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Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Zaaizaden 

 

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

o BREIN-CZZ-A-001 Inloggen op Mijn Dossier voor gebruik Client Export aanvragen sector Zaaizaden 

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

o 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 
  = zekerheden opgeven 
  = grondstoffen opvoeren 
  = openen van een aanvraag 
  = kopiëren van een aanvraag 
   = intrekken van een aanvraag 
  = extra documenten 
  = verversen waarborgen 
  = afdrukvoorbeeld certificaat 

  = afdruk van de verklaring in PDF of XML 
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Nieuwe aanvraag 
 

 

Vanuit het startscherm (hoofdmenu) kunt u het volgende 
doen:  

• Ga voor het invoeren van een nieuwe aanvraag vanuit 

het startscherm naar:  

• Voor een overzicht van de bestaande aanvragen van 
de exporteur kies:  

• Voor een overzicht van bestaande inspectieaanvragen 

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: 

 
• Selecteer de exportrol.  

 
• Vanuit dit scherm en alle andere schermen kunt u altijd 

terug naar het: en de Applicatie 
verlaten: . 
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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 naar het derde land plaatsvindt. 
Het is belangrijk dat de datum volledig uitgeschreven 
wordt zoals 08-11-2007. 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 ‘Land van bestemming’ uit de list of values. 

(Klik daartoe op ) 
Zie het volgende scherm op welke wijze u dit kunt 
doen. 
 

• Klik op de toets  om het product te 
kunnen selecteren. 
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• Om het land van bestemming te kiezen kunt u snel 
zoeken door de twee letterige ISO-code in te toetsen of 
de eerste letters van het land.  

• Door vervolgens op   voor het betreffende land van 
bestemming te klikken wordt de waarde overgenomen. 
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• Bij ‘Product’ kunt u kiezen voor één specifiek product. 
Later kunnen geen andere producten meer worden 
toegevoegd.  

• Als er meerdere producten in één zending zitten, kiest 
u hier voor <ZAAIZADEN>. 

• Via het veld ‘Zoeken’ kunt u met één of meerder letters 
het product, dan wel botanische naam selecteren.  
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• Kies in het veld ‘Gebied’ het juiste gebied binnen het 
exportland, voor zover dit niet default wordt ingevuld 
met de code van het land van bestemming.  

• Selecteer ‘Product’ op soort gelijke wijze als het land 
van bestemming en het gebied geselecteerd zijn. (Zie 
eerdere pagina’s!) 
 

• Als alle gegevens zijn ingevuld klik dan op de knop 
. 

 
Client Export maakt een uniek aanvraagnummer aan.  
 
U komt in het scherm terecht waar o.a. de soort 
exportdocumenten geselecteerd kunnen worden. 

 
 
 

 
 



Code: BREIN-CZZ-W-001 
Aanvraag Zaaizaden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-07-2009 
Versienummer: 2.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 10 van 61  

 

 

 

• Vervolgens kunt u kiezen of u op het bedrijf het 
certificaat wilt printen. Kies in dat geval voor <Lokaal> 
of  anders voor <Centraal> als printen bij de 
Naktuinbouw gebeurd.  
Let wel: Onderliggende documenten dienen per 
mail verstuurd te worden naar Naktuinbouw. 

Bij centraal printen altijd een mail sturen aan 
groente@naktuinbouw.nl met daarin het verzoek tot 
waarmerking van de zending. Vermeld hierbij ten minste 
het fyto-nummer. 

• Wanneer u kiest voor <Centraal> printen, dan kunt u 
vervolgens kiezen bij ‘Verzending’ tussen: <Ophalen> 
of <Opsturen>. (Ophalen = bij Naktuinbouw 
Roelofarendsveen. Opsturen = per post retour 
ontvangen)  

• Bij ‘Verzendingsinformatie’ kunt u extra informatie voor 
Naktuinbouw toevoegen (bv naar welke afdeling het FC 
moet worden teruggestuurd). 

