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Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Vis en visproducten 
 
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 
• 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 Instructie regelen machtiging via Mijn Dossier 
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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: 
 

• 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. 

• 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. ‘CN’, ‘RU’) of de eerste 
letters van het land (bijv. ‘Chi’, ‘Rusl’) 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. 



Code: BREIN-CVI-W-001 
Aanvraag Vis Exporteurs 
Datum in gebruik: ntb 
Versienummer: 1.0 

 
 

FAB – Client Export Pagina 8 van 31  

 

 
 

 
 

 
 
 

• 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, 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 bindende afspraak (BA 
xxxx) of het verzoek (VK xxxx)  waaronder u het export 
wilt laten plaatsvinden. Indien 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 bindende afspraak of 
verzoek worden de details getoond, zoals het 
verzoeknummer, 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 documentgegevens 
opgegeven worden. 
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• Vervolgens kunt u kiezen of u op het bedrijf het 
certificaat wilt printen. Kies in dat geval voor <Lokaal> 
of voor <Centraal> als printen bij de VWA gebeurt. Wilt 
u geen certificaat, dan selecteert u <Niet verstrekken> 

• Wanneer u kiest voor <Centraal> printen, dan kunt u 
vervolgens kiezen bij ‘Verzending’ tussen: <Afhalen> of 
<Via Post>.  

• Bij ‘Verzendingsinformatie’ kunt u extra informatie voor 
VWA toevoegen (bijv tav een contactpersoon). 

NB: Tot certificeren op afstand mogelijk is voor de export 
van vis(producten), zal het certificaat vrijwel altijd lokaal 
afgegeven worden. U kunt de verstrekkingswijze standaard 
op lokaal zetten via de instellingen in uw exportrol 
(‘beheren bedrijfsgegevens’, tabblad ‘export gegevens’) 
 
Tevens dient u aan te geven welke model exportdocument 
u wilt aanvragen. 

• Selecteer het model door een vinkje te plaatsen in het 
vakje links van de naam van het model, voor zover hier 
nog geen vinkje staat.  

De taal van het certificaat wordt door Client Export bepaald 
op grond van het bestemmingsland. 

Gebruik de knop  om de aanvraag te 
vervolgen. 
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Algemene werking schermen 

 
 

 

• Voor het invoeren van de aanvraag dienen de schermen 
‘Order’, ‘Orderregel’, ‘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 ‘order’ de opgegeven 

aanvraaggegevens weergegeven, bestaand uit: land, 
aanvraagnummer, product 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: . 
 

• 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. 
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Beheren ordergegevens 
 

 

Scherm  
• Bij ‘Uw referentie’ kunt u uw bedrijfsspecifieke referentie 

invoeren voor deze exportzending. 
 
• De velden ‘Exporteur’, ‘Consignee’ en ‘Opslaglocatie’ zijn 

via een bedrijfseigen code op te roepen (linker veld) of vrij 
in te voeren (tweede veld). Zorg in dat geval dat het linker 
veld leeg is. Met de knop ‘Opslaan’ (achter de velden) is 
het mogelijk om de specificaties onder een bedrijfseigen 
code vast te leggen in het adresboek. 
Het vooraf maken van het ‘adresboekje’ wordt uitgebreid 
beschreven in instructie BREIN-CLE-A-007 Beheren 
bedrijfsgegevens Client Export. 

  
• 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. Het betreft in het scherm ‘Beheren ordergegevens’ 
aanvullende gegevens die betrekking hebben op de 
gehele exportzending. Aanvullende gegevens kunnen 
zijn: de origine van het product, doorvoerland(en) of punt 
van binnenkomst. 

 
• Met de knop  worden de ordergegevens 

opgeslagen. 
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Overzicht orderregelgegevens 

 
 

 
 

Scherm  

• Onder het kopje ‘Order’ worden de opgegeven 
aanvraaggegevens weergegeven. 

 

• Maak een nieuwe orderregel aan door op  te klikken. 
 

• U kunt ook orderregels toevoegen via een .csv bestand. Klik 
op de knop . Via ‘Bladeren’ zoekt u uw csv-bestand op in 
uw eigen systeem. Door op ‘Verwerken’ te klikken, voegt u 
de orderregels in in uw aanvraag. 
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Beheren orderregelgegevens 

 

 

Door in het scherm Overzicht orderregelgegevens op  te klikken, 
komt u in het scherm waarin een nieuwe orderregel aangemaakt 
wordt. 

• Selecteer de erkenning van het binnenlandse bedrijf, dat de 
vis of visproducten als laatst heeft verwerkt, of van het 
buitenlandse bedrijf indien de laatste verwerking in het 
buitenland heeft plaatsgevonden. Ook kan een buitenlandse 
erkenning worden opgeslagen in uw adresboek. 

• Selecteer de ‘Productcode CLIENT’ door op  te klikken. 
• Bij ‘Productcode CFT’ kunt u een eigen omschrijving 

invoeren. Dit is de productomschrijving die op het certificaat 
zal worden afgedrukt. U kunt hiervoor gegevens ophalen uit 
uw ‘adresboekje’ of een productomschrijving intoetsen in het 
tekstvak. Deze omschrijving kunt u aan uw adresboek 
toevoegen via de knop ‘Opslaan’.  

