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Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Pootaardappelen (Trinidad) 

 

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

o BREIN-CAA-A-001 Inloggen op Mijn Dossier Pootaardappelen 

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

o BREIN-CLE-W-001 Machtigingen 
 

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

  = toevoegen van gegevens 

  = wijzigen van gegevens 

  = verwijderen van eerder vastgelegde gegevens 

  = LOV (List of Values – Lijst met Gegevens) 

  = selecteer 

  = aanmaken van een partij 
 

  = openen van een aanvraag 

  = kopiëren van een aanvraag 

   = intrekken van een aanvraag 

  = extra documenten 

  = verversen waarborgen 

  = naar aanvragen afgifte documenten 

 = afdruk van de verklaring in PDF of XML 
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Startscherm 

 

 
Via de procedure BREIN-CAA-A-001 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, 
 

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

 
 eisen en dekkingen raadplegen  
 
 

• 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   
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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 <%ch> 
 
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   
 
 

Het gebied van het Land van bestemming en de naam van 
het product (default: SOLANUM TUBEROSUM) worden 
getoond. 
 

• Klik op  om de aanvraaggegevens op te 
slaan. 
 

• 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!  
 
 

• Selecteer met de pijltjesknop rechts van het 
exportdocument de taal van het document. 
Dit is verplicht! Als er een vertaling van het 
exportdocument is dan wordt de taal default 
getoond. 
 

• 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’. 
 

• 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’, ‘Documenten’, 
‘Zekerheden’ en ‘Afgifte’ ingevuld te worden. Deze 
schermen zijn te benaderen via de knoppen. 
 
LET OP!  
Het tabblad ‘Transport en overig’  wordt getoond 
afhankelijk van de parameterisering van de applicatie. 
Wordt het tabblad niet getoond dan bevat het scherm 
‘Beheren Ordergegevens’ een extra veld 
‘Transportmiddel’. 
De functionaliteit is niet relevant voor de sector. 
 

• 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. 
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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’ en ‘Consignee’ zijn via een 
bedrijfseigen code op te roepen (zie instructie 
Beheren Bedrijfsgegevens, tabblad 
Aanvraaggegevens),  
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. 
 

• 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 voor zover deze 
nog niet default zijn ingevuld. 

 
Met de knop ‘Opslaan’ worden de gegevens in dit 
scherm opgeslagen en de melding ‘Gegevens 
succesvol opgeslagen’ verschijnt. 

 

 



Code: BREIN-CAA-W-003 
Aanvraag Pootaardappel Exporteurs 
Datum in gebruik: 24-07-2010 
Versienummer: 1.0 

 

FB – Client Export Pagina 14 van 43  

 

Adresgegevens 

 

 

• Vul de gegevens van de ‘Consignee’ in. 
 

• Druk op . 
 

Op gelijke wijze kunnen adresgegevens opgeslagen 
worden voor ‘Exporteur’. 
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 staat daar de door u ingevoerde 
informatie. 
 

• Klik op  
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De melding verschijnt in het scherm dat de 
gegevens succesvol zijn opgeslagen. 
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Overzicht orderregelgegevens 

 

 

• Ga naar het tabblad ‘Orderregel’. 
 

Nadat op het tabblad ‘Orderregel’ is geklikt, worden 
d.m.v. de knop 

 
de bestaande orderregels van de order opgehaald. 
 

LET OP: Bij een nieuwe aanvraag, moet deze stap ook 
uitgevoerd worden voordat voor het eerst orderregels 
toegevoegd kunnen worden aan een order. 

In een nieuwe aanvraag zullen geen reeds gekoppelde 
partijen gevonden worden. Om vervolgens partijen aan 
de order toe te voegen gebruikt men de knop 
‘samenstellen orderregels’. 
 
 
 



Code: BREIN-CAA-W-003 
Aanvraag Pootaardappel Exporteurs 
Datum in gebruik: 24-07-2010 
Versienummer: 1.0 

 

FB – Client Export Pagina 19 van 43  

 

 

 

• Ga naar het tabblad ‘Orderregel’. 
 

• Vul desgewenst een of meerdere zoekvelden in en 
klik op 

 
 

Wanneer er geen orderregels in de aanvraag zijn of er 
zijn geen orderregels in de aanvraag die voldoen aan 
de voorwaarden, dan wordt aangegeven dat er geen 
zoekresultaten zijn. 
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• Klik op de knop 

 of op de 
knop 

 
 

1. Wanneer gekozen is voor de optie ‘Samenstellen 
Orderregels’, dan kunnen gegevens opgehaald worden 
uit de partijselector van de NAK. 
 
2. Wanneer gekozen is voor de optie ‘Samenstellen 
Orderregels CSV’, dan kan via het uploaden van een 
CSV-bestand met orderrregelgegevens, orderregels 
aan de aanvraag worden toegevoegd. 
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• Ga naar 

 
 

• .Zoek via  het te uploaden CSV-
bestand op. 
 

• Open het bestand. 
 

• En klik op . 
 

