
   

                                                                                                  
 

Wat betekent status rood? 

Als na “ververs waarborgen” een rode melding verschijnt moet eerst de aanwijzing onder het woord “Eis” 

worden opgevolgd voordat het fytosanitaircertificaat kan worden opgevraagd. 

Hier staat aangegeven wat er niet goed is gegaan. Bij ‘Toelichting’ staat aanvullende informatie. 

 

Rode meldingen 

1. Het product moet nader gespecificeerd worden als er eisen liggen op onderliggende producten 
2. Het is verplicht de origine in te vullen. 
3. Controle of de transportgegevens (transportmiddel, transport  ID, BOL nummer en AWB nummer) 

passen in de ruimte op het fytosanitair certificaat. 
4. Ontbrekende verplichte gegevens; 
5. Het aantal verpakkingseenheden op certificaat moet ingevuld worden   
6. CCE-00001 : Niet alle verplichte zending- en/of transportgegevenkolommen zijn gevuld 
7. Niet Akkoord 
8. Geen inspecties aan te vragen! Geen inspectielocatie(s) gedefinieerd op order- of orderregelniveau! 
9. Het is verplicht het volgende exporteiskenmerk in te vullen:  GEKWEEKT_PRODUCT_MET_CITES-

ORIGINE_EU en GEKWEEKTE_HYBRIDE 
10. Fytosanitair certificaat verplicht 
11. Error!  Geen eigenschap voor IBP_PRODUCT gevonden. 
12. CLE-00106 : De exportwaardigheid van de zending is gewijzigd en dus ONBEKEND. De waarborgen                      

dienen ververst te worden. Als de exportwaardigheid ROOD is kan de aanvraag niet worden 
afgegeven. 

 
 
1 -  Het product moet nader gespecificeerd worden als er eisen liggen op onderliggende producten. 
Dit betekent dat de tweede naam ingevuld dient te worden in plaats van sp. Bijvoorbeeld Phaelanopsis 
Hybride.  

Ga naar   en open de bewuste regel. Pas de naam aan en klik op opslaan. 
Na ‘ververs waarborgen’ zal de rode melding weg zijn. 



 

2 - Het is verplicht de origine in te vullen. 

Kijk wat de indicatie aangeeft, dit is het nummer van de orderregel.  Ga naar , open de betreffende 
regel  en vul de origine in. Na ‘ververs waarborgen’ zal de rode melding weg zijn. 

 
 

3 - Controle of de transportgegevens (transportmiddel, transport  ID, BOL nummer en AWB nummer) 

passen in de ruimte op het fytosanitair certificaat. 

Ga naar transport en overig klik op En vul de ontbrekende gegevens in. Na ‘ververs waarborgen’ zal de rode 

melding weg zijn. 

 

 
4 - Ontbrekende verplichte gegevens; 
Consignee (klant) of Exporteur is niet ingevuld. Klik op ‘order’ en vul de ontbrekende gegevens in. 
Na ‘ververs waarborgen’ zal de rode melding weg zijn. 



 

  



 

5 - Het aantal verpakkingseenheden op certificaat moet ingevuld worden   

Klik op ‘order’ en vul bij ‘aantal’ en handelseenheid de ontbrekende gegevens in. 

Na ‘ververs waarborgen’ zal de rode melding weg zijn. 

 

6- CCE-00001 : Niet alle verplichte zending- en/of transportgegevenkolommen zijn gevuld 
Klik op ‘order terug’ en vul de verplichte onbrekende gegevens in. 
Na ververs waarborgen zal de rode melding weg zijn. 

 

 

7 - Niet akkoord 

In het scherm “overzicht aangevraagde inspecties” ziet u dat de order een rode kleur heeft met de tekst  
Niet akkoord. 
Dit betekent dat deze order nog een melding heeft die aangepast dient te worden. 
Ga naar het scherm zekerheden en klik op ververs waarborgen. Daar ziet u wat de rode melding(en) 
betekenen. 

 

  



 

8 -  Geen inspecties aan te vragen! Geen inspectielocatie(s) gedefinieerd op order- of orderregelniveau! 

Ga naar ‘order’ en vul de IBP inspectielocatie in. 

 

9- Het is verplicht het volgende exporteiskenmerk in te vullen:  GEKWEEKT_PRODUCT_MET_CITES-

ORIGINE_EU en GEKWEEKTE_HYBRIDE. 

Onder indicatie staat het regelnummer vermeld. 

Ga terug naar orderregel. 

Open de orderregel en vul de ontbrekende export eis kenmerken onder in het scherm in. 

Klik op ‘opslaan’ en ga terug naar zekerheden. 

Klik op ‘ververs waarborgen’ en de rode melding is weg. 

 

10 - Fytosanitair certificaat verplicht. 

Klik op de ‘documenten’ en selecteer het juiste fytosanitair certificaat. 

Klik op ververs waarborgen en de rode melding is weg. 



 

11 -  Error!  Geen eigenschap voor IBP_PRODUCT gevonden. 
Ga terug naar order en vul daar de productgroep in. 
Daarna kunt u de inspectie aanvraag indienen. 

 

 
 
 
 
 
 
12 - CLE-00106 : De exportwaardigheid van de zending is gewijzigd en dus ONBEKEND. De 
waarborgen dienen ververst te worden. Als de exportwaardigheid ROOD is kan de aanvraag niet 
worden afgegeven. 
Ga terug naar zekerheden en klik op ververs waarborgen. 
 



 