• Om centraal te kunnen printen kan het handig zijn dat 
Naktuinbouw gemachtigd is. Raadpleeg hiervoor de 
instructie BREIN-CLE-W-001 Machtiging. 
 

• Kiest u voor lokale verstrekkingswijze, vul dan bij 
Aanvraag afgifte documenten de gevraagde informatie 
in. 
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In dit scherm dient u tevens aan te geven welke model 
exportdocument (fytosanitair certificaat FC) u wilt 
aanvragen. 

• Selecteer het model door een vinkje te plaatsen in het 
vakje links van de naam van het model.  

De taal van het certificaat wordt door het systeem bepaald 
aan de hand van het bestemmingsland.  
U hoeft dit niet in te vullen, tenzij u de keuze heeft conform 
de PD-landeneisen.  

• Gebruik de knop  om de aanvraag te 
vervolgen.  

Aantal kopieën betreffende model 1 en model 20 is drie. 
 
Client heeft een uniek aanvraagnummer aangemaakt. 
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LET OP! Door op de menu-optie ‘Documenten’ te klikken 
komt u in het scherm ‘Selecteren Exportdocumenten’ 
terecht waar wijzigingen t.a.v. de te verstrekken 
documenten aangebracht kunnen worden. 
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• Breng eventuele wijzigingen aan. 

 
• Klik op de knop  om de aanvraag te 

vervolgen. 
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Beheren ordergegevens  

 

 
• Voor het invoeren van de aanvraag dienen de 

schermen ‘Ord’, ‘Orderreg’, ‘Transport en overig’, 
‘Zekerheden’ en ‘Afgifte’ ingevuld te worden. Deze 
schermen zijn te benaderen via de overeenkomstige 
tabbladen. 
 

• Met de knop ‘Overzicht’ wordt het zoekscherm met alle 
bestaande aanvragen zichtbaar. 
 

• De velden ‘Exporteur’ en ‘Consignee zijn via een 
bedrijfseigen code op te roepen (eerste veld) of vrij in 
te voeren (tweede veld).  
 

Met de knop ‘Opslaan’ (achter de velden) is het mogelijk 
om de specificaties onder een bedrijfseigen code vast te 
leggen.  
Het vooraf maken van het ‘adresboekje’ wordt uitgebreid 
beschreven in instructie BREIN-CLE-A-007 Beheren 
bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Trinidad).  
 
• Bij ‘Uw referentie’ kunt u een bedrijfsspecifieke 

referentie invoeren. 
 

• Bij ‘Aanvullende exportgegevens’ worden de af te 
drukken velden gevoerd die op het certificaat komen. 
Daarbij zijn alleen “Declared point of entry’ en ‘Place of 
destination’ verplichte velden.  
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• De ‘Exporteis kenmerken’ moeten hier worden 
vastgelegd.  
‘Doel’ <VOORTKWEEK> is een default waarde 
evenals ‘Vorm’ <zaden> en ‘Ivi_Nummer’ 
<STANDAARD LANDENEISEN>. 
 

• Gebruik de knop   om gegevens vast te 
leggen. 
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• Met  kunt u alle details betreffende de 
aanvraag inzien. 
 

• Met  worden de details weer 
verborgen. 
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Overzicht orderregelgegevens  

 

 

• Ga vervolgens naar het tabblad ‘Orderreg’. Hier kunt 
u de gegevens op orderregelniveau invoeren.  
 

• Maak een nieuwe orderregel aan door op  te 
klikken. 
 

LET OP! De functionaliteit uploaden CSV-bestanden 
(voorlopig) niet gebruiken! 
 

• Met de knop   ‘Uploaden’ kunnen CSV-bestanden 
geupload worden. Indien op deze knop wordt 
gedrukt wordt de dialoog ‘Uploaden CSV-bestand’ 
getoond. 
Meerdere orderregels kunnen via één actie in de 
aanvraag geïmporteerd worden. 
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• Met de dialoog ‘Uploaden CSV-bestand’ kan een 
CSV-bestand op de lokale pc geselecteerd worden. 
Nadat de gebruiker op de knop  heeft 
gedrukt wordt het CSV-bestand verwerkt.  
 

