
Code: BREIN-CZU-W-002 
Aanvraag Zuivel Exporteurs 
Datum: 22-04-2013 
Versienummer: 1.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 1 van 56  

Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Zuivel (Trinidad) 

 

Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. 

o BREIN-CZU-A-003 Inloggen op Mijn Dossier voor gebruik Client Export aanvragen sector Zuivel 

o BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur  

o BREIN-CLE-W-001 Instructie regelen machtiging via Mijn Dossier 
 

Door het in gebruik nemen van het framework Trinidad Zuivel (= andere manier van opbouw en werking van de webschermen) komt de handleiding 
BREIN-CZU-W-001 Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Zuivel te vervallen.  



Code: BREIN-CZU-W-002 
Aanvraag Zuivel Exporteurs 
Datum: 22-04-2013 
Versienummer: 1.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 2 van 56  

Inhoudsopgave  

 
Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Zuivel (Trinidad).........................................................................................................................................1 
Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................................................................................2 
Toelichting..........................................................................................................................................................................................................................................3 
Verklaring van symbolen....................................................................................................................................................................................................................4 
Startscherm .........................................................................................................................................................................................................................................5 
Nieuwe aanvraag ................................................................................................................................................................................................................................6 
Beheren ordergegevens.....................................................................................................................................................................................................................16 
Adresgegevens..................................................................................................................................................................................................................................19 
Beheren orderregelgegevens.............................................................................................................................................................................................................24 
Overzicht orderregelgegevens ..........................................................................................................................................................................................................30 
Beheren partijgegevens.....................................................................................................................................................................................................................31 
Overzicht transport- en overige gegevens ........................................................................................................................................................................................36 
Controleer zekerheden......................................................................................................................................................................................................................39 
Documenten......................................................................................................................................................................................................................................42 
Aanvragen afgifte documenten.........................................................................................................................................................................................................43 
Overzicht aanvragen .........................................................................................................................................................................................................................51 
Kopieer aanvraag..............................................................................................................................................................................................................................54 



Code: BREIN-CZU-W-002 
Aanvraag Zuivel Exporteurs 
Datum: 22-04-2013 
Versienummer: 1.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 3 van 56  

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. 
Een andere indictie voor het feit dat de computer nog bezig is met het uitvoeren van een actie/opdracht is het schoepenrad dat links boven in het scherm zichtbaar is 

 
 

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

! Bij het opvragen van gegevens wordt in Client Export gebruik gemaakt van pop-up-lijsten en lists of values (LOV). Dit zijn manieren waarop gegevens gepresenteerd worden. 

Afhankelijk van het aantal gegevens die een lijst bevat wordt een pop-up  of LOV  symbool getoond. In deze handleiding wordt aan beide symbolen gerefereerd. Het kan in 
de handleiding voorkomen dat een voorbeeld van een pop-up lijst wordt weergegeven, terwijl bij de gebruiker een list of values getoond wordt. 

 
! Met de spatiebalk wordt een knop geactiveerd. Deze functionaliteit heeft NIET de ‘Enter’ toets.  



Code: BREIN-CZU-W-002 
Aanvraag Zuivel Exporteurs 
Datum: 22-04-2013 
Versienummer: 1.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 4 van 56  

 
 

Verklaring van symbolen 
 
 

  = toevoegen van gegevens 

  = wijzigen van gegevens 

  = verwijderen van eerder vastgelegde gegevens 

  = LOV (List of Values – Lijst met Gegevens) 

  = selecteer een datum 

  = selecteer 

  = Controleer zekerheden orderregel 

  = Overzicht partijgegevens orderregel 
 

  = openen van een aanvraag 

  = kopiëren van een aanvraag 

   = intrekken van een aanvraag 

  = extra documenten 

  = verversen waarborgen 

  = naar afgifte documenten 

  = afdrukvoorbeeld verklaring in PDF 

 = afdrukvoorbeeld verklaring in XML 

  = (asterisk) verplicht veld 
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Startscherm 

 

 
Via de procedure BREIN-CZU-A-003 Inloggen met 
Mijn dossier voor gebruik Client Export aanvragen, 
bent u in het Startscherm van Client Export terecht 
gekomen. 
 