Wanneer de upload succesvol is sluit het upload-
venster en opent het ‘Overzicht Orderregelgegevens’. 
De orderregels zijn aangevuld met de regels uit het 
CSV-bestand. 
 
In alle andere gevallen verschijnt een melding. 
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• Ga naar  
 

• Vul geen, een of meerdere waarden voor een van 
de zoekvelden op. 
 

• Klik op  
 

Nb. Default staat het ‘Aantal dagen*’ op <17> 
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Samenstellen Orderregel 

 

 
Het scherm ‘Samenstellen Orderregelgegevens’ wordt 
geopend en de partijen die voldoen aan de eerder 
gestelde voorwaarden worden getoond. 
 
Met de functionaliteit ‘Tonen’ kunnen de 
detailgegevens van de orderregel opgevraagd worden. 
Met de functionaliteit ‘Verbergen’ worden de 
detailgegevens weer verborgen. 
 

• Zet een vinkje in het vakje van de orderregel die 
toegevoegd moet worden aan de order. 
 

• Vul in het veld ‘Kg orderregel’ in hoeveel kg 
geëxporteerd gaat worden. 
 

• Klik op , waardoor het 
totaal gewicht getoond wordt, dat toegevoegd gaat 
worden aan de order. 
 

• Klik op 

. 
 

Er wordt teruggekeerd naar ‘Overzicht 
orderregelgegevens’. 
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• Klik op 

 
 

De orderregel is toegevoegd. 
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Overzicht transport- en overig 

 

 

• 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). 
  

• Bij ‘Soort transport Transportmiddel …….’ op 

. 
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• Vermeld in het veld ‘Soort transport’ op welke 
wijze getransporteerd gaat worden. 
 

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

• Vermeld in het veld ‘Transport-ID’ de 
identificatie van het vervoermiddel (kenteken, 
naam van een schip, vluchtnummer) 
 

• Vul in het veld ‘Laadeenheid-ID’ 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. 
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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. 
 

Het overzicht van eisen die (niet) akkoord zijn wordt hier 
getoond op orderregel niveau.  
Nb. Voer ververs waarborgen minimaal 4 keer uit voordat u 
problemen meldt bij de NAK. Om navraag te kunnen doen 
bij de NAK m.b.t. specifieke eisen die niet akkoord geven 
als alle inspectiedata bekend zijn, dan moeten de volgende 
gegevens genoteerd worden: 

1. Aanvraagnummer 

2. Ras 

3. Maat 

4. Klasse 

5. Teler 

6. Opdrachtbonnummer 

7. Opdrachtbon regelnummer 

8. Nummer eis 

9. Eis tekst 

10. Toelichting 
De knop 

 is uitgegrijsd voor de sector. 
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• 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. 

 
Voor de sector is dat altijd het fytosanitaire 
certificaat model 1. 

 

• 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/gewenste informatie in. 
 

• Geef met een vinkje aan welke keuzevelden er 
op het certificaat afgedrukt moeten worden. 
 

• Geef een waarde voor het af te drukken 
keuzeveld op. 
 

• Sla de ingevoerde informatie op door op de knop 

 te klikken. 
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• Ga naar 

 en 
vul de gevraagde informatie in. 
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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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• Klik op de knop 

voor het aanmaken van een certificaat. 
Indien niet alle verplichte gegevens zijn ingevuld, 
dan verschijnt hierover een melding. 
 
De disclaimer wordt getoond 
 

• Indien niet akkoord gegaan wordt met de 
disclaimer, dan wordt teruggekeerd naar 
‘Aanvragen afgifte exportdocumenten’. De 
verklaring krijgt in Client Export niet de status 
‘Verklaring Opgesteld’. 
 

• Indien akkoord gegaan wordt met de disclaimer, 
dan wordt teruggekeerd naar ‘Aanvragen afgifte 
exportdocumenten’. De verklaring krijgt in Client 
Export de status ‘Verklaring Opgesteld’. 
 

• Verlaat de applicatie door op de knop  
te klikken. 
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Raadplegen eisen en dekkingen 

 

 

• Ga via het Startscherm naar  
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• Default zijn sector (Aardappel), Peildatum 
(systeemdatum) en Uitvoer (XML) gevuld. 
Wijzig desgewenst de defaultwaarden. 
 

• Geef het veld ‘Bestemmingsland’ een waarde. 
 

• Geef het veld ‘Product’ een waarde. Voor de 
sector is dat SOLANUM TUBEROSUM. 
 

• Klik op  
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De XML van resultaten van Raadplegen eisen en 
dekkingen wordt getoond. 
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Er kan ook een rapport eisen en dekkingen getoond 
worden. 
 
Sluit de schermen af door rechtsboven op het x te 
klikken. 
 

• Verlaat de applicatie door op de knop  
te klikken. 
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BIJLAGE Upload van CSV-bestand voor het toevoegen van orderregels. Zie ‘Samenstellen Orderregels CSV’. 
 
In onderstaande schema’s staat welke velden verplicht ingevuld moeten worden. 
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