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Werkwijze voor Aanvragen Afgifte Kwaliteitscertificaten voor VK in e-CertNL 

In e-CertNL zullen zendingen groenten en fruit (G&F) met een exportdatum vanaf 1 april 2021 en bestemming 

VK, voorlopig direct goedgekeurd worden zonder het aanvragen van een zending inspectie. U dient wel uw 

zendingen aan te melden via e-CertNL maar u hoeft hier geen fysieke inspectie voor aan te vragen. Het 

aanmelden van uw zending is namelijk wel verplicht voor de uitvoer van bepaalde groenten en fruit naar het 

VK. Enkele belangrijke stappen die afwijken van een normale aanvraag worden in deze werkwijze uitgelegd.  

 

1. U start met de aanvraag zoals u dat doet voor alle export zendingen in e-CertNL en u voert alle 

goederen die verplicht zijn om te vermelden op het KCB-kwaliteitscertificaat in. Welke producten u 

moet aangeven, kunt u vinden op de lijst “Aangifteplichtige Groenten en Fruit Import en Export” op 

onze website. Als u deze producten heeft ingevoerd, kunt u door naar de volgende stap. 

 

2. Dat u geen inspectie hoeft aan te vragen, ziet u in e-CertNL in het onderstaande scherm.  

 

 

 

3. Op het tabblad “Documenten” gaat u vervolgens verder naar de afgifte van documenten. 

 

4. U ziet allereerst welke documenten u aanvraagt. Het is van belang dat alleen het KCB-

kwaliteitscertificaat op 1 staat. De overige documenten moeten op 0 staan, anders krijgt u kosten 

doorbelast voor deze fytosanitaire documenten terwijl u ze niet nodig heeft. 
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5. Daarna scrolt u naar beneden op de pagina voor “afgifte documenten”. U ziet onderstaande scherm.  

a. Zet de “verstrekkingswijze” op “lokaal”. 

b. Zet het vinkje aan voor “Hierbij ga ik akkoord met de voorwaarden” 

c. Klik op “Vraag afgifte documenten aan”. 

 

 
 

6. U komt in het volgende scherm. 

a. Vul bij “Afgifteplaats” uw vestigingsplaats in. 

b. Klik vervolgens op “Vraag aan”. 

 

 
 

7. Uw aanvraag is nu voltooid. In het pdf-document van het kwaliteitscertificaat vindt u het 

certificaatnummer dat u nodig heeft voor uw douaneaangifte. Dit nummer heeft het format 

KCB/jjjj/xxxxxx.  

 

 



 

Versie 25 maart 2021 

 

BELANGRIJK 

 

Wijzigen van aanvragen 

Wijzigen van aanvragen kan tot het moment van waarmerken van de documenten. Wij adviseren u om de 

aanvraag van documenten pas te doen wanneer de zending definitief is, om te voorkomen dat al 

gewaarmerkt is terwijl u nog product uit de zending wilt halen of aan de zending wilt toevoegen.  

Indien u na het doorlopen van de stappen 5 en 6 de samenstelling van de zending nog wilt wijzigen (u haalt 

producten uit de zending of u voegt producten toe), dan moet u de stappen 5 en 6 opnieuw doorlopen. 

Anders kloppen de documenten niet met de inhoud van uw zending. 

NB: Voor aanvragen die gewaarmerkt zijn worden altijd kosten doorbelast. 

 

Annuleren van aanvragen 

Indien een order wordt geannuleerd en u toch geen certificaat nodig heeft, kunt u de aanvraag intrekken in 

e-CertNL. Als een aanvraag al gewaarmerkt is voordat u deze intrekt, dan worden de kosten voor het 

certificaat aan u doorbelast. Wij adviseren u om de aanvraag van documenten pas te doen wanneer de 

zending definitief is, om te voorkomen dat al gewaarmerkt is voor u annuleert. 

Voor ingetrokken aanvragen berekent het KCB geen kosten voor het kwaliteitscertificaat door, maar alleen 

de e-CertNL-toeslag. Het intrekken van een aanvraag vindt u bij het overzicht van de aanvragen. Als u op de 

aanvraag klikt kiest u voor de knop intrekken. 

 