Vanuit het hoofdmenu kunt u; 

 nieuwe aanvragen doen, 
 een overzicht opvragen van al opgestelde 
aanvragen 

 een overzicht opvragen van geplande inspecties, 
status van de inspectie en keuringsuitslagen,  
Nb. Niet relevant voor de Zuivel sector. 

 bedrijfsgegevens beheren (zie BREIN-CLE-A-
007 Beheren bedrijfsschermen Client Export 
door exporteur) en 

 eisen raadplegen  
Nb. Niet relevant voor de Zuivel sector.  

 
 Vanuit dit scherm en alle andere schermen kunt u  

 Altijd terug naar het: en de  

 Applicatie verlaten:  . 
 

• Selecteer de exportrol 

• Klik in het startscherm op de knop ‘Nieuwe aanvraag’. 
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Nieuwe aanvraag 

 

 
 

• Vermeld in het veld ‘Exportdatum’ de datum waarop de 
zending geëxporteerd zal worden. 
Dit is gelijk aan de datum waarop verscheept wordt. 
 

• Klik op   om de aanvraag te vervolgen. 
 

• U kunt ook de aanvraag altijd af breken door op 

 te klikken. 
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• Selecteer of vul het ‘Land van Bestemming’ in. 
 
Dit kan op diverse manieren, nl. 
Wordt gekozen voor het invullen van het ‘Land van 
Bestemming’, type dan de volledige naam van het land 
van bestemming in of de correcte 2-cijferige ISO-code 

en klik op . 
Wanneer de naam correct is ingevuld, dan verschijnt 
de ISO-code + naam van het land. 
 
Is de naam of ISO-code niet correct gespeld of wordt 
gekozen om het land te selecteren, klik dan direct op 

. 
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Er verschijnt een lijst met waarden (namen van landen) 
 

• Vul een deel van de naam van het land in en laat deze 
vooraf gaan door het ‘%’- teken. 
 

• Klik op  
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Alle namen van landen die het ingevulde deel van de naam 
bevatten worden getoond. 
In het voorbeeld is dit <%em> 
 
Er verschijnt een lijst met waarden die voldoen aan de 
voorwaarde. 
 

• Klik op  van het land van bestemming. In dit 
voorbeeld is dat  
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• Klik op   
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Het gebied van het Land van bestemming wordt getoond.  
 
In de regel achter het veld ‘Eis’  kan de betreffende 
bindende afspraak cq. verzoek gekozen worden. 
 

• Klik op het pijltje van de ‘Eis’. 
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De bindende afspraken en of verzoeken worden getoond. 
 

• Selecteer de bindende afspraak resp. het verzoek dat 
van toepassing is.  

 
Bij het verzoek (PV) staat aangegeven welke certificaten 
bij deze aanvraag door u gekozen kunnen worden. 
 
Hebt u alleen certificaten nodig die onder standaard vallen 
(zie memo COKZ: Info aanpassing van omschrijving 
eis/verzoek in client, d.d. 21-08-2008) dan kunt u het 
beste kiezen voor het verzoek dat aan die standaard 
voldoet.  
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Voorbeeld van keuze uit bindende afspraken. 
 
Deze zijn gesorteerd per product’groep’. Indien het om 
een gepasteuriseerd product gaat dient u in de meeste 
gevallen te kiezen voor BA Zuivel HC – minimaal 
gepasteuriseerd. 
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• Klik op   om de aanvraag voort te 
zetten. 
 
U komt in het scherm terecht waar o.a. de soort 
exportdocumenten geselecteerd kunnen worden. 
 

• Klik op  om de aanvraag af te 
breken. 
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 Een verplicht exportdocument (i.v.m. bindend certificaat)  
 staat aangevinkt en kan NIET uitgevinkt worden!  
 
 De overige exportdocumenten staan standaard niet 
 aangevinkt, maar kunnen aan- en uitgevinkt worden. 

 

• Selecteer met de pijltjesknop rechts van het 
exportdocument de taal van het document. 
Dit is verplicht! 

• Geef het aantal kopieën op, indien er kopieën 
gewenst zijn 

• Geef bij het veld ‘Verzending’ aan of de 
certificaten worden afgehaald (Afhalen) of 
moeten worden verzonden (Via Post). 

• Kies bij ‘Type postverzending’ uit; 
‘Aangetekend’, ‘Expres’ of ‘Normaal’. 
‘Expres’ is momenteel niet mogelijk bij het 
COKZ. 

