wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ bij 
‘mestleverancier’. 

 

 Registratienummer 
opslag 

Wordt niet gevuld door Client Export  

 Naam Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Huisnummer Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Mestcode Wordt gevuld obv de tabel samenstelling vracht op de tab ‘Overzicht 

samenstelling vracht’. 
 

 % Wordt gevuld obv de tabel samenstelling vracht op de tab ‘Overzicht 
samenstelling vracht’. 

 

OVERIGE BETROKKENE Relatienummer KVK-nummer; Wordt gevuld obv ‘Overige mestbetrokkene’ op de tab 
‘Transport en overig’. 

Alleen KvK-geregistreerde LNV-relaties kunnen 
worden opgegeven in Client Export. Niet KvK-
geregistreerde overige betrokkenen kunnen, indien 
gewenst, handmatig op het VDM bijgeschreven 
worden. 

 Naam Wordt gevuld obv ‘Overige mestbetrokkene’ op de tab ‘Transport en overig’.  
VERVOERDER Relatienummer KVK nummer; 

Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’. 
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 CMR Wordt niet gevuld door Client Export  
 Naam Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Huisnummer Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
VERVOER Postcode laadplaats Wordt gevuld obv ‘Postcode laadplaats’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Datum laden Wordt niet gevuld door Client Export  
 Tijdstip laden Wordt niet gevuld door Client Export  
 Kenteken voertuig Wordt niet gevuld door Client Export  
 Combinatienummer Wordt niet gevuld door Client Export  
 Geschat gewicht Wordt gevuld obv ‘(Geschat) gewicht’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Netto gewicht Wordt niet gevuld door Client Export  
 Postcode losplaats Wordt niet gevuld door Client Export  
 datum lossen Wordt niet gevuld door Client Export  
 tijdstip lossen Wordt niet gevuld door Client Export  
BEMONSTERING  Wordt niet gevuld door Client Export  
OPMERKINGEN  De opmerkingscodes worden waar mogelijk afgeleid obv land van 

bestemming (scherm Nieuwe aanvraag) en samenstelling vracht op de tab 
‘Samenstelling vracht’. 

Opmerkingscodes 11, 12, 14, 19 en 45 worden door 
Client Export bepaald en ingevuld. Overige 
opmerkingscodes dient u zelf op het VDM in te 
vullen. 

AFNEMER Relatienummer Wordt niet gevuld door Client Export  
 Registratienummer 

opslag 
Wordt niet gevuld door Client Export  

 Naam  Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Huisnummer Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  

 
Aanvullende opmerkingen VDM: 
 Een aantal gegevens zijn niet altijd bekend op het moment van het indienen van de aanvraag. Denk daarbij aan de kentekengegevens van de vrachtwagen en de postcode losplaats. 

Deze gegevens worden blanco gelaten op het VDM dat door Client Export wordt gegenereerd en moeten met pen aangevuld worden op moment van respectievelijk laden en lossen. 
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Het gezondheidscertificaat (TRACES) 
REFERENTIE CERTIFICAAT ELEMENT PLAATS IN CLIENT EXPORT TOELICHTING 

1.1 Verzender Naam Wordt gevuld obv ‘mestverzender’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná 
het beantwoorden van de vraag “Is de verzender gelijk aan de 
mestleverancier?” met ‘nee’). Als de mestverzender niet wordt opgegeven 
dan wordt de mestleverancier ingevuld. 

 

 Adres Wordt gevuld obv ‘mestverzender’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná 
het beantwoorden van de vraag “Is de verzender gelijk aan de 
mestleverancier?” met ‘nee’). Als de mestverzender niet wordt opgegeven 
dan wordt de mestleverancier ingevuld. 

 

 Land Wordt gevuld obv ‘mestverzender’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná 
het beantwoorden van de vraag “Is de verzender gelijk aan de 
mestleverancier?” met ‘nee’). Als de mestverzender niet wordt opgegeven 
dan wordt de mestleverancier ingevuld. 

 

1.2 Referentienummer certificaat  Wordt blanco gelaten op certificaat Nvt in CLIENT. Dit veld op het sjabloon werd 
vanuit TRACES gevuld. 

