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1.  ONDERWERP. 
 

Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de deelsector Exportverklaringen om documenten aan te vragen m.b.v. het exportsysteem Client 
De bedrijven kunnen de  volgende documenten aanvragen: 
- Documenten t.b.v. Exportverklaringen 

 
Algemeen geldt dat het bedrijf wat is ingelogd in het exportsysteem Client de rekening van het aangevraagde Exportdocument krijgt toegestuurd. 

 
2.  DEFINITIES BDRIJFSSCHERMEN 
 

Order: De hele zending die wordt geëxporteerd 
Orderregel: De gegevens die horen bij één partij.  

De producten horen tot één partij als de volgende voorwaarden gelijk zijn: 
- het artikel  
- de producent  
- verpakking 
- productiedatum of productieperiode 
- houdbaarheidsdatum 

Transport en overig: In dit scherm wordt het vervoermiddel van de hele export aangegeven. 
Documenten:  De aanvrager kan in dit scherm controleren welke exportdocumenten zijn aangevraagd. 
Zekerheden: In dit scherm zijn de eisen aangegeven waaraan de export moet voldoen. In dit scherm kan tevens de export worden aangevraagd. 

Extra gegevens die moeten worden aangeleverd kunnen d.m.v. het uploaden van de gegevens digitaal worden aangeleverd. 
Afgifte: De volledige aanvraag wordt in dit scherm gecontroleerd. De afgifte van de documenten wordt in dit scherm geaccordeerd. 
  

3.  WERKWIJZE. 
 
In het onderstaande overzicht zijn de bedrijfsschermen aangegeven die worden gebruikt voor de aanvraag van een exportdocument 
  



Pagi

3.1 
 

 
 

na 2 van 30 

Het inloggen 

 

in ClientExport. 

BREIIN-CEV-W-003 Gebruuikershandleiding Expporteurs Exportverklar

 
Doo
in h
http
 

Dru

 

 

Het 
 
 
De 
 

 
U ki
 
 

ring  versie 4, dd.12-0

or gebruik te maken
et DR loket van LNV

p://www.clientexport

k op de button 

scherm zoals hiern

applicatie staat rech

iest de juiste applica

01-2017 

n van de onderstaan
V. 
t.nl/ 

naast is aangegeven

hts onder Direct reg

 

atie door hier op te 

nde link kunt u inlog

 

n wordt getoond. 

gelen Veterinair. 

drukken. 

ggen 



Pagina 3 van 30 BREIN-CEV-W-003 Gebruikershandleiding Exporteurs Exportverklaring  versie 4, dd.12-01-2017 

 
3.1 Het inloggen in ClientExport.  
  Log in via de E-Herkenning. 

 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
Selecteer de juiste aanbieder van uw E-Herkenning. 
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3.1 Het inloggen in ClientExport.  
  Log in via de E-Herkenning. 

 
Voor de toegekende gebruikersnaam en wachtwoord in. 
 
In het volgende scherm dient u een code in te voeren afhankelijk 
van uw gekozen abonnement krijgt u een code per SMS of u 
maakt gebruik van de OTP responder. 
 
 
 
 
 
 

   
  

GEEN VOORBEELD BESCHIKBAAR 
 
In het volgende scherm dient u een code in te voeren afhankelijk 
van uw gekozen abonnement krijgt u een code per SMS of u 
maakt gebruik van de OTP responder. 
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3.1 Het inloggen in ClientExport.  
 

 

 
De gekozen applicatie staat nu in de linker kolom opgelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start het webformulier door te klikken op  
             deze link. 
Het formulier wordt geopend in een nieuw venster. 
 

   
3.2 Algemene schermen voor het aanvragen van een exportdocument  
 

 

Open in het veld Exportrol  het pulldown menu. 
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3.2 Algemene schermen voor het aanvragen van een exportdocument  
 

 

Kies in het pulldown menu voor Exporteur. 