• Bij ‘Verzendingsinformatie’ kunt u extra 
informatie toevoegen (bv t.a.v. een bepaalde 
persoon of afdeling) 

• Klik op de knop  om de aanvraag 
aan te maken.  
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Beheren ordergegevens 

 
Het aanvraagnummer is bekend en verschijnt samen met 
Land, naam van de groep producten en exportdatum naast 
het label ‘Order’ 

Voor het invoeren van de aanvraag dienen de schermen 
‘Order’, ‘Orderregel’, ‘Transport en overig’, ‘Controleer 
zekerheden’ (Zekerheden) en ‘Aanvragen afgifte 
documenten’ (Afgifte)  ingevuld te worden. Deze schermen 
zijn te benaderen via de knoppen. 
 

• Het 1ste scherm ‘Order’.  
Vermeld in het veld ‘Uw referentie’ uw 
bedrijfsspecifieke referentie van de aanvraag. Dit 
is een herkenning die u als bedrijf aan de 
aanvraag meegeeft, voor uw eigen doeleinden! 
 

• De velden ‘Exporteur’, ‘Consignee’ en 
‘Opslaglocatie’ zijn via een bedrijfseigen code op 
te roepen (zie instructie Beheren 
Bedrijfsgegevens, tabblad Aanvraaggegevens),  
of vrij in te voeren (tweede veld).  
Zorg dan dat het veld ‘Code’ leeg is. 
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• Met de knop ‘Opslaan’ (achter de velden) is het 
mogelijk om de specificaties onder een 
bedrijfseigen code vast te leggen, m.u.v. 
‘Opslaglocatie’. Deze gegevens kunnen alleen 
opgevraagd worden. Zie tevens BREIN-CLE-A-
007 Beheren bedrijfsgegevens – 
Aanvraaggegevens. 
 

• Met het veld ‘Nadere aanduiding opslaglocatie’ 
kan een nauwkeurige omschrijving worden 
gegeven waar de producten aanwezig zijn.  
 

• Na het klikken op de knop ‘Tonen’ worden meer 
gegevens getoond van de ‘Order’. 
 

• Met de knop ‘Verbergen’ worden de extra 
getoonde ordergegevens weer verborgen. 

 

• De ‘Aanvullende exportgegevens’ kunnen hier op 
orderniveau worden vastgelegd. Deze aanvullende 
exportgegevens zijn later bij ‘Af te drukken 
keuzevelden’ per document en item uit te zetten.  
 

• Vul de verplichte (met * gemerkte)  velden  van het 
blok  ‘Exporteis kenmerken’ in. 
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• Bij exporteiskenmerk ‘BEHANDELING’ kan de 
aanvrager uit 3 opties kiezen: 
<leeg> 
niet omgepakt: alles wat geen ompak is 
omgepakt buitenlandse producten met een 
Nederlands erkenningsnummer. 
 

  
 
Er dient een keuze gemaakt te worden. 
 

Met de knop  worden de gegevens in dit 
scherm opgeslagen. 
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Adresgegevens 

 

 
 

• Vul de gegevens van de exporteur in. 
 

• Druk op . 
 

Op gelijke wijze kunnen adresgegevens opgeslagen 
worden voor Consignee 
Zie tevens BREIN-CLE-A-007 Beheren 
bedrijfsgegevens tabblad ‘Aanvraaggegevens’. 
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Een nieuw scherm met de aanvraaggegevens wordt 
geopend. 
 

• Vul een ‘Code ‘ in. 
 

• Druk op . 
 
Aan de hand van de code kan nu in het scherm 
Beheren ordergegevens de adresgegevens 
opgevraagd worden. 
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Wanneer alle verplichte velden en overige gewenste 
velden zijn ingevuld, dan ziet het scherm Beheren 
Ordergegevens er ongeveer uit zoals het voorbeeld. In 
uw situatie staan daar de door u ingevoerde informatie. 
 

• Klik op  
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Wanneer de order correct is opgeslagen, dan verschijnt de 
melding in het scherm dat de gegevens succesvol zijn 
opgeslagen. 
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Met de knop  is het 
mogelijk om de exportdatum van de zending te wijzigen. 
Mogelijk wordt  door COKZ hiervoor wel een extra tarief 
berekent.  
 
