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Instructie aanvragen Free Sale Certificaten voor diervoederbedrijven m.b.v. CLIENT Export 
 
1.  ONDERWERP. 
 

Deze instructie beschrijft de werkwijze voor de deelsector Free Sale Certificaten (FSC) voor diervoeder om documenten aan te vragen m.b.v. het exportsysteem CLIENT. 
 

In principe geldt dat het bedrijf dat is ingelogd in het systeem CLIENT Export de rekening van het aangevraagde FSC krijgt toegestuurd. 
 
2.  DEFINITIES BEDRIJFSSCHERMEN 
 

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 

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 FSC. 
Deze instructie is op het internet te vinden via www.clientexport.nl -> Toepassing -> Handleidingen. 
Bij vragen bel de NVWA-HELPDESK tel. nr.: 088 – 2232100 (let op, u krijgt een keuzemenu te horen). Deze helpdesk loopt samen met u de aanvraag door. Indien u niet 
bekend bent met CLIENT Export is deze service bij het indienen van uw eerste aanvraag sterk aan te raden. 
 
Let op: raadpleeg vóór het indienen van een aanvraag eerst de site met bilaterale afspraken. : http://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-landenoverzicht, kies het derde land en 
ga naar diervoeder. Indien er bilaterale afspraken gelden voor uw product tussen Nederland en het (derde) land waar u het product wilt laten registreren, dan is de aanvraag 
van een FSC niet mogelijk ! 
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3.1 Het inloggen in mijn rvo (het DR loket is vervangen door mijn.rvo.nl)  
  

 

Door gebruik te maken van de onderstaande link kunt u inloggen: 
http://www.clientexport.nl/ 
 
Ga naar link: Direct inloggen bij CLIENT Export 
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Als u inlogt via de site CLIENT Export en u wilt een free sale 
diervoeder aanvragen, selecteer dan sector ‘Free sale diervoeder’. 
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Kies hier hoe u wilt inloggen. 
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Logt u in via mijn.rvo, selecteer dan ‘Aanvraag export certificaat 
sector free sale diervoeder’. 
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Als u inlogt via de alternatieve login, selecteer dan ‘Sector Free 
sale Diervoeder’. 
 

   
3.2 Algemene schermen voor het aanvragen van een exportdocument  
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Bij Beheren bedrijfsgegevens, daarna tabblad Aanvraaggegevens 
kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd over: 

- Consignee, 
- Exporteur, 

 
Deze gegevens kunnen ook in een aanvraag zelf nog worden in- 
of aangevuld.  
 
Voor wat betreft de gegevens van de consignee: graag alleen het 
derde land vermelden en niet de volledige adresgegevens. Dan is 
het namelijk in ‘Overzicht aanvragen’ heel duidelijk voor welk 
derde land de aanvraag is gezien het korte tekstblok. 
 
Indien u voor het eerst een aanvraag doet, dient u tevens een 
zogenaamde exportrol aan te maken: 
Bij Beheren bedrijfsgegevens, daarna tabblad Exportgegevens. 
Druk daarna op ‘groene plus’! 

   
 

 

Open in het veld Exportrol het pulldown menu. 
 
Kies in het pulldown menu voor Exporteur. 
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Klik op de toets Nieuwe aanvraag voor het aanvragen van een 
Exportdocument 

   
 

 

De exportdatum is de dag waarop de aanvraag uiterlijk door de 
NVWA in behandeling wordt genomen. 
Deze ‘export’datum mag NIET binnen 7 dagen na de 
aanvraagdatum vallen. 
 
Vul in het veld Exportdatum de gewenste datum in dat de 
aanvraag uiterlijk in behandeling moet worden genomen. 
Voorwaarde is dus dat  er minimaal 7 dagen moeten zitten tussen 
aanvraagdatum en datum van in behandel name. 
 
 Maak gebruik van de notatie ddmmjjjj en druk op de button 
volgende 
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Vul in het veld Land van bestemming de landcode ‘NL’ en klik op 

de toets      
‘NL (Nederland)’ zal verschijnen en druk op de button volgende 
 
Alternatief: 

Klik op de toets  en vul in het veld de naam van het land 
Nederland in. Klik op de toets Zoeken.  

