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Instructie module – Gebruikershandleiding exporteurs Levende Have 

 

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

 BREIN-CLE-A-007 Beheren bedrijfsgegevens e-Cert door exporteur  

 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 

  = zekerheden opgeven 
P  = partijen opvoeren 

  = openen van een aanvraag 

  = kopiëren van een aanvraag 

   = intrekken van een aanvraag 

  = extra documenten 

  = verversen waarborgen 

  = afdrukvoorbeeld certificaat 

  = afdruk van het certificaat in XLS of XML 
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Nieuwe aanvraag 

 
 

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

 In dit scherm dient de exportrol geselecteerd te 
worden. 

 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 Trinidad. 

 Om de Landeneisen en bijbehorende dekkingen te 
raadplegen ga naar: 

.  
 

 Vanuit dit scherm en alle andere schermen kunt u altijd 

terug naar het:  
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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 kunnen de gegevens ‘Uw referentie’ en 
‘Exportdatum’ niet meer gewijzigd worden. De 
aanvraag kan wel nog ingetrokken 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. 
Zie de volgende pagina 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  te klikken 
wordt de waarde overgenomen. 
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 Kies in het veld ‘Gebied’ het juiste 
gebied binnen het exportland, voor 
zover dit niet default wordt ingevuld. 

 Bij Default is het gebied gelijk aan het 
land.  

 Selecteer ‘Eis’ op soort gelijke wijze 
als het land van bestemming en het 
gebied geselecteerd zijn. 
 

 Als alle gegevens zijn ingevuld klik 

dan op de knop.   
 

e-Cert maakt een uniek aanvraagnummer 

aan.  
 
U komt in het scherm ‘Selecteren 
Exportdocumenten’ terecht. 

 
 
 

 
 



Code: BREIN-CLH-W-001 
Handleiding paarden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-06-2017 
Versienummer: 1.0 /  april 2017 

 
 

e-Cert Pagina 9 van 38  

 

 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 
NVWA gebeurt. De 
paardencertificaten die in Client  staan 
zullen lokaal geprint worden! 

 De paardencertificaten die in Client  staan 
zullen lokaal geprint worden! 

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

 Bij ‘Verzendingsinformatie’ kunt u 
extra informatie over de verzending 
invullen 

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

Tevens dient u aan te geven welk soort 
exportdocument u wilt aanvragen. 

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

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

Gebruik de knop  om de 
aanvraag te vervolgen. 
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Beheren ordergegevens  

 

 

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

 De velden ‘Exporteur’,  ‘Consignee en ‘Opslaglocatie’ 
zijn via een bedrijfseigen code op te roepen (eerste 
veld) of vrij in te voeren (tweede veld).  
Zorg dat het  ‘code’-veld leeg is.  
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’ verstrekt u informatie 
die op het certificaat getoond wordt.  

 

 De ‘Exporteis kenmerken’ moeten hier worden 
vastgelegd. De antwoorden zijn noodzakelijk om vast 
te stellen welke eisen relevant zijn. 

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 ‘Orderregel’. Hier 
kunt u de gegevens op orderregelniveau invoeren.  

 Maak een nieuwe orderregel aan door op  te 
klikken. 
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 Beheren Orderregelgegevens 

 

 

 

 Selecteer de erkenning van het binnenland indien er 
een NVWA erkenning is. Indien geen erkend bedrijf  
dan handmatig een  bedrijf bij erkenning buitenland 
aanmaken. 

 Selecteer de ‘Productcode CLIENT’ waar het  dier onder 
valt. Door op icoon  te drukken. 

Bij ‘Productcode CFT’ kunt u een eigen omschrijving 
invoeren.  Hier kunt u in het tweede veld de naam van 
het paard aangeven.  Dit is de productomschrijving die 
op het certificaat (CFT) zal worden afgedrukt. U kunt 
hiervoor gegevens ophalen uit uw ‘lijst met dieren’ of 
een nieuwe omschrijving toevoegen via de knop 
‘Opslaan’.  

 Er dient altijd ‘Nettohoeveelheid’ te worden 
ingevoerd.  
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 Onder additionele erkenningen kunnen de voor de 
exportzending relevante erkenningen worden ingevoerd. 
De hier ingevulde erkenningen worden, wanneer een 
bestemmingsland daarom vraagt, op het certificaat 
weergegeven. 

 Toevoegen van meerdere herkomstbedrijven.    Druk 

hiervoor op het    icoontje. 