Middels de knop “Opslaan” is de wijziging definitief te 
maken. Middels de knop “Annuleren” wordt de wijziging niet 
doorgevoerd. 
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Beheren orderregelgegevens 

 

 

• Ga naar het tabblad ‘Orderregel’. 
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• Klik op de knop ‘Toevoegen’ ( ), zodat de 
orderregels kunnen worden ingevoerd. 
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• Vermeld in het veld ‘Artikelcode OCS’ de codering 
van het artikel, zoals deze bij het COKZ is 
aangemeld.  
OCS = Onder controle stelling 

 

• Vermeld in het veld ‘Artikelomschrijving OCS’ de 
omschrijving van het artikel, zoals deze bij het 
COKZ is aangemeld. 
Met de knop ‘Ophalen product’ kan een product uit 
de eigen productenlijst geselecteerd worden. Deze 
kan aangemaakt worden op het tabblad 
‘Aanvraaggegevens’ van het Beheren 
bedrijfsgegevens scherm. (zie instructie Beheren 
bedrijfsgegevens) (Hierin wordt gezocht met de 
ingevoerde artikelcode OCS). 
 

• In het veld ‘Erkenning’ zit een picklist hier moet 
een keuze gemaakt worden van de erkenning. 
U moet dus eerst in beheren bedrijfsgegevens bij 
de aanvraaggegevens ‘Erkend bedrijf’’ invullen 
voordat deze in de picklist te voorschijn komen. 
 

• Met de knop ‘Verifiëren’ wordt gecontroleerd of de 
combinatie van de ‘Artikelcode OCS’, 
‘Artikelomschrijving OCS ‘en de ‘Erkenning’ onder 
controle staat bij het COKZ en actief is. 
Wanneer de combinatie beschikbaar is, zullen de 
gegevens voor ‘CFT’ en ‘Client’ automatisch 
ingevuld worden. 
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Wanneer de combinatie niet gevonden wordt, dan 
moet het veld bij ‘Artikelcode client*’ worden ingevuld. 
Het COKZ zal handmatig moeten beoordelen of de 
combinatie mag voorkomen. 
 
LET OP!   
Als het om een EU-product (niet NL) gaat met een 
buitenlands erkenningsnummer dan kan 
artikelcode OCS en artikelomschrijving OCS niet 
ingevuld worden, omdat deze producten niet zijn 
aangemeld bij het COKZ. De betreffende OCS-
velden dienen dan ook leeg gelaten te worden! 
 
Bij erkenning dient dan het buitenlandse 
erkenningsnummer ingevuld te worden. 
 

• Vul vervolgens artikelcode CFT in. 
 

• Bij het vakje artikelcode Client dient het juiste 
product geselecteerd te worden. 

Klik daartoe op .  
Of voer de naam van het product via het 
toetsenbord in. 

 

• In het veld ‘Bruto hoeveelheid*’ wordt het bruto 
gewicht van de orderregel vermeld. 
 

• In het veld ‘Netto hoeveelheid*’ wordt het netto 
gewicht van de orderregel vermeld. 
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LET OP! Het decimale deel van het gewicht wordt 
in een apart veld genoteerd. 
 

• Kies in het veld ‘Eenheid*’ de eenheid waarin de 
hoeveelheid vermeld is. Default is dit ‘kg’. 
 

• Vul eventueel de ‘Aanvullende exportgegevens’ in. 
 

Nu krijgt men de Exporteis kenmerken van de order te 
zien.  
 

• De velden ‘Producent’ en ‘Verpakker’ kunnen 
worden ingevuld. 
 

LET OP! Per orderregel kunnen 
exporteiskenmerken wijzigen.  
 

• Met de knop ‘Opslaan’ worden de vermelde 
gegevens vastgelegd in CLIENT Export. 
 

Wanneer op de knop ‘Opslaan’ is gedrukt wordt er 
automatisch een orderregelnummer aangemaakt. 
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• Klik op de knop  van het overzicht 
orderregelgegevens (volgende pagina) om te zien 
dat de orderregel daadwerkelijk is aangemaakt en 
is voorzien van een volgnummer. 
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Overzicht orderregelgegevens 
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Beheren partijgegevens 

 

 

• Open het scherm ‘Overzicht partijgegevens’ door 
op de knop ‘Orderregel’ te klikken. 
 

• Klik vervolgens op  klikken naast de 
orderregel. 
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• Voeg een ‘Partij’ toe aan de ‘Orderregel’ door op  
te klikken. Het scherm ‘Beheren partijgegevens’ 
opent. 
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• Vermeld in het veld ‘Partijnr’ uw referentie om de 
partij te identificeren (b.v. batchnr of lotnr.) 
 