   
 

 

Klik op de toets Nieuwe aanvraag voor het aanvragen van een 
Exportdocument 
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3.3 Client aanvraag   
 

 

Vul in het veld Exportdatum de datum van de export in. 
Maak gebruik van de notatie dd-mm-jjjjj en druk op de button 
volgende 

   
 

 

Vul in het veld Land van bestemming de landcode van het land in 
waarna wordt geëxporteerd en klik op de toets      
Selecteer het land door vóór het exportland  
te klikken op de toets . 
 
Is de landcode niet bekend klik dan op de toets  en vul in het 
veld de naam van het land in. Klik op de toets Zoeken.  
Selecteer uit de lijst het juiste land door vóór het juiste land de 
toets aan te klikken.  
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3.3 Client aanvraag   
 

 

Het geselecteerde land wordt automatisch in het veld Land van 
bestemming gezet. 
Klik op de toets volgende 

   
 

 

Kies in de regel Eis het juiste product waarvoor het 
exportcertificaat wordt aangevraagd. 
Maak d.m.v. het pulldown menu een keuze uit de volgende 
productgroepen: 

- Levensmiddelen 
- Algemene productveiligheid 
- Bestrijdingsmiddelen / desinfecteermiddelen 
- Cosmetica 
- Tabak en rookwaar 
- Verpakkingen 
- Speelgoed 
- Alcoholische dranken 
- Additieven (humane consumptie) 
- Algemene Waar 
- Bijzondere eet- en drinkwaren 
- Grondstoffen (humane consumptie) 

Klik op de toets Opslaan om de gegevens vast te leggen. 
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3.4 Client aanvraag   
 

 

Geef in dit scherm informatie m.b.t.  
- de verzending van het exportdocument 
- Het soort exportdocument en het gewenste aantal kopieën 
aangeven. Max. 2  

   
 

 

Kies bij Verzending d.m.v. het pulldown menu uit: 
- via post 
- afhalen 
Klik de gewenste keuze aan.  
De keuze wordt in het veld Verzending gezet 
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3.4 Client aanvraag   
 

 

Kies in het veld Type verzending d.m.v. het pull-down menu uit de 
volgende mogelijkheden: 
- normaal  
 
N.B. De mogelijkheden Aangetekend en Expres wordt niet door 
CoA aangeboden. 
 
Indien bij Verzending is gekozen voor Afhalen, dan is Type 
verzending  uit gegrijsd. 

   
 

 

Geef in het veld Verzendinformatie zonodig nog aanvullende 
gegevens op die noodzakelijk zijn voor het versturen van de 
aangevraagde documenten. 
 
Indien niets ingevuld wordt automatisch de  KvK naam en adres 
Gebruikt door Client. 
 
Vink het vakje voor Soort exportdocument , indien gewenst het 
aantal kopieën aan. 
Staat het aantal kopieën op 0, dan wordt er van dat type slechts 
document afgegeven. 
 
Het is niet nodig om de taal van het exportdocument aan te geven. 
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3.5 Gegevens die betrekking hebben op de order  
 

 

Geef in het veld uw Referentie een eigen codering op in zodat het 
exportcertificaat herkenbaar is voor de aanvrager. 
 
 

   
 

 

Vul in het veld Exporteur: 
De naam, het adres en het land van de aanvrager van de export  
in. 
 
Klik op de toets Opslaan om de gegevens van de Aanvrager vast 
te leggen. En geef bij code een unieke benaming voor deze 
exporteur. 
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3.5 Gegevens die betrekking hebben op de order  
 

 

Vul in het veld Consignee de naam, het adres en het land in de 
klant waar de export naar toe gaat. 
 