1.2a Lokaal referentienummer  Door Client Export toegekend documentnummer  
1.3 Bevoegde centrale autoriteit  Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
1.4 Bevoegde lokale autoriteit  Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
1.5 Geadresseerde Naam Wordt gevuld obv ‘mestgeadresseerde’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ 

(ná het beantwoorden de vraag “Is de geadresseerde gelijk aan de 
mestafnemer?” met ‘nee’). Als de mestgeadresseerde niet wordt opgegeven 
dan wordt de mestafnemer ingevuld. 

 

 Adres Wordt gevuld obv ‘mestgeadresseerde’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ 
(ná het beantwoorden de vraag “Is de geadresseerde gelijk aan de 
mestafnemer?” met ‘nee’). Als de mestgeadresseerde niet wordt opgegeven 
dan wordt de mestafnemer ingevuld. 

 

 Land Wordt gevuld obv ‘mestgeadresseerde’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ 
(ná het beantwoorden de vraag “Is de geadresseerde gelijk aan de 
mestafnemer?” met ‘nee’). Als de mestgeadresseerde niet wordt opgegeven 
dan wordt de mestafnemer ingevuld. 
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1.6 Nr. van bijbehorende 
documenten 

 Wordt blanco gelaten op certificaat  

1.7 Handelaar  Wordt blanco gelaten op certificaat  
1.8 Land van oorsprong  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
ISO-code  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.9 Regio van oorsprong  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Code  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.10 Land van bestemming  Wordt gevuld obv ‘Land van bestemming’ op startscherm Nieuwe Aanvraag.  
ISO-code  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.11 Regio van bestemmming  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Code  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.12 Plaats van oorsprong Hokjes Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
 Naam Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Erkenningnummer Wordt blanco gelaten op certificaat  
 Adres Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Plaats Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
1.13 Plaats van bestemming Hokjes Wordt blanco gelaten op certificaat  
 Naam Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Erkenningnummer Wordt blanco gelaten op certificaat  
 Adres Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Plaats Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
1.14 Plaats van laden  
        Postcode plaats 

 Wordt gevuld obv ‘Postcode laadplaats’ en ‘Plaats laadplaats’ op de tab 
‘Transport en overig’. 

 

1.15 Datum en uur van vertrek  Wordt blanco gelaten op certificaat  
1.16 Vervoermiddelen Hokjes Wordt gevuld obv transportmiddelentabel op de tab ‘Transport en overig’. Het vervoermiddel in de bovenste rij van de tabel 

wordt afgedrukt op het certificaat. 
 Identificatie Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
 Nummer Wordt gevuld met het VDM-nummer van de bij dit certificaat behorende VDM.  
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1.17 Vervoerder Naam Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Erkenningnummer Wordt blanco gelaten op certificaat  
 Adres Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Lidstaat Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
1.18 Diersoort / product  Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald obv product op de tab 

‘Overzicht samenstelling vracht’. 
 

1.19 Productcode (GN-code)  Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
1.20 Aantal/hoeveelheid  Wordt gevuld obv ‘(Geschat) gewicht’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
1.21 Temperatuur producten  Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
1.22 Aantal verpakkingen  Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
1.23 Zegel en nr container  Nvt voor onverwerkte mest; Wordt blanco gelaten op certificaat.  
1.24 Aard van de verpakking  Wordt blanco gelaten op certificaat  
1.25 Dieren / producten 
gecertificeerd voor 

 Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  

1.26 Doorvoer door een derde 
land 

 nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  

1.27 Doorvoer door de lidstaten  nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  
1.28 Uitvoer  nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  
1.29 Geschatte duur van het 
vervoer 

 nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  

1.30 Reisschema  Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
1.31 Identificatie van de dieren Geslacht nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  
 Leeftijd nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  
 Soort nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  
Geldigheid certificaat  Geldigheid certificaat wordt door Client bepaald obv 10 dagen vanaf 

exportdatum, geldigheid toestemming of – indien van toepassing – geldigheid 
salmonellaverklaring. 

 

Client export nr.:  Het Client Export aanvraagnummer  
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Deel II Referentienummer 
certificaat 

zie 1.2  

 Locaal 
referentienummer 

zie 1.2a  

 Informatie over de 
gezondheid 

Wordt gevuld met verklaringsteksten; obv vaste tekst of de tab 
‘Verklaringsteksten’ op de tab ‘Afgifte’. 