Selecteer uit de lijst Nederland door de toets aan te klikken. 
Het geselecteerde land wordt automatisch in het veld Land van 
bestemming gezet.  
 
In dit stadium van de aanvraag moet hier dus altijd Nederland 
staan. Dit is noodzakelijk om de vervolgstappen in het 
aanvraagproces te kunnen doorlopen. 
 
N.B.: De naam van het derde land dat op het FSC moet komen, 
wordt op een later moment gekozen! 
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Het volgende scherm wordt zichtbaar. 
 
Klik op de toets Opslaan om de gegevens vast te leggen. 
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Geef in dit scherm informatie m.b.t. de verzending van het 
exportdocument. 
 
Klik bij Verzending d.m.v. het pulldown menu op: ‘via post’. 
De keuze wordt in het veld Verzending gezet 
Klik in het veld Type verzending d.m.v. het pulldown menu op: 
‘normaal’. 
Geef in het veld Verzendinformatie zo nodig nog aanvullende 
gegevens op die noodzakelijk zijn voor het versturen van de 
aangevraagde documenten. 
 
 
Via de exportrol kunt u deze gegevens ook vastleggen: 
Bij Beheren bedrijfsgegevens, daarna tabblad Exportgegevens. 
(zie blz. 7) 
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Zet een vinkje voor ‘CEV - Free Sale Verklaring – Diervoeder’ en 
kies de juiste taal in het pulldownmenu. 
Klik op de toets Opslaan om de gegevens vast te leggen. 
 
Resultaat is dat er één origineel FSC wordt aangevraagd. 
Het aantal kopieën moet op ‘0’ blijven staan. 
Er worden namelijk geen kopieën uitgegeven. 
 
 
Kopieerinstructie: 

Indien u meerdere originele FSC’s wilt aanvragen, dan kunt u de(ze) 

aanvraag kopiëren naar gelang het aantal dat u wenst te ontvangen. 

U gaat via het tabblad Overzicht en Zoeken naar de lijst met reeds 

ingediende CLIENT-aanvragen. Klik op het tweede icoontje achter de 

aanvraag die u wenst te kopiëren en geef vervolgens de exportdatum in. 

Vink de gewenste items aan en druk op Opslaan. 

Om naar de kopie te gaan, gaat u via het tabblad Overzicht en Zoeken 

terug naar de lijst met aanvragen en opent (eerste icoontje) de bovenste 

(grijze) aanvraag. Pas deze indien nodig aan. Bij het kopiëren van een 

aanvraag is het altijd noodzakelijk om het etiket opnieuw te uploaden in 

het tabblad Zekerheden. Druk vervolgens op Ververs waarborgen. 
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3.3 Gegevens die betrekking hebben op de order  
 

 

Geef in het veld uw Referentie eventueel een eigen codering in 
zodat het exportcertificaat herkenbaar is voor de aanvrager, 
bijvoorbeeld de productnaam. 
 
Vul de exporteur en consignee in. 
Deze gegevens worden niet getoond op het Free Sale Certificaat, 
maar zijn noodzakelijk om de aanvraagprocedure te kunnen 
doorlopen. 
 
(Bij Beheren bedrijfsgegevens, daarna tabblad Aanvraaggegevens kunnen deze 
gegevens worden vastgelegd, zie blz. 7) 

 
 

Klik bij Exporteis kenmerken op de toets  bij Land van finale 
bestemming en selecteer het bestemmingsland. 
 

   



Pagina 14 van 29 

Gebruikershandleiding FSC Exporteurs versie 1.7, d.d. 20-09-2016 

 

 

Vul in het veld de naam van het derde land in. Klik op de toets 
Zoeken.  
 

Selecteer uit de lijst door de toets aan te klikken. 
Het geselecteerde land wordt automatisch in het veld Land van 
bestemming gezet. 
 
Klik op de toets Opslaan om de gegevens vast te leggen. 
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3.4 

 
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. 
 