• Vermeld in het veld ‘aantal’ de hoeveelheid 
waaruit de partij bestaat. 
 

• Vermeld in het veld ‘Handelseenheid’ de eenheid 
waarin de hoeveelheid is uitgedrukt. 
Default is dit <kg>. 
 

• Vermeld in het veld ‘Productiedatum’ de datum 
waarop het product geproduceerd is. 
OF 
Vermeld in het veld ‘Productieperiode’ de 
productieperiode. Nb. Dit is een tekstveld. 
 

• Wijzig in de velden ‘Bruto hoeveelheid’ en ‘Netto 
hoeveelheid’ de bruto en netto hoeveelheden 
van deze partij, indien deze afwijken van de 
defaultwaarden. 
 

De ‘Inspectielocatie’ kan opgezocht worden middels de 
bedrijfsspecifieke code. Ook kan er een nieuwe 
inspectielocatie worden toegevoegd aan de lijst middels de 
knop ‘Opslaan’. Default wordt de waarde weergegeven van 
het tabblad Order (‘Opslaglocatie’). 
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LET OP! Indien de inspectielocatie afwijkt van de 
opslaglocatie, dan dient u hier het COKZ over te 
informeren. 

 
 
Deze lijst is ook te wijzigen op het 5de tabblad 
‘Aanvraaggegevens’ bij ‘Beheren bedrijfsgegevens’ 
(scherm ‘Startscherm’. Zie betreffende instructie) 
 

• Voeg, indien van toepassing, de ‘Aanvullende 
exportgegevens’ op partijniveau toe. 
 

• Sla de gegevens via de knop 'Opslaan' op. Het 
volgende scherm verschijnt. 
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• Herhaal de bewerkingen totdat alle partijen 
aan de orderregel zijn toegevoegd. 
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Overzicht transport- en overige gegevens 

 

 

• Open het  ‘Transport en overig’-scherm  door op 
de knop ‘Transport en overig’ te klikken. Hier 
moet u de transportgegevens invoeren. 
 

Het veld ‘Verschepingsdatum’ wordt gevuld met de 
opgegeven exportdatum.  
 

• Vermeld in het veld ‘Plaats van vertrek/laden’ de 
plaats waar de goederen geladen worden (in de 
container)  
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Het veld ‘Soort transport’ is niet van toepassing voor 
de sector Zuivel. 
 

• Vermeld in het veld ‘Transportmiddel’ het 
vervoersmiddel waarmee de zending vervoerd 
wordt. 
 

• Vermeld in het veld ‘Naam of nummer van 
transportmiddel’ de identificatie van het 
vervoermiddel (kenteken, naam van een schip, 
vluchtnummer) 
 

• Vul in het veld ‘Containernummer’ slechts in 
wanneer er een containernummer is en dit 
nummer op het certificaat moet staan! 
 

• Vermeld in het veld ‘Zegelnummer(s)’ de 
nummers waarmee de laadeenheden verzegeld 
zijn.  

• Met de knop  wordt de rij met aanvullende 
exportgegevens verwijderd. 
 

• Met de knop ‘Opslaan’ worden de vermelde 
gegevens vastgelegd in CLIENT Export. 
 

De velden op dit scherm zijn niet verplicht tenzij het 
een bindende afspraak betreft en het derde land hier 
om vraagt. 
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De gegevens zijn opgeslagen. 
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Controleer zekerheden 

 

 

• Open het scherm ‘Controleer zekerheden’ door 
op de knop ‘Zekerheden’ te klikken. 
 

• Gebruik de knop ‘Ververs waarborgen’ om de 
actuele status van de aanvraag in te zien. 
 

• Wanneer de status oranje is: gebruikt u de knop 
‘Inspectie aanvragen’ om een inspectieverzoek 
kenbaar te maken. 
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LET OP! Het veld ‘Uitvoeringsdatum inspectie(s)’ 
wordt automatisch gevuld met systeemdatum.  
 
Inspectietijdstippen en ‘Naam contactpersoon’ 
zijn niet relevant voor de sector Zuivel. 
 
(Kaas)keuringen die voor 16.00 uur zijn 
aangevraagd vinden de volgende werkdag of de 
daarna volgende werkdag vóór 13.00 uur plaats! 
 