 

 Naam via stempel of handmatig door veterinair inspecteur  
 Lokale veterinaire 

eenheid 
nvt; Wordt blanco gelaten op certificaat  

 Datum systeemdatum  
 Stempel Stempel wordt gezet door veterinair inspecteur  
 Hoedanigheid en titel Vaste tekst op certificaat. Door Client Export bepaald.  
 Nr Wordt blanco gelaten op certificaat  
 Handtekening met pen door veterinair inspecteur  
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Het handelsdocument 
REFERENTIE 
HANDELSDOCUMENT 

ELEMENT PLAATS IN CLIENT EXPORT TOELICHTING 

1.1 Verzender Naam Wordt gevuld obv ‘mestverzender’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 
beantwoorden van de vraag “Is de verzender gelijk aan de mestleverancier?” met 
‘nee’). Als de mestverzender niet wordt opgegeven dan wordt de mestleverancier 
ingevuld. 

 

 Adres Wordt gevuld obv ‘mestverzender’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 
beantwoorden van de vraag “Is de verzender gelijk aan de mestleverancier?” met 
‘nee’). Als de mestverzender niet wordt opgegeven dan wordt de mestleverancier 
ingevuld. 

 

 Postcode Wordt gevuld obv ‘mestverzender’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 
beantwoorden van de vraag “Is de verzender gelijk aan de mestleverancier?” met 
‘nee’). Als de mestverzender niet wordt opgegeven dan wordt de mestleverancier 
ingevuld. 

 

 Land Wordt gevuld obv ‘mestverzender’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 
beantwoorden van de vraag “Is de verzender gelijk aan de mestleverancier?” met 
‘nee’). Als de mestverzender niet wordt opgegeven dan wordt de mestleverancier 
ingevuld. 

 

1.2 Referentienummer van het 
document 

 Wordt blanco gelaten op exportdocument  

1.2a Lokaal referentienummer  Wordt gevuld door Client Export met een handelsdocumentnummer.  
1.3 Bevoegde centrale autoriteit  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.4 Bevoegde lokale autoriteit  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.5 Geadresseerde Naam Wordt gevuld obv ‘mestgeadresseerde’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 

beantwoorden de vraag “Is de geadresseerde gelijk aan de mestafnemer?” met ‘nee’). 
Als de mestgeadresseerde niet wordt opgegeven dan wordt de mestafnemer ingevuld. 

 

 Adres Wordt gevuld obv ‘mestgeadresseerde’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 
beantwoorden de vraag “Is de geadresseerde gelijk aan de mestafnemer?” met ‘nee’). 
Als de mestgeadresseerde niet wordt opgegeven dan wordt de mestafnemer ingevuld. 

 

 Postcode Wordt gevuld obv ‘mestgeadresseerde’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 
beantwoorden de vraag “Is de geadresseerde gelijk aan de mestafnemer?” met ‘nee’). 
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Als de mestgeadresseerde niet wordt opgegeven dan wordt de mestafnemer ingevuld. 
 Land Wordt gevuld obv ‘mestgeadresseerde’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’ (ná het 

beantwoorden de vraag “Is de geadresseerde gelijk aan de mestafnemer?” met ‘nee’). 
Als de mestgeadresseerde niet wordt opgegeven dan wordt de mestafnemer ingevuld. 

 

1.6 Nr. van bijbehorende documenten  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.7 Handelaar  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.8 Land van oorsprong  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
ISO-code  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.9 Regio van oorsprong  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Code  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.10 Land van bestemming  Wordt gevuld obv ‘Land van bestemming’ op startscherm Nieuwe Aanvraag.  
ISO-code  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.11 Regio van bestemming  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Code  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.12 Plaats van oorsprong Hokjes Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
 Naam Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Erkenningnummer Wordt blanco gelaten op exportdocument  
 Adres Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Plaats Wordt gevuld obv ‘mestleverancier’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
1.13 Plaats van bestemming Hokjes Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
 Naam Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Erkenningnummer Wordt blanco gelaten op exportdocument  
 Adres Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Plaats Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’.  
1.14 Plaats van laden  
        Postcode plaats 

 Wordt gevuld obv ‘Postcode laadplaats’ en ‘Plaats laadplaats’ op de tab ‘Transport en 
overig’. 