LET OP: U kunt maar één orderregel per aanvraag aanmaken! 
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Het invullen van het veld: Registratie binnenland 
 
Klik op het pull-down menu bij Registratie binnenland om de lijst 
met registratienummers uit te vouwen. 
Selecteer het juiste registratienummer (beginnende met FC, dat 
vermeld is in de beoordeling van de NVWA.) 
In het rechter veld zullen daarna de volgende gegevens 
automatisch gevuld worden:  
Naam exporteur, Adres exporteur, Land exporteur. 
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Bij een volgende aanvraag kan dit nummer op deze manier direct 
worden geselecteerd om de naam van de exporteur op te halen. 
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Het invullen van het veld: Productcode CLIENT 

Klik op het icoon . 
 
 
Als Productcode CLIENT  wordt automatisch ‘Free Sale 
diervoeder’ ingevoerd. 
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Het invullen van het veld Productcode CFT: 
 
 
Klik in de regel Productcode CFT op het adresboek en selecteer 
de juiste productcode (beginnende met FC, die vermeld is in de 
beoordeling van de NVWA) door vóór dit product op het icoon 

te klikken. 
In het rechter veld zal daarna de productnaam automatisch gevuld 
worden. 
 
Bij een volgende aanvraag kan de code op deze manier worden 
geselecteerd om de naam van de Productcode CFTop te halen. 
 
(CFT is de afkorting van certificaat.) 

 
Het land van finale bestemming wordt automatisch ingevuld. 
Klik op Opslaan. 
 

   



Pagina 20 van 29 

Gebruikershandleiding FSC Exporteurs versie 1.7, d.d. 20-09-2016 
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3.5 Uploaden inspectiedocumenten  
 

 

 
Klik op het tabblad Zekerheden en vervolgens op Uploaden 
inspectiedocumenten om het etiket te uploaden. 
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Typ de naam van het etiket in bij Naam en kies bij Type inspectie 
document in het pulldown menu: ‘inspectiedocument’. 
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Druk op Bladeren om de gegevens op te halen en het betreffende 
bestand te selecteren. 
 
Klik op Opslaan. 
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Klik nogmaals op Opslaan om de gegevens vast te leggen en 
vervolgens op Sluiten. 
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Het geladen inspectiedocument staat nu in het volgende beeld. 
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3.6 Controleer zekerheden  
   
 

 

Druk op ‘Ververs waarborgen’ 
 
In het scherm zijn de eisen aangegeven waar een export aan moet 
voldoen.  
Met kleuren is aangegeven of aan een eis is voldaan (groen), dat 
de NVWA nog een controle moet uitvoeren (geel) of dat aan een 
eis niet is voldaan (rood) en dat de aanvraag niet ingediend kan 
worden. 
 
De aanvraag is correct ingediend, als u 2 of 3 eisen op 'geel' heeft 
staan en de rest staat op groen. 
Door op 'ververs waarborgen' te drukken, wordt automatisch de 
inspectie uitgezet om deze eisen te laten controleren door de 
NVWA. 
 
Indien een eis op rood valt, controleer dan alle stappen nogmaals 
(vergeet niet tussentijds na een wijziging op Opslaan te klikken en 
vervolgens op Ververs waarborgen) en bel indien nodig de 
helpdesk: 088-2232100. 
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3.7 Aanvragen afgifte exportdocumenten  
   
 

 

Een voorbeeld van het gewenste document is te zien door bij het 

veld Soort verklaring op het icoon  te klikken. 
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Na een positieve beoordeling door de inhoudelijk deskundige van 
NVWA_CoA, ontvangt u een bevestiging per mail. 
 
U kunt dan via aanvraagnummer, tabblad Zekerheden, op Ververs 
waarborgen klikken. 
De gecontroleerde eisen worden dan omgezet van geel in een 
groene kleur. 
De eisen voldoen aan de voorwaarden en worden met groen 
aangegeven. 
 
 
Klik op het tabblad Afgifte. 
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Aanvragen afgifte exportdocumenten 
 
Druk op ‘Aanvragen afgifte documenten’. 
 
Druk op de toets ‘Akkoord’ om het exportdocument aan de vragen. 
 
Vervolgens wordt het FSC door de NVWA vervaardigd en 
opgestuurd naar het adres zoals vermeld bij ‘Verzendinformatie’. 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