• Vul indien nodig de optionele gegevens ‘Aantal’, 
‘Verpakkingseenheid’, ‘Productiedatum’ en ‘Bruto 
hoeveelheid’ in. 

• Er dient altijd ‘Nettohoeveelheid’ te worden ingevoerd. 
Achter eenheid kunt u ‘eenheid gewicht’ kiezen.  

• Onder additionele erkenningen kunt u via de  meer 
binnen- en/of buitenlandse erkenningen opvoeren. 

• Indien van toepassing worden onder ‘Aanvullende 
exportgegevens’ en ‘Exporteis kenmerken’ aanvullende 
gegevens uitgevraagd. Deze aanvullende gegevens hebben 
betrekking op de betreffende orderregel. 

• Sla de orderregel op via ‘Opslaan’. 
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Beheren transport en overig 

 
 

 

Scherm  
• Onder het kopje ‘order’ 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 exporteren, dan moet de datum 
waarop het transport plaatsvindt in het veld 
Verschepingsdatum ingevuld worden. Standaard wordt de 
exportdatum in het veld ‘Verschepingsdatum’ getoond. 

• De Plaats van vertrek/laden dienen betreft de plaats waar 
fysiek geladen wordt. 

• 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. Indien u meerdere vervoersmiddelen gebruikt, klik 
dan nogmaals op . Er verschijnt een 2e regel waarin u 
uw transportmiddelinformatie kunt invoeren. 

• 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 ‘order’ 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. 
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. 

 
 

 
• De documenten worden u als PDF verstrekt. U kunt deze 

PDF-documenten zelf printen. 
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• U krijgt 1 exportcertificaat, eventuele kopies kunt u 

downloaden en indien gewenst in veelvoud printen.  
 
• 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  
• Onder het kopje ‘order’ 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 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 uitgevoerd worden. Een 
aanvullende inspectie is nodig. 

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

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

• Inspecties vraagt u aan via de huidige werkwijze. Na keuring 
verwerkt de inspecteur de resultaten in Client Export. 

• Als u na de inspectie opnieuw op ‘Ververs waarborgen’ klikt, zijn 
de verwerkte resultaten zichtbaar in het overzicht. Als alle eisen 
op groen vallen, dan kunt u uw exportcertificaat aanvragen en 
afdrukken. 



Code: BREIN-CVI-W-001 
Aanvraag Vis Exporteurs 
Datum in gebruik: ntb 
Versienummer: 1.0 

 
 

FAB – Client Export Pagina 19 van 31  

 

Aanvragen afgifte exportdocument 
 

 

Via het scherm  vraagt u het certificaat daadwerkelijk aan. 
• ‘Soort verklaring’ wordt automatisch gevuld met het certificaat. Via de icoon 

 achter ‘Soort verklaring’ is het ook in dit scherm mogelijk een 
conceptdocument in PDF te openen. NB: conceptdocumenten zijn niet 
geldig voor export! In de schermen ‘Documenten’ en ‘Aanvragen afgifte 
documenten’ 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 certificaat te staan, dan moet u een nieuwe aanvraag 
indienen. 

• Via de knop  geeft u aan dat u het certificaat 
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 certificaat 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 het certificaat wordt niet ingediend. 

• Nadat ‘Akkoord’ geklikt is, wordt automatisch het certificaat geopend. U kunt 
op dit moment (dus ná het drukken op de Akkoord-knop in het scherm 
Afgifte) uw definitieve certificaat printen of opslaan in uw eigen computer. U 
kunt ook op een later moment uw definitieve certificaat printen. Ook dan 
gaat u naar het scherm Documenten van de betreffende aanvraag 
(Startscherm  Overzicht aanvragen  selecteer betreffende aanvraag en 
open deze  scherm Documenten). U print het certificaat op waardepapier 
van de inspecteur. De inspecteur ondertekent en tangt het certificaat. 
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• Mochten er nog gegevens ontbreken dan verschijnt bij het drukken op de 
knop  een overzicht van de ontbrekende 
gegevens. 

 
• 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. Daarna kunt u 
terugkeren naar het tabblad Afgifte en opnieuw op de knop ‘Aanvragen 
afgifte documenten’ klikken. 
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• In een klein aantal situaties kan het voorkomen, dat de vulling van een 

veld op het certificaat of een verklaringstekst op het certificaat door de 
exporteur gekozen kunnen worden. In die gevallen selecteert u een van 
de tabbladen Af te drukken keuzevelden of 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 (u blijft in het 

overzichtsscherm) 

   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 het kopiëren van de 
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 ordergegevens’ 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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Raadplegen eisen en dekkingen 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Er is een overzicht beschikbaar van de eisen 

die in Client gelden om een bepaald product 
naar een bepaald land te exporteren. 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 <Vis>. 
 

• 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. 
 
 

 
 