Zie tevens BIJLAGE 2 gebruik van het CSV-bestand. 
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De orderregel met de gegevens uit het CSV-bestand is 
toegevoegd. 
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• Selecteer de ‘Botanische Productnaam’. 

• Bij ‘Productomschrijving’ kunt u een eigen 
omschrijving invoeren. U kunt hiervoor gegevens 
ophalen uit uw ‘adresboekje’ of een nieuwe 
omschrijving toevoegen via de knop ‘Opslaan’.  

• Er dient altijd ‘Nettohoeveelheid’ te worden 
ingevoerd. Via de list of values kunt u ‘eenheid 
gewicht’ kiezen.  

• Voer ‘Aantal’ handelseenheden en de 
‘handelseenheid’ in. 

• Vul eventueel ‘Aanvullende exportgegevens’ in. 

• Bij ‘Exporteis kenmerken’ kan een ‘Ivi_Nummer’, 
afgegeven door de PD, worden ingevoerd op 
orderregelniveau. De eisen en dekkingen van deze 
IVI overrulen de standaard landeneisen.  

• Bij ‘Origine’ wordt het land van productie voor deze 
orderregel ingevoerd.  

• Sla de gegevens van de orderregel op via ‘Opslaan’. 
Het nummer van de ‘Orderregel’ wordt door Client 
Export gegenereerd. Dit nummer bepaalt de volgorde 
van de orderregels op het certificaat.  
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Onderhouden orderregelgegevens 

 

 
• Klik op de knop , om een volgende orderregel toe 

te voegen. 
 

• Via de knoppen achter de orderregel kunt u:  
 de orderregel openen, 

 
 de orderregel verwijderen, 

 
 de orderregel kopiëren, 

 
 waarborgen op de orderregel bekijken, 

 
 zekerheden opgeven en/of, 

 
 grondstoffen opvoeren 
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Controleren zekerheden orderregel 

 

 
• Klik op het icoon  (zekerheden). 

 
In dit scherm vindt u informatie over de order, de 
orderregel en de waarborgen. 
 
• Klik op  om gedetailleerde informatie over 

der order en/of orderregel te krijgen. 
 

Informatie over de waarborgen is pas beschikbaar 
wanneer in het aanvraagproces op ‘Ververs waarborgen’ 
is gedrukt. 
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• Klik op  om de gedetailleerde 

informatie te verbergen. 
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Beheren grondstofgegevens 

 

 
Klik op het icoon  (grondstoffen). 
 
In dit scherm vindt u informatie over de order, de 
orderregel en kunnen grondstofgegevens beheerd 
worden. 
 
• Klik op  om gedetailleerde informatie over 

de order en/of orderregel te krijgen. 
 

• Klik op Maak een nieuwe orderregel aan door op  
te klikken. 
 

• Met de knop   ‘Uploaden’ kunnen CSV-bestanden 
geupload worden. Indien op deze knop wordt 
gedrukt wordt de dialoog ‘Uploaden CSV-bestand’ 
getoond. 
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De gegevens die u hier invult hebben betrekking op de 
grondstof die deel uitmaakt van de orderregel. 
 
Wordt in de orderregel aangegeven dat het b.v om 
<ZAAIZADEN> gaat, dan wordt bij de grondstof 
aangegeven dat het b.v. <tomaten zaaimix> betreft. 
 
• Vul alle benodigde gegevens in. 

 
• Sla de gegevens op met de knop ‘Opslaan’. 
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De grondstoffen krijgen een door Client Export 
gegenereerd volgnummer. 
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Transport en overig 

 

 

• Ga naar het tabblad . 
 
 

De waarmerkdatum / datum op het certificaat is de 
‘exportdatum’. Deze wordt overgenomen in het veld 
‘Verschepingsdatum’. 
 
