26- 1 Replacement/vervangend certificaat

Replacement
Het kan voorkomen dat een fytosanitair certificaat zoek raakt of in het buitenland niet geaccepteerd wordt, bijvoorbeeld omdat de bijschrijving niet
compleet of onjuist is of dat de adressering of het vermeldde gewicht niet klopt. In die gevallen kan een vervangend fytosanitair certificaat (ofwel: een
replacement) verlangd worden.
Vervangend certificaat
Een vervangend certificaat betekend dat het al afgewerkte certificaat niet correct is. Bijvoorbeeld, het aantal dozen of andere gegevens zijn onjuist. Het
verschil met een replacement is dat het certificaat nog niet onderweg is. Omdat hij daardoor nog niet bekend is bij de afzender is een replacement niet
nodig.
Aanvragen replacement
Indien u een replacement wilt aanvragen moet hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek worden ingediend op één van de rayonkantoren met het
aanvraagformulier “replacement fytosanitair certificaat” . Indien u een vervangend certificaat nodig hebt, dan kunt u de aanvraag kopiëren.
U dient voor een vervangend certificaat altijd het origineel te overleggen aan de inspecteur.
http://kcb.nl/file/319/aanvragen-replacement-v003.doc



Log in op het webscherm van CLIENT Export
Klik op “overzicht aanvragen”

In dit zoekscherm kunnen bestaande aanvragen worden
opgezocht d.m.v. zoekcriteria.
U kunt selecteren op
 Aanvraagnummer
 Exportdatum
 Referentie
 Consignee (klant)
 Bestemmingsland
 Product
 Status



Klik op de knop
om de zoekvraag uit te
voeren.
Als alle velden leeg gelaten zijn krijgt men een
overzicht van alle aanvragen.



Zoek de aanvraag



Klik op kopiëren



Vul bij de exportdatum de datum in van vandaag.
Voor een replacement is dat niet de datum van het
oorspronkelijke certificaat.



Laat alle vinkjes aangevinkt staan.



Klik op “OK”

Replacement;
 Omdat de order in zijn geheel is gekopiëerd, kunt u
direct naar “afgifte” gaan.
Vervangend certificaat
 Pas aan wat aangepast moet worden.


Ga naar “zekerheden” en klik op “ververs
waarborgen”



Klik op “inspectie aanvragen”.
Dit hoeft alleen indien er voor de zending een inspectie
is geweest!

Vul in voor een replacement;
 Aantal 1
 Bij handelseenheid de tekst “replacement”.




Klik op “aanvragen”.
Ext id moet gevuld zijn, is dat niet het geval klik dan op
“ververs inspectieaanvragen”.



Klik op

en print de inspectielijst.

Vul in voor een vervangend certificaat;
 Aantal 1
 Bij handelseenheid de tekst “ vervangend certificaat”.




Klik op aanvragen.
Ext id moet gevuld zijn, is dat niet het geval klik dan op
“ververs inspectieaanvragen”.

Klik op

en print de inspectielijst.

Replacement;
 Klik op “afgifte”
 Klik hier op het tabblad “Af te drukken keuzevelden”.

Replacement;
 Onderin het scherm vinkt u “Replacement for” aan.
 In de regel vult u de tekst PCNU en het
certificaatnummer van het certificaat waar u de
replacement voor nodig heeft met de datum van het
fytosanitair certificaat van de “oude” fytosanitair
certificaat.
 Klik op “opslaan”.
Ga terug naar zekerheden en klik op “ververs waarborgen”.

Replacement en vervangend certificaat;
 Klik op “aanvragen afgifte documenten”.
 Vul de afgifteplaats in
 Klik op “akkoord”
 Het PDF-sjabloon komt in beeld.

Replacement; lees de instructie op de website van het KCB.
http://kcb.nl/file/319/aanvragen-replacement-v003.doc
Vervangend certificaat;
Om het nieuwe certificaat te kunnen waarmerken dient u het volgende aan de inspecteur te overleggen;
 Het te vervangen certificaat
 Het nieuwe certificaat
 De inspectielijst (is alleen nodig indien er een inspectieaanvraag is ingediend)

