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Extra aandachtspunten gebruik E-CERTNL voor bedrijven die invoer door COKZ laten doen 

- In eerste instantie gelden de aandachtspunten en instructies uit de notitie “Aandachtpunten gebruik E-

CERTNL”. Dit voor zover ze van toepassing kunnen zijn. Aanvullende aandachtspunten staan 

hieronder vermeld 

- De aanvraag wordt per mail voor 16.00 uur op een werkdag ingediend tenminste vijf werkdagen voor 

vertrek (export) via certificaten@cokz.nl  

- U dient uw aanvraag in per mail met als bijlage het door COKZ toegestuurde format 

- Naast de gegevens die in de bijlage zijn gevuld moeten de volgende gegevens verstrekt worden in het 

“formulier voor aanvragen van exportcertificaten”: 

o Ordernummer 

o Herkomst(landen) van de verschillende zuivelgrondstoffen per artikel 

o Artikelnummer(s) en exacte productomschrijving zoals bij het COKZ bekend 

o De taal waarin de certificaten gemaakt moeten worden (indien mogelijk) 

o Aantal benodigde kopieën per type certificaat 

o De opslagplaats / plaats van laden van de zending 

- Het COKZ verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk in E-CERTNL 

- Indien de conceptcertificaten gereed zijn, sturen we deze naar u toe voor controle 

- U controleert deze certificaten en laat ons zo spoedig mogelijk weten of u hiermee akkoord gaat. Uw 

reactie moet tijdig zijn anders kunnen de certificaten niet worden afgegeven en worden de 

gemaakte kosten wel in rekening gebracht 

- Mocht u hebben aangegeven dat er nog aanvullend gegevens volgen (dit graag duidelijk aangeven op 

het voorblad) dan zetten wij uw aanvraag in de wacht. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig 

aanleveren van de aanvullende gegevens. Mocht u dit niet op tijd gedaan hebben en de zending is al 

vertrokken dan is het niet meer mogelijk om de certificaten te verstrekken. Ook dan zullen wij de 

gemaakte kosten bij u in rekening brengen 

- Let wel, u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gegevens op de certificaten. Met de 

goedkeuring van de gegevens geeft u dat ook expliciet aan 

- Wij printen uw certificaten uit en sturen deze naar u toe 
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