• Leg de ‘Verschepingsdatum’ vast door op de knop 

‘Opslaan’ te klikken. Op deze manier wordt de datum 
vastgelegd voor het certificaat. 
 

• Klik op  van “Soort transportTransportmiddel 
Transport-ID Laadeenheid-ID Zegelnummers’ 
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• Leg het ‘Soort transport’ en ‘Transportmiddel’ vast. 

 
• Sla de gegevens op. 
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Controleren zekerheden 

 

 

• Als alle order(regel)gegevens zijn ingevoerd klik 
dan op het tabblad ‘Zekerheden’. 
 

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

• Als niet aan alle eisen is voldaan dan wordt de 
‘Status’ rood voor die orderregel waar dat van 
toepassing is. De regels met status rood staan altijd 
bovenaan.  

• U kunt vervolgens terug naar de orderregel om 
deze aan te passen of te verwijderen.  

• Wanneer voldaan is aan de eisen die betrekking 
hebben op de zending dan is de ‘Status’ groen.  
U kunt een certificaat aanvragen en afdrukken. 
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Beheren eigen exportzekerheden 

 

Bedrijven kunnen zelf ook exportzekerheden opvoeren en 
daarmee waarborgen op groen krijgen. 

• Ga naar het tabblad . 

• Klik op . 
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De waarborgen worden getoond en de optie ‘Beheren 
eigen exportzekerheden’ is beschikbaar. 
 

• Klik op deze optie. 
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De waarborgen worden getoond die oranje zijn. 

• Selecteer een van de zekerheden waaraan voldaan 
wordt. 

• Sla de eigen exportzekerheid op. 

• Ga terug naar het tabblad ‘Zekerheden’. 

 



Code: BREIN-CZZ-W-001 
Aanvraag Zaaizaden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-07-2009 
Versienummer: 2.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 33 van 61  

 

 

 

De waarborg waarvoor nu een exportzekerheid geldt is groen 
gevallen. 

• Ga na ‘Afgifte’ om de aanvraag te vervolgen. 
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Aanvragen afgifte exportdocumenten 

 

 

Via het tabblad ‘Afgifte’ kunt u het certificaat afdrukken en 
een voorbeeld van de af te geven verklaring opvragen.  
 

LET OP! In het geval model 20 (re-exportcertificaat) wordt 
gebruikt of dat er een keuze is in de bijschrijving voor een 
bepaalde dekking, dan moet dit bij ‘Af te drukken 
verklaringsteksten’ worden aangegeven. 
De gegevens voor vak 10 dienen bij af te drukken 
verklaringsteksten ingevuld te worden. 

Het is volgens de richtlijn van de Plantenziektekundige 
Dienst niet toegestaan verklaringen op het model 20 op te 
nemen die ook al op het certificaat staan uit het land van 
origine.  
Deze verklaringen dienen te worden uitgevinkt. 
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Af te drukken keuzevelden 

 

 

• In het tabblad ‘Af te drukken keuzevelden’ kunt u, 
d.m.v. een vinkje, aangeven welke velden afgedrukt 
moeten worden op het certificaat (de zgn. gegevens 
met betrekking tot de behandeling).  

• Geef naast het vinkje dat u geplaatst heeft een 
waarde op van het af te drukken keuzeveld. 

• Om instellingen te bewaren sluit u altijd af met 
‘Opslaan’. 

Nb. In dit voorbeeld gaat het om aanvullende 
exportgegevens voor model 20. 
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• Vul in het onderste gedeelte van het scherm, bij 
‘Aanvullende exportgegevens’, informatie m.b.t. re 
export in. 

• Vink het  betreffende gegeven aan en vul een waarde 
van het gegeven in. 

• ‘Place of issue’ dient per soort verklaring aangegeven 
te worden. 

• Indien het een vervangend certificaat betreft 
(replacement), zet dan een vinkje bij het Aanvullende 
exportgegeven  en vul het 
nummer en de datum van afgifte van het 
oorspronkelijke (te vervangen) certificaat in. 