 Vul bij binnenlandse erkenning erkenningsnummer in en 
verifieer met blauw  scherm.  

 Wanneer een herkomstbedrijf niet gevonden kan worden 
dan is er de mogelijkheid om deze bij “buitenlandse 
erkenning”aan te maken. Dit dient eigenlijk gelezen te 
worden als handmatige invoer erkenning. 

 Vul eventueel ‘Aanvullende exportgegevens’ en ‘Exporteis 
kenmerken’ in. 

 Sla de gegevens van de orderregel op via ‘Opslaan’. 
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Overzicht orderregelgegevens 

 

 
 

 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, 
 
 p  Partijen opvoeren (voor paarden niet van 
toepassing) 
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Beheren transport- en overige gegevens 

  

 

 Onder de knop  
kunnen transportgegevens ingevuld worden. 
 

Nb. De ‘Verschepingsdatum’ is gelijk aan de exportdatum 
 

 Vul de ‘Plaats van vertrek/laden in’.  

 Dit is plaats  van certificering. 
  

 Klik op het   -teken om ‘Soort transport’, 
‘Transportmiddel’,  ‘Transport-ID’, ‘Laadeenheid-ID’ 
en ‘Zegelnummer(s)’ in te vullen. 
 

 Onder ‘Soort Transport’ kan uit een waardelijst het 
transporttype worden geselecteerd.  

 Druk op ‘Opslaan’ om de transportgegevens op te 
slaan. 
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Selecteren exportdocumenten 

 

 

 Vervolgens controleert U of de verstrekkingswijze  correct 
staat. 

 Bij afgifte certificaat op locatie .Kies in dat geval voor 
<Lokaal> . 

 

 Klik  op opslaan. 
 
 

 Bij afgifte certificaat op Afstand (Utrecht) voor <Centraal> als 
printen bij de NVWA gebeurd. 
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Controleren zekerheden 

  

 

 Als alle gegevens zijn ingevoerd klik dan op het 

tabblad . 
 

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

Als niet aan een eis is voldaan dan wordt de ‘Status’ rood 
De eisen  met status rood staan altijd bovenaan.  

 U kunt vervolgens terug naar de ‘Orderregel’ om 
deze aan te passen of weglaten.  

Daaropvolgend worden alle regels met status oranje 
getoond.  

 Voor eisen met de status oranje kunt u een inspectie 
aanvragen.   

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

 Vraag een inspectie aan wanneer niet alle 
waarborgen de status groen hebben. 
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Inspectie aanvragen 

  
 

 

 Dient U inspectiedocumenten aan 
te leveren ter onderbouwing dan 
kunt U deze via de knop Uploaden 
inspectiedocumenten toevoegen 

 Dient U Annex documenten aan te 
leveren die als Annex bij certificaat 
worden geprint dan kunt u deze ook 
via de knop Uploaden 
inspectiedocumenten toevoegen. 

 LET OP: bestand alleen in pdf 
(kleine extensie .pdf) aanleveren en 
max. grootte 5 Mb per upload. 

  



Code: BREIN-CLH-W-001 
Handleiding paarden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-06-2017 
Versienummer: 1.0 /  april 2017 

 
 

e-Cert Pagina 21 van 38  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Via groen plusje  documenten 
toevoegen. 

 Bij type inspectie selecteert U het 
soort document. 

  Inspectiedocument als de bijlage 
als onderbouwing van bepaalde 
verklaringen van het certificaat 

 Annexdocument indien het als 
onderdeel van het certificaat wordt 
gevraagd.  
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 Door op de knop 

 te 
klikken kunt u een inspectie bij de 
NVWA aanvragen. Dit is het 
aanvragen van certificaat in Client. 

 Voor de keuringsaanvraag moet U 
via de NVWA site via het  formdesk 
formulier een dierenarts aanvragen. 

 Voer de door u gewenste 
uitvoeringsdatum en tijdstippen op. 
Tijd als  11:15    Eventueel kunt u 
een contactpersoon aan de NVWA 
doorgeven, zodat de NVWA-
inspecteur tijdens het uitvoeren van 
de inspectie weet naar wie hij/zij 
moet vragen. 

 Klik op ‘Ok’. 

 

Let op: het invullen van de opslaglocatie (zie 
p. 10) is verplicht.  
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Als U inspectie heeft aangevraagd   
worden alle regels met status oranje  als 

geel       getoond. 

 

De NVWA kan de aanvraag pas in 
behandeling nemen  

indien de status geel is.  

U dient wel met de afgesproken 
aanvraagtermijn rekening te houden. 