Het invullen van de gegevens voor Consignee worden op dezelfde 
wijze ingevoerd en opgeslagen zoals is aangegeven bij Exporteur 
(zie het vorige scherm) 
 
 

   
 

 

Haal in het veld Opslaglocatie de gegevens op d.m.v. het pulldown 
menu. (zie instructie Beheren bedrijfsgegevens om de gegevens 
m.b.t. de opslaglocatie aan te geven) 
 
Nadere aanduiding opslaglocatie:  
In dit veld kunnen gegevens worden ingevoerd om de 
Opslaglocatie nader te specificeren, bijvoorbeeld dat de goederen 
zijn opgeslagen in loods 1 van de Opslaglocatie 
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3.5 Gegevens die betrekking hebben op de order  
 

 

Aanvullende exportgegevens: 
 
Vul in het veld Identificerende markering aanvullende gegevens in 
waaraan de export is te herkennen.  
Hierin kunnen o.a. de labels van de verpakkingen worden 
aangegeven. 
 
Exporteis kenmerken: 
 
Beantwoord de volgende vraag: 
Aanvrager verklaart dat het product vrij verhandelbaar is in: 
Maak d.m.v. het pulldown menu een selectie uit de volgende 
mogelijkheden: 

- Een derde land 
- Europa m.u.v. Nederland 
- Nederland 

 
 

   
 

 

Geef in het veld Herkomst van eindproduct aan waar het te 
exporteren product is gemaakt.  
Onder eindproduct wordt verstaan het product wat door de 
aanvrager wordt geëxporteerd. 
 
Klik op het icoon om het land te selecteren. 
Het scherm Selecteer een waarde uit de lijst wordt ontvouwen. 
Vul in het vrije veld de naam van het land in en klik op Zoeken. 
Selecteer het land door te klikken op  wat vóór het exportland 
is aangegeven. 
 
Het geselecteerde land wordt automatisch in het veld  
Herkomst van eindproduct gezet.  
 
Druk op Opslaan om alle ingevoerde gegevens in dit scherm op te 
slaan. 
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3.6 Gegevens die betrekking hebben op de deelzending  
 

 

Klik op de het tabblad Orderregel. Het scherm zoals hiernaast is 
aangegeven is te zien. 
 
Klik op het icoon en ontvouw het scherm waarin de 
orderregelgevens worden vastgelegd. 
Met orderregel wordt de partij van de zending aangegeven. 
Een partij heeft eenzelfde: 

- productiedatum 
- houdbaarheidsdatum 
- verpakking 

   
 

 

Geef bij Uw Referentie een unieke verwijzing naar deze zending. 
 
Het invullen van het veld: Registratie binnenland: 
 
Vul bij een eerste aanvraag de gegevens in van de producent van 
het te exporteren product. 
 
Vul in het veld wat voor de toets Opslaan is aangegeven de 
volgende gegevens in: 
Naam producent 
Adres producent 
Land producent 
 
Klik op Opslaan. 
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3.6 Gegevens die betrekking hebben op de deelzending  
 

 

Geef een code aan de naam van de producent. 
 
 

   
 

 

Klik op Opslaan om de gegevens van de producent in het bestand 
op te slaan. 
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3.6 Gegevens die betrekking hebben op de deelzending  
 

 

Klik in de regel Registratie binnenland op het icoon  . 
en voer de code in het zoekveld in.  
Klik op zoeken en selecteer de juiste producent door vóór deze 
code te klikken op .  
 
Bij een volgende aanvraag kan de code op deze manier direct 
worden opgehaald om de naam van de producent op te halen. 
 

   
 

 

Het invullen van het veld: Productcode CLIENT 
Klik op het icoon . 
Selecteer uit de lijst de juiste productgroep door op het icoon  
te klikken wat vóór de productgroep is aangegeven. 
 
Bestaat de productgroep uit één waarde, dan wordt de 
productgroep direct aangegeven in het veld Productcode Client.  
In dat geval is het niet nodig de productgroep nader te 
specificeren. 
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3.6 Gegevens die betrekking hebben op de deelzending  
 

 

Het invullen van het veld Productcode CFT: 
Vul bij een eerste aanvraag de naam van het exportproduct  in.  
 
Klik op Opslaan . 
 