• Sla op met de knop .  
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Af te drukken verklaringsteksten 

 
 

 

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

• Ook deze gegevens dient u op te slaan m.b.v. de 
knop ‘Opslaan’ (niet zichtbaar op de schermafdruk!). 
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• Klik op de knop ‘Afdrukvoorbeeld’ om een voorbeeld 
van de verklaring op te vragen. 
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Aanvragen afgifte documenten 

 

• Klik op de knop 
 

Wanneer de gebruiker in het begin van de aanvraag 
gekozen heeft voor lokale verstrekkingswijze dan dient 
per certificaat aangegeven te worden wat ‘Place of issue’.  

• Sla de afgifteplaats op wanneer deze nog niet als 
bedrijfsgegeven (inspectielocatie) is vastgelegd. 

• Klik op de knop ‘Akkoord’, wanneer u akkoord gaat 
met de voorwaarden genoemd in de disclaimer. 

• Klik op de knop ‘Niet akkoord’,  wanneer u niet 
akkoord gaat met de voorwaarden genoemd in de 
disclaimer. 

Wanneer u akkoord gaat met de voorwaarden wordt het 
certificaat gegeneerd en afgedrukt bij de Naktuinbouw 
Roelofarendsveen of u krijgt van de aangevraagde 
certificaten een pdf-bestand op uw scherm dat lokaal kan 
worden afgedrukt. 
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Afdrukvoorbeelden van de lokaal gegenereerde 
aanvraagdocumenten. 
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Afdrukken 

 

 

In het scherm ‘Aanvragen afgifte exportdocumenten’ 
kan een afdrukvoorbeeld geopend worden om te 
bekijken wat er uiteindelijk op het certificaat wordt 
afgedrukt. Het is aan te raden om dit afdrukvoorbeeld 
altijd goed te controleren of het certificaat volledig is. 

• Gebruik totdat de volledige zending “groen valt” 
alleen de functie ‘Afdrukvoorbeeld’. 

• Nadat ‘Akkoord’ gegeven is wordt automatisch een 
afdrukvoorbeeld geopend voor het printen.  
 

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’ 
- Bij FC’s met bijlagen voor partijen of bijschrijvingen 

kan het beste de optie sorteren aangezet worden, 
zodat men niet een certificaat én een blanco om 
en om in de printer hoeft te leggen. 
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Overzicht aanvragen 

 

 
• Ga voor een overzicht van de bestaande aanvragen 

van de exporteur naar ‘Overzicht aanvragen’. 
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In dit zoekscherm kunnen bestaande aanvragen 
opgezocht worden d.m.v. zoekcriteria, b.v. de status van 
de aanvraag. 
 

• 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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• In het voorbeeld is gezocht op aanvragen met de 

‘Status’  <Gewijzigd>. 
 

• 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 

.  
 

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

 

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

• Er is de mogelijkheid om de aanvraag met of 
zonder orderregels te kopiëren.  
Geef dit aan bij ‘orderreg kopiëren’ 
 

• Klik ‘OK’ om de aanvraag te kopiëren of 
‘Annuleren’ om terug te keren naar het 
overzichtsscherm aanvragen. 
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De aanvraag is gekopieerd (in dit geval inclusief de 
orderregels). 
 
Er is een nieuw uniek aanvraagnummer gegenereerd. 
 



Code: BREIN-CZZ-W-001 
Aanvraag Zaaizaden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-07-2009 
Versienummer: 2.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 48 van 61  
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Raadplegen eisen en dekkingen 

 

 
• Terug in het ‘Startscherm’ kan naar ‘Raadplegen 

eisen en dekkingen’ gegaan worden’. 
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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 <Zaaizaden>. 
 

• Vul bij ‘Peildatum’ de datum van de beoogde export 
in. 
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• Vul bij ‘Bestemmingsland’ het land waar naartoe 

geëxporteerd wordt in. 
 