Gebruik de knop ‘Ok’ om de inspectiedatum vast te 
leggen. 
 
Als de inspectie is aangevraagd wordt de knop 

 uitgegrijsd. 
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• Gebruik de knop ‘Ververs waarborgen’ opnieuw 
om de actuele status van de aanvraag in te zien, 
nadat u de mail over de status van de aanvraag 
van het COKZ heeft ontvangen. 
U dient dan wel uw mailadres bij de 
bedrijfsgegevens te hebben vastgelegd. Zie 
BREIN-CLE-A-007. 
 

• Wanneer de status groen is gebruik dan de knop 
‘Afgifte’ om de certificaten middels afgesproken 
wijze toegestuurd te krijgen. 
 

Alleen wanneer van ALLE waarborgen de status groen is 
kan er export plaatsvinden.  
Is de status van een of meerder waarborgen rood, dan 
kan er onder deze condities geen 
exportwaardigheidsverklaring(en) worden afgegeven. 
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Documenten 

 

 

• Druk op de knop  om, op elk 
willekeurig moment tijdens het invoeren van de 
aanvraag, naar het scherm ‘Selecteren 
Exportdocumenten’ te gaan. 
 

Hier kunnen de gegevens m.b.t.’Verzendinformatie’ 
en  ‘Soort exportdocumenten’ gewijzigd worden en 
een afdrukvoorbeeld van het af te geven certificaat 
worden opgevraagd. 
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Aanvragen afgifte documenten 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Ga naar het tabblad ‘Afgifte’ om in het scherm 
‘Aanvragen afgifte exportdocumenten’ te komen. 
 

• Kies de soort verklaring. 

 

• Controleer bij : 

 
of alle verplichte velden zijn ingevuld en volg 
indien van toepassing de aanwijzing op het 
scherm. 
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• Ga naar  en 
vul de gevraagde informatie in. 
 

• Sla de ingevoerde informatie op door op de knop 

 te klikken. 
 
Hier kunnen tevens ‘VRIJE TEKST’-velden worden 
ingevoerd.  
NB Deze dienen wel eerst door COKZ te worden 
goedgekeurd. 
 
LET OP!  
Indien het een quotecertificaat betreft, dient hier de 
gegevens daarvoor te worden ingevuld! 
 
Wanneer een ‘VRIJE TEKST’-veld is aangevinkt, dan 
is dit een VERPLICHT veld en dient extra informatie 
over de zending te zijn ingevuld! 
 
Het invulveld ‘VRIJE TEKST’ is alleen bedoeld voor 
extra informatie over de zending (bijv. als er een extra 
nummer vermeld moet worden).  
Er mogen géén teksten of clausules ingevuld worden! 
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• Ga naar 

 en 
vul de gevraagde informatie in. 

 
 
Er zijn vaste en conditionele teksten. 
Bij vaste teksten is geen selectie mogelijk. Conditionele 
teksten kunnen worden aangevinkt / toegevoegd. 
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In het voorbeeld is bij ‘Soort verklaring’  
<Gezondheidscertificaat overheid> één verplichte veld 
(‘Plaats van vertrek’) nog niet ingevuld.  
Dit is te zien in het veld ‘Ontbrekende verplichte 
gegevens’. Deze velden kunnen alsnog worden ingevuld 
door de knoppen naast de velden te gebruiken (In het 
voorbeeld ‘Naar transport- en overige gegevens’). 
 

• Vul de ontbrekende gegevens in en sla deze op. 
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• Bekijk de verklaring a.d.h.v. een afdrukvoorbeeld 
op het scherm door op de knop ‘Afdrukvoorbeeld’ 
te klikken. 
 

• Controleer aan de hand van het afdruk of alle 
benodigde gegevens zijn ingevuld. 
 

• Sluit het scherm van het afdrukvoorbeeld door op 
het kruisje rechtsboven het scherm te klikken.  
U komt nu terug in aanvraag. 
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• Ga met de knop ‘Terug’ terug naar het scherm 
‘Beheren ordergegevens’. 
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• Selecteer wederom het tabblad ‘Zekerheden’. 
 

• Ga verder met het verversen van de waarborgen, 
zoals dat eerder wordt beschreven. 
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• Wanneer de status groen is gebruik de knop 
‘Aanvragen afgifte documenten’ om de 
certificaten middels afgesproken wijze 
toegestuurd te krijgen. 
U dient dan ‘Akkoord’ te gaan met de 
voorwaarden. 
 