   
 

 

Geef een code aan de naam van het product. 
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3.6 Gegevens die betrekking hebben op de deelzending  
 

 

Klik op Opslaan om de gegevens van het product in het bestand 
op te slaan. 
 
 
 
 
 

   
 

 

Klik In de regel Productcode CFT op het icoon  . 
en voer de code van het product in het zoekveld in.  
Door op Zoeken te klikken wordt de code opgehaald. U selecteert 
het juiste product door vóór dit product op het icoon te klikken.  
De gegevens van het product worden automatisch aangegeven in 
de regel Productcode CFT. 
 
Bij een volgende aanvraag kan de code op deze manier worden 
opgehaald om de naam van de Productcode CFTop te halen. 
 
N.B.:CFT is de afkorting van certificaat. 
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3.6 Gegevens die betrekking hebben op de deelzending  
 

 

Het invullen van de velden Aantal; verpakkingseenheid;  
De bovengenoemde velden moeten voor iedere partij worden 
ingevuld. 
 

   
 

 

Het invullen van de productiedatum tot …. t/m …… 
Vul de productiedatum in als dd-mm-jjjj.  
Indien 1 productiedag dan alleen de 1e vakje invullen. 
Geef, indien een productieperiode van toepassing is, deze periode 
aan door in 2e vakje de laatste datum van productie te vermelden. 

Voorbeeld:     
 
Aanvullende informatie:  
Indien de productiedatum wordt opgegeven, dan moet ook de 
houdbaarheidsdatum worden opgegeven. Beide gegevens worden 
op het exportdocument aangegeven. 
Wordt de productiedatum niet opgegeven, dan wordt de datum niet 
op het exportdocument getoond. 
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3.6 Gegevens die betrekking hebben op de deelzending  
 

 

Het invullen van de velden Bruto gewicht; Netto gewicht; aantal 
 
De bovengenoemde velden worden voor iedere partij ingevuld. 
 
Maak in het veld eenheid gebruik van het pulldown menu.  
De eenheid kan worden opgegeven in: 

- stuks 
- g (= gram) 
- kg ( = kilogram) 
- ltr (= liter ) 
- mt (megaton) 

 
 
 
 

   
 

 

Aanvullende exportgegevens: 
 
Vul in het veld Harmonised system (HS-04) de code in die de 
douane hanteert om het product te exporteren.  
Klik op het icoon  . 
en vul de HS-code van het product in het zoekveld in. 
In het af te geven document wordt zowel de douane code als de 
omschrijving van het product vermeld. 
 
Geef in het veld Houdbaarheidsdatum de datum op. 
Geef de datum op als dd-mm-jjjj 
Indien 1 datum het 1e vakje invullen. 
 
Is de product over meerdere dagen geproduceerd dan zal de 
houdbaarheidsdatum ook meerdere dagen zijn. 
Voorbeeld: 
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3.6a Meerdere orderregels aanmaken  
 

 

Pas de gegevens aan en klik op Opslaan om de gegevens in het 
scherm vast te leggen. 
Een nieuwe orderregel is hiermee aangemaakt. 

   
3.7 Beheren transport- en overige gegevens  
 

 

Klik op het tabblad Transport en overig. 
 
Vul het veld Plaats van vertrek / laden:  
Geef in dit veld aan de plaatsnaam  in van de export. 
De plaats waar de zending wordt verladen. 
 
Kilk op het icoon  om het soort transport nader aan te 
geven. 
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3.7 Beheren transport- en overige gegevens  
 

 

Vul altijd het veld Transportmiddel  d.m.v.  pulldown menu in. 
 
 
Het Soort transport is een verplicht veld en wordt vermeld op het 
Export document. 
De overige velden, Naam of nummer van transportmiddel, 
Containernummer en zegelnummer(s) wordt uitsluitend op het 
Exportdocument aangegeven als deze velden door de aanvrager 
zijn ingevuld. 
 