• Selecteer een product door op de knop   te 
klikken. Een list of values verschijnt. 
Er kan ook gezocht worden door een deel van de 
productnaam in te voeren en dan vervolgens op de 
knop  te klikken. 
 
B.v. zoek op <zaa>. (zie volgende schermen) 
 

• Klik op de ‘Zoek’-knop om de producten op te halen. 
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• Selecteer het betreffende product. 

 
• Navigeer, indien mogelijk, met Vorige’ en 

‘Volgende’  door de zoekresultaten. 
 

• Klik op de  -button om het product te 
selecteren. 
 

De naam van het product verschijnt in het scherm 
‘Raadplegen eisen / dekkingen’. 

 
 



Code: BREIN-CZZ-W-001 
Aanvraag Zaaizaden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-07-2009 
Versienummer: 2.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 53 van 61  

 

 

 

 

• Klik op  wanneer u ook 
exporteiskenmerken als zoekfilter wilt instellen. 
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• Aan de kenmerken ‘Doel’, ‘Gebruik’, ‘Ivi_nummer’, 
‘Origine’ en ‘Vorm’  zijn lists of values gekoppeld.  
Gebruik deze lijsten om uw keus te maken. 
 

• Vul bij ‘Origine’ het land van herkomst in. 
 

De uitvoer van de resultaten kan als XML-bericht of als 
PDF-bestand plaatsvinden. 
 

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

• Klik op de toets  om een 
voorbeeld op het scherm te krijgen van de 
resultaten van de zoekopdracht (in PDF-format). 
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Een soort gelijk voorbeeld zal op uw beeldscherm 
verschijnen. 

 
• Wanneer u dit overzicht wilt bewaren, raadpleeg 

dan de handleiding van uw PDF-reader met 
betrekking tot het opslaan (als) van het bestand. 
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• 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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Noodprocedure  
 
" LET OP! Wanneer de noodprocedure van kracht is kunt u géén aanvragen Exportcertificering met CLIENT Export doen. Op de website van Naktuinbouw staat de noodprocedure vermeld en hoe u 
aanvragen kunt indienen tijdens de noodprocedure. Zodra de noodprocedure beëindigd wordt en u daarover geïnformeerd bent, kunt u weer via CLIENT Export uw aanvragen exportcertificering 
doen. Voor meer informatie over de noodprocedure: www.naktuinbouw.nl 
 
Na het beëindigen van de noodprocedure dient u de aanvragen welke gedurende de noodprocedure door u zijn ingediend bij Naktuinbouw alsnog vast te leggen in CLIENT Export.  
 

Achteraf invoeren aanvraaggegevens na beëindigen Noodprocedure CLIENT Export 
 
U dient zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de noodprocedure de aanvragen, welke u gedurende de noodprocedure via Naktuinbouw heeft ingediend, in CLIENT Export in te voeren. Om te 
herkennen dat het om aanvragen gaat waarvan al een gewaarmerkt certificaat is verstrekt dient u in het invoerveld 'Uw Referentie' NP en het nummer van het gewaarmerkte fytosanitair certificaat in 
te voeren.  
 



Code: BREIN-CZZ-W-001 
Aanvraag Zaaizaden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-07-2009 
Versienummer: 2.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 58 van 61  

 

BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1 Welke velden van het certificaat worden waar ingevuld in Client Export Zaaizaden:  
 
Nr. vak op 
certificaat 

Naam vak Plaats in Client Export  Verplicht in te 
vullen vak? 

1 Name and address of exporter Tab: Ord  
Exporteur 
Noot: bij voorgedrukte certificaten hoeft Exporteur niet te worden ingevuld of moet bij Tab: Afgifte, Af te drukken 
keuzevelden, Aanvullende exportgegevens NEE worden gekozen bij:  
Wilt u Exporteur vermelden 
 

Ja 

2 Phytosanitary certificate Wordt door Client Export gegenereerd  
3 Declared name and address of 

consignee 
Tab: Ord 
Consignee  

Ja 

4 To Plant Protection 
Organization(s) of 

Nieuwe aanvraag  
Tweede in te vullen waarde: Land van bestemming  

Ja 

5 Place of origin Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Tab: Ord  
Exporteis kenmerken  
Origine  

Ja 

6 Declared means of conveyance Tab: Transport en overig 
Soort transport (toevoegen regel) 
Transportmiddel  

Ja 

7 Declared point of entry Tab: Ord 
Aanvullende exportgegevens 
Declared point of Entry 

Ja  
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Nr. vak op 
certificaat 

Naam vak Plaats in Client Export  Verplicht in te 
vullen vak? 