 

1.15 Datum en uur van vertrek  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.16 Vervoermiddelen Hokjes Wordt gevuld obv transportmiddelentabel op de tab ‘Transport en overig’. Het vervoermiddel in de bovenste rij van de 

tabel wordt afgedrukt op het exportdocument. 
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Als de transportmiddelentabel leeg wordt 
gelaten, wordt uitgegaan van wegvervoer 

 Identificatie Wordt gevuld obv Transportmiddel en Transport-iD in de transportmiddelentabel op de 
tab ‘Transport en overig’. 

Voor wegvervoer wordt het VDM-nummer als 
identificatie gebruikt. Op het VDM moet het 
kenteken vermeld worden. 

1.17 Vervoerder Naam Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Erkenningnummer Wordt blanco gelaten op exportdocument  
 Adres Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Postcode Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Lidstaat Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
1.18 Omschrijving van de goederen  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald obv product op de tab 

‘Overzicht samenstelling vracht’. 
 

1.19 Productcode (GN-code)  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.20 Aantal/hoeveelheid  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.21 Temperatuur producten  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.22 Aantal verpakkingen  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.23 Zegel en nr container  Wordt gevuld obv Laadeenheid-ID en Zegelnummer(s) in de transportmiddelentabel op 

de tab ‘Transport en overig’. 
 

1.24 Aard van de verpakking  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.25 Goederen gecertificeerd voor  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
1.26 Doorvoer door een derde land  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.27 Doorvoer door de lidstaten  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.28 Uitvoer  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.29 Geschatte duur van het vervoer  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
1.30  Client Export bepaalt de vulling obv de tab ‘Transport en overig’. Bij ‘wegvervoer’ wordt 

dit veld blanco gelaten. Bij overig vervoer, wordt in dit vak het VDM-nummer ingevuld. 
 

1.31 Identificatie van de goederen  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald.  
Client export nr.:  Het Client Export aanvraagnummer  
Doorhalingen in de verklaringsteksten  Vaste tekst. Door Client Export bepaald obv samenstelling vracht.  
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CMR 
REFERENTIE CMR ELEMENT PLAATS IN CLIENT EXPORT TOELICHTING 

1. Afzender Naam Wordt gevuld met de exporteur obv inlog   
 Adres Wordt gevuld met de exporteur obv inlog   
 Land Wordt gevuld met de exporteur obv inlog   
2. Geadresseerde Naam Wordt gevuld obv ‘mestafnemer’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Adres Wordt gevuld obv ‘mestafnemer’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
 Land Wordt gevuld obv ‘mestafnemer’ op de tab ‘Beheren vrachtgegevens’.  
3. Plaats (bestemd) voor de aflevering der 
goederen 

Plaats Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’  

 Land Wordt gevuld obv ‘Mestafnemer’ op de tab ‘Transport en overig’  
4. Plaats en datum van inontvangstneming der 
goederen 

Plaats Wordt blanco gelaten op exportdocument  

 Land Wordt blanco gelaten op exportdocument  
 Datum Wordt blanco gelaten op exportdocument  
5. Bijgevoegde documenten  VDM-nummer en nummer van gezondheidscertificaat/ handelsdocument  
6. Merken en nummers  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
7. Aantal colli  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
8. Wijze verpakking  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
9. Aard der goederen  Vaste tekst op exportdocument. Door Client Export bepaald obv product.  
10. Statistisch nummer  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
11. Bruto gewicht  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
12. Volume  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
13. Instructies afzender  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
14. Frankeringsvoorschrift  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
15. Rembourse  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
16. Transporteur Naam Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Adres Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
 Land Wordt gevuld obv ‘Mestvervoerder’ op de tab ‘Transport en overig’.  
17. Opvolgende vervoerders  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
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18. Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
19. Speciale overeenkomsten  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
20. Te betalen door  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
21. Opgemaakt te  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
22  / 23 / 24 Handtekening/stempel  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Klas  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Nummer  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Letter  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
(ADR*)  Wordt blanco gelaten op exportdocument  
Vervoerderscode Nr  Wordt blanco gelaten op exportdocument  

 