LET OP! 
Wanneer op de knop ‘Aanvraag afgifte documenten’ 
wordt gedrukt wordt automatisch een mailbericht 
verstuurd naar het in Client Export bekende e-
mailadres van uw bedrijf. U dient dit bij de 
bedrijfsgegevens in te vullen (zie BREIN-CLE-A-007). 
Dit is ongeacht de status van de zending. De mail 
bevat het zendingnummer en de status. 
 
Hieronder staat de voorlopige tekst van de disclaimer ( 
deze moet nog juridische getoetst worden) U vindt de 
tekst door ‘Voorwaarden’  aan te klikken. Dit is niet 
verplicht U kunt akkoord gaan zonder eerst de 
voorwaarden te lezen.  
 
Na ‘Aanvraag afgifte documenten’ wordt genavigeerd naar 
het al eerder geselecteerde overzicht. 
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Overzicht aanvragen 

 

 
In het ‘Startscherm’ kan worden genavigeerd naar 
‘Overzicht aanvragen’. 
 
De eerste keer kom je dan in dit scherm terecht. 
In dit scherm kunnen aanvragen opgezocht worden 
middels het invullen van nul of meerdere zoekvelden. 
 
Alleen zoeken met exacte overeenkomst is mogelijk. 
Het zoeken met wildcards is hier niet mogelijk. Als er 
bijvoorbeeld een overeenkomst “450112” is dan kan 
niet worden gezocht met “45%” maar moet de exacte 
overeenkomst worden opgegeven.  
 

• Klik op de knop ‘Zoeken’ om de zoekvraag uit te 
voeren. Als alle velden leeg gelaten zijn worden 
in het overzicht alle aanvragen getoond. 

 
 De daarop volgende keren wordt dit scherm 

overgeslagen. Je komt dan in het resultaten scherm 
terecht. 
 

Met de knop  op 
het resultaten scherm keer je terug in dit scherm voor 
het opgeven van een nieuwe zoek opdracht. 
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• De resultaten zijn hierna te sorteren door middel 
van de kolom titels (bijvoorbeeld klik op 
‘Statusdatum’.) 
 

• Met de knop 

  kan dit 
overzicht opgeslagen worden in diverse formats, 
tw. pdf, Excel of XML. 
 

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

• Met het openenicoon  kan een aanvraag 
geopend worden. 
 

• Met het kopieericoon  kan een aanvraag 
gekopieerd worden. 
 

LET OP!.  
Indien U een aanvraag gekopieerd heeft dan dient 
U de transportgegevens opnieuw op te slaan! 
Een aanvraag kan altijd geopend worden, ook al 
zijn de documenten aangevraagd. Wijzigen is dan 
niet meer mogelijk, maar inzien wel. 
 

• Met het intrekkenicoon  kan een aanvraag 
ingetrokken worden. Deze aanvragen kunnen 
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kan nog wel geraadpleegd en gekopieerd 
worden. 
 

• Met het waarborgicoon  worden de 
waarborgen van de aanvraag ververst. 
 

• Met het afgifte-documentenicoon  kan direct 
genavigeerd worden naar het scherm ‘Aanvraag 
afgifte exportdocumenten’. 
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Kopieer aanvraag 

 
 

 

• Bij het kopiëren van een aanvraag opent het 
hiernaast afgebeelde scherm. 
 

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

 

• Er is de mogelijkheid om de aanvraag met of 
zonder: 
- orderregels 
- orderregel hoeveelheden 
- partijen 
- partij hoeveelheden 
- aanvullende exportgegevens 
- optionele verklaringsteksten 
- transportgegevens 
te kopiëren.  

 

• Wanneer ‘Exact Kopie’ gevuld wordt met ‘Ja’ is 

de knop  
uitgegrijsd. Het land van bestemming wordt 
samen met de eisen meegekopieerd. 
 
Wanneer ‘Exacte Kopie’ gevuld wordt met ‘Nee’ 

is de knop   
actief. 
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Met de knop is het mogelijke om een andere 
land van bestemming  en eis op te geven. 

 

• Klik ‘OK’ om de aanvraag te kopiëren of 
‘Annuleren’ om terug te keren naar het 
overzichtsscherm aanvragen 
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• Via de startpagina van Mijn dossier kunt u 
uitloggen op Mijn dossier. 

 
 
 
 

 