8 Distinguishing marks; number 
and description of packages; 
name of produce, botanical 
name of plants 

Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Botanische productnaam 
Productomschrijving (vrij veld) 
Aantal en handelseenheid (vrij veld) 

Ja 

9 Quantity declared Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Netto hoeveelheid en eenheid gewicht 

Ja 

10 (model 20) This is to certify that: Tab: Afgifte 
Soort verklaring (model 20) 
Af te drukken keuzevelden 
Aanvullende exportgegevens 

Ja 

11 Additional declaration Wordt door Client Export gegenereerd Ja 
12 Treatment Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 

Aanvullende exportgegevens 
Afhankelijk van 
landeneis 

13 Chemical (ai) Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Aanvullende exportgegevens 

Afhankelijk van 
landeneis 

14 Duration and temperatures Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Aanvullende exportgegevens 

Afhankelijk van 
landeneis 

15 Concentration Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Aanvullende exportgegevens 

Afhankelijk van 
landeneis 

16 Date Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Aanvullende exportgegevens 

Afhankelijk van 
landeneis 

17 Additional information Tab: Orderreg of Ord (indien de aanvraag geldt voor één product) 
Aanvullende exportgegevens 

Afhankelijk van 
landeneis 

18 Place of issue Tab: Afgifte 
Soort verklaring  
Af te drukken keuzevelden 
Aanvullende exportgegevens 

Ja  
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Nr. vak op 
certificaat 

Naam vak Plaats in Client Export  Verplicht in te 
vullen vak? 

18 Date Nieuwe aanvraag  
Datum ingevuld bij ‘Transport en overig’, is de verschepingsdatum 

Ja  

 
Nb. Het vak boven vak 9 wordt niet beschreven; dit wordt gevuld door aanvullende exportkenmerken (permit nr., LC nummer, enz.) en door replacement  “af te drukken keuzevelden”. 

 
 



Code: BREIN-CZZ-W-001 
Aanvraag Zaaizaden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-07-2009 
Versienummer: 2.3 

 
 

FAB – Client Export Pagina 61 van 61  

 

BIJLAGE 2 Gebruik van het CSV-bestand 
 
Het bestand ‘20091382 Excel CLIENT - Plaats velden in Excel voor CSV Order of Grondstofregel’ betreft een overzicht van de kolommen die in Excel ingevuld kunnen worden en de velden waarna 
deze verwijzen op orderregel of grondstofniveau in Client Export.  
Het tweede bestand ‘20091383 Excel CLIENT - Voorbeeldbestand conform 2009’ is een voorbeeldbestand met drie orderregels conform de opzet van het eerste bestand. Dit bestand kunt u naar 
eigen behoefte aanpassen en dient u vervolgens als CSV bestand op te slaan. In Client Export kunt u dan op orderregel of grondstof de CSV gegevens ophalen (via de knop naast de knop met het 
plusje “toevoegen”). Zie verder Overzicht orderregelgegevens. 
 
Via deze werkwijze kunt u ordergegevens uit uw eigen bestand relatief eenvoudig inlezen in een Excel bestand en als CSV wordt opgeslagen 
 

Q:\Applicatie Beheer\
CLIENT EXPORT\Instr 20091382 Excel CLIENT - Plaats velden in Excel voor CSV Order of Grondstofregel 

Q:\Applicatie Beheer\
CLIENT EXPORT\Instr20091383 Excel CLIENT - Voorbeeldbestand conform opzet 20091382 
 


