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Algemene regels voor aanvragen certificaten 

 

1. Een aanvraag (voor inspectie) wordt ten minste drie werkdagen voor de exportdatum ingediend. 

 

2. Indien het een aanvraag voor kaas betreft moet de complete partij klaar staan voor keuring door een 

COKZ keurmeester op werkdag volgend op de werkdag van indiening van de aanvraag vanaf 8.00 uur 

tot de werkdag daarna om 13.00 uur. Uw aanvraag voor inspectie moet dan ingediend zijn op een 

werkdag vóór 16.00 uur, anders schuift de controle één werkdag op. 

 

3. U machtigt het COKZ om in e-CertNL met uw aanvraag mee te kunnen kijken.  

 

4. Indien u niet zelf de producent bent, maar een handelaar, dient u ook als dusdanig geregistreerd te 

zijn bij het COKZ of NVWA. 

 

5. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige en naar waarheid ingevulde gegevens. 

 

6. Nederlandse producten dienen onder het exportprogramma te staan. Indien u certificaten aan wil 

vragen voor nieuwe producten, zorgt u ervoor dat de aanmelding ten minste twee werkdagen voor de 

aanvraag van de certificaten is gebeurd. 

 

7. Partijen waarvoor u certificaten aanvraagt, moeten zich in Nederland bevinden en aanwezig blijven 

t/m het moment van afgifte van het gewaarmerkte certificaat 

Opslaglocatie: Locatie waar het product opgeslagen en geladen wordt. Deze locatie moet bij de NVWA 

of bij het COKZ geregistreerd ofwel erkend zijn.  

Inspectielocatie: Locatie waar het product klaar staat voor inspectie voor de keurmeester. Deze 

locatie toont niet op het certificaat. Deze locatie staat wel vermeld in de handwijzer en wordt 

automatisch gevuld vanuit de opgegeven opslaglocatie. In principe zijn opslaglocatie en 

inspectielocatie gelijk. 

 

Wanneer een aanvraag voor exportcertificaten in e-CertNL gedaan wordt, moeten de goederen op de 

inspectielocatie (=opslaglocatie) staan tot en met het moment dat het gewaarmerkte certificaat 

verleend is. Tot dit moment kan het COKZ een fysieke inspectie uitvoeren en indien de zending al 

vertrokken is, zal deze moeten terugkeren naar de laadlocatie. 

-  Een zending mag in ieder geval nooit vertrekken voordat COKZ de administratieve en/of fysieke 

keuringen heeft afgehandeld en de inspecties in e-CertNL op groen staan (zending exportwaardig 

is). 

- De zending moet zich te allen tijde in Nederland bevinden tot het gewaarmerkte certificaat 

verstrekt is. 

 

Bij afwijking van deze twee laatste punten wordt er geen certificaat verstrekt indien dit door COKZ 

opgemerkt wordt en kan er geen replacement verstrekt worden daar deze situaties worden 

beschouwd als nacertificering. 
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Plaats van vertrek: Locatie die toont op het certificaat. Vul hier de opslaglocatie of locatie waarvan de 

zending Nederland verlaat. Dit is mede afhankelijk van de specifieke eisen van het betrokken derde 

land. 

 

8. Exportdatum: datum waarop de zending de opslaglocatie verlaat. Deze datum toont niet op het 
certificaat. Let op: na verstrijken van de exportdatum vervalt uw aanvraag. U dient deze tijdig door te 
zetten voor verstrekking in e-CertNL. 
Verschepingsdatum: datum waarop de zending Nederland verlaat. Deze datum toont op het 
certificaat. 
 
De verschepingsdatum die toont op het certificaat mag niet in het verleden zijn (dit is alleen mogelijk 
bij vervangende certificaten). En een verschepingsdatum die 14 dagen of verder in de toekomst toont 
op het certificaat (t.a.v. de certificaatdatum)  wordt niet geaccepteerd. 
 

9. Producten moeten reeds zijn geproduceerd. Indien u een productieperiode in uw aanvraag noemt en 

die periode betreft dezelfde maand als de maand van aanvraag, moet u het bewijs omtrent de 

werkelijke productiedatum “uploaden” in e-CertNL. 

 

10. Voor partijen die niet klaar staan voor keuring zullen geen certificaten worden verstrekt. 

 

11. U dient uw aanvraag zelf tijdig naar “verklaring verstrekt” te zetten. Dat dient uiterlijk op de dag van 

export (exportdatum). Daarna is aanvragen van exportcertificaten niet meer mogelijk. 

 

12. U dient er rekening mee te houden dat bij ontgrendelen van het certificaat er eerst een nieuwe 

inspectie door het COKZ moet gebeuren en dat het COKZ enkel op weekdagen tijdens kantooruren 

deze werkzaamheden uitvoert.  Bij dergelijke wijzigingen kunt u het certificaat niet naar de printstraat 

sturen voordat het opnieuw behandeld is, let in een dergelijk geval op de exportdatum zodat uw 

aanvraag niet vervalt. Voor wijzigingen/aanvullingen zoals transportgegevens die geen ontgrendeling 

vereisen, kunt u deze op elk moment uitvoeren tot het sturen naar de printstraat. 

 

13. Na het waarmerken van de certificaten heeft u de zekerheid dat de certificaten akkoord zijn. Hiervan 

krijgt u automatisch een melding via e-CertNL indien u zich hiervoor heeft aangemeld in de applicatie 

e-CertNL. Vanaf dit moment mag de partij Nederland verlaten. 

 

14. Voor de import in het land van bestemming bent u zelf verantwoordelijk. Indien op grond van een 

afgegeven certificaat toch geen invoer mogelijk is, is dat uw verantwoordelijkheid. 