 

 

 

Indien U de inspectie heeft aangevraagd is 
deze knop uit gegrijsd. Op dat moment maakt 

e-Cert een mail en verstuurd deze naar de 

aanvrager.  De afzender van automatische 
mail is: 



Code: BREIN-CLH-W-001 
Handleiding paarden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-06-2017 
Versienummer: 1.0 /  april 2017 

 
 

e-Cert Pagina 24 van 38  

 
 
 
 
Voorbeeld van een automatische mail. 
 
 

 

NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl 

Deze mail kan u in uw eigen 
administratie opslaan en behoeft niet 
naar COA te worden verstuurd. 

LET OP: 
Nadat de afdeling de aanvraag heeft 
gecontroleerd en alles akkoord heeft 
bevonden krijgt u een automatische mail  
van bovengenoemde mailbox met de 
statusaanvraag groen en akkoord. 

Zie afbeelding hiernaast. 

Hierna dient u de aanvraag af te ronden 
door  de hierna genoemde stappen te 
doornemen. 

Anders kan er geen certificaat geprint 
worden. 

 

mailto:NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl
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Wanneer de inspecties zijn uitgevoerd en 
akkoord zijn bevonden, dan zal de 
aanvraag op groen moeten vallen. 

Klik nogmaals op 

. 
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Aanvragen afgifte exportdocumenten 

 

 

 Ga via het tabblad  naar 

 

 Controleer eerst of alle verplichte en 
keuzevelden/-teksten correct zijn ingesteld! ! 

Ga naar het tabblad  en 
controleer het afdrukvoorbeeld (PDF ) van het 
certificaat. 

 Controleer of er verplichte gegevens ontbreken 
door het tabblad 

 
te kiezen. 
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 Ga naar het tabblad 

 
wanneer u een 
afdrukvoorbeeld (PDF ) van 
het certificaat wilt hebben. 

 U drukt op button  voor een 
voorbeeld in PDF. 

 Hiernaast wordt het 1e blad en 
6e (1 en 6  van 6) van een 
export naar Mexico getoond 
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Aanvragen afgifte documenten 

  

Om het certificaat na goedkeuring te kunnen printen dient 
u naar het tabblad afgifte te gaan. 

Bij soort verklaring selecteert  u Veterinair certificaat. 

 Klik op de knop 

  

 Bij afgifteplaats selecteert U links de reeds 
aangemaakte plaats.                                            

 Dit is place of loading = plaats van certificering. 

 

 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. 
 

 



Code: BREIN-CLH-W-001 
Handleiding paarden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-06-2017 
Versienummer: 1.0 /  april 2017 

 
 

e-Cert Pagina 29 van 38  

Afdrukken 

 

 

In het scherm ‘Aanvragen afgifte 
exportdocumenten’ kan  ook 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’. 

-  
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 Nadat ‘Akkoord’ is gegeven kunt u de 
documenten openen door op de button 

 te drukken 
 

Denk bij het afdrukken om de volgende 
instellingen: (foto vorige pagina) 

- ‘Pagina-schalen’ instellen op <Geen>. 

- Uitschakelen van ‘Automatisch roteren en 
centreren’. 

- Uitschakelen ‘Papierbron op basis van 
paginagrootte PDF-bestand’ 

Bij certificaten 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 via het 

 naar 
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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 

. 

 



Code: BREIN-CLH-W-001 
Handleiding paarden Exporteurs 
Datum in gebruik: 01-06-2017 
Versienummer: 1.0 /  april 2017 

 
 

e-Cert Pagina 33 van 38  

 

 

 In het voorbeeld is gezocht op 
alle aanvragen na 17-5-2016 
 

 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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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 en/of hoeveelheden 
te kopiëren.  
 

 Klik ‘OK’ om de aanvraag te kopiëren of 
‘Annuleren’ om terug te keren naar het 
overzichtsscherm aanvragen. 
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 1e scherm na kopiëren is tabblad documenten. 
Deze opslaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2e scherm na kopiëren is het tabblad transport. 
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 Wijzig deze gegevens zoals die bij de aanvraag 
horen. 
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De aanvraag is gekopieerd  
 
Er is een nieuw uniek aanvraagnummer gegenereerd. 
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Afsluiten 

 

 

 Klik op de knop  om terug te 
keren in het startscherm van de applicatie e-Cert.  
 

 Maak vervolgens uw keuze uit het hoofdmenu 

of verlaat de applicatie door op het           
te klikken. 

 
 

 