Klik op Opslaan om alle ingevoerde gegevens vast te leggen. 
 

   
3.8 Controleer zekerheden  
 

 

Klik op het tabblad Zekerheden 
 
 
Klik op ververs waarborgen 
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3.8 Controleer zekerheden  
 In het scherm Zekerheden zijn de eisen aangegeven waar een 

export aan moet voldoen. 
 

   
 Klik op Uploaden inspectiedocumenten om aanvullende informatie 

aan te geven die van belang zijn om de export te laten voldoen 
aan de gesteld eisen. 
Selecteer bij Type inspectiedocument  inspectiedocument 
 

 
 
Druk op Bladeren om de gegevens op te halen, en op Opslaan om 
de gegevens vast te leggen. 
De naam wordt automatisch gevuld. 
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3.9 Aanvragen afgifte exportdocumenten  
 

 

Klik op het tabblad Afgifte en controleer of alle verplichte velden 
van de aanvraag zijn ingevuld. 
 
Is dit NIET het geval dan is in het veld Ontbrekende verplichte 
velden aangegeven welke velden in de aanvraag nog moeten 
worden ingevuld. 
In dit voorbeeld moet de naam van de exporteur nog worden 
aangegeven. 
Klik op Naar Ordergegevens om dit gegeven in de betreffende 
Orderregel alsnog vast te leggen. 
 
N.B. U dient dan wel eerst te ontgrendelen op tabblad zekerheden 

   
 

 

Klik op Af te drukken keuzevelden aan. 
 
Kies bij Aanvullende exportgegevens of de producent in het 
aangevraagde document moet worden vermeld. 
Vink indien dit niet gewenst is het vakje aan wat vóór: 
Bepaal het tonen van het adres van de producent in de brief   
is aangegeven. Selecteer met het pulldown menu voor NEE. 
 
Het is mogelijk om een vervangende brief aan te vragen. 
Vermeld in dat geval in de regel: 
Vervangende brief (2): referentienummer  het referentienummer 
van het oorspronkelijk document. 
Vermeld in de regel: 
Vervangende brief (2): datum van afgifte: de datum waarop het 
vervangende certificaat moet worden afgegeven. 
 
Vink de beide hokjes aan die voor deze regels zijn aangegeven 
Klik op Opslaan om de gegevens vast te leggen 
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3.10 Aanvragen afgifte exportdocumenten  
 Aanvragen afgifte exportdocumenten 

 
Druk op het icoon  om een voorbeeld van het aangevraagde 
exportdocument in te zien. 
 
Klik op Aanvragen Afgifte Documenten 
 
Druk op de toets Akkoord om het exportdocument aan de vragen. 
 
Hierna kan de NVWA het certificaat printen en opsturen c.q. 
worden afgehaald. 
De status van de aanvraag is nu Vkl opgesteld. 
Na printen wordt de status Vkl verstrekt. 
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Bijlage 1: 
 
De volgende velden worden aangegeven op het exportdocument. 
Sommige velden worden niet getoond indien de betreffende velden niet zijn ingevuld in de aanvraag van het exportdocument: 
 
 Altijd Indien het veld 

is ingevuld 
Indien 
gewenst 

Consignee X   
Identificerende markering  X  
Productcode CFT X   
Aantal X   
Verpakkingseenheid X   
Productie datum (of periode)  X(1)  
Bruto hoeveelheid  X  
Netto hoeveeleheid X   
Eenheid X   
Registratie binnenland (producent)   X 
Harmonised system (HS-04) X   
Houdbaarheidsdatum  X  
Gebruik X   
Bewaarwijze X   
Plaats van vertrek . laden X   
Transportmiddel X   
Transport ID  X  
Laadeenheid ID  X  
Containernummer  X  
Zegelnummers  X  
 
 
(1)Indien de productiedatum of productieperiode is ingevuld dan moet ook de houdbaarheidsdatum worden ingevuld. Beiden worden getoond op het exportdocument voor 
Exportverklaring 


