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GreenCommerce - CLIENT Export 

Inleiding 
Vanaf februari 2013 zijn exporteurs verplicht om export gegevens 
elektronisch in te sturen naar het Kwaliteits Controle bureau (KCB) 
wanneer dit export naar niet-EU landen betreft. Het ministerie van LNV 
heeft hiervoor een webapplicatie laten ontwikkelen waarop exporteurs 
verkooporders en verkooporderregels, inclusief de vereiste exporteisen, in 
kunnen voeren. Naast deze webapplicatie is er in samenwerking met 
Florecom en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een 
webservice (voorheen CLIENT Export, tegenwoordig e-CertNL) ontwikkeld 
welke de registraties kan ontvangen en verwerken binnen het systeem 
van het ministerie van LNV. 

Voor wie?  
Het automatisch verzenden van de KCB aangiftes is vooral interessant 
voor exporteurs binnen de AGF sector die veel handelscontact hebben 
met niet-EU landen. De module is zo opgezet dat verkooporders en 
verkooporderregels automatisch kunnen worden ingezonden. 

Wat kunnen we ermee?  
Om als exporteur een product te mogen exporteren naar het buitenland 
moet worden voldaan aan bepaalde exporteisen zoals vastgelegd in de 
EU-regelgeving. Deze exporteisen kunnen verschillend zijn per land, per 
product en moeten tezamen met het te exporteren product (als 
verkooporder) worden ingestuurd naar het e-CertNL systeem, wanneer er 
sprake is van een land dat buiten de EU valt. 

KCB groepen 
Via de stamgegevens in GreenCommerce is het mogelijk om KCB groepen 
aan te maken. Deze groepen zorgen ervoor dat een terugkerend product 
altijd in dezelfde categorie valt, waar specifieke exportgegevens aan vast 
hangen. Hierdoor hoeven de specifieke exporteisen maar één keer 
worden ingevuld wanneer deze ‘lid’ zijn van een KCB groep. 
 

Verkooporders 
Wanneer een verkooporder definitief is gemaakt, krijgt deze een optie om 
de order naar het KCB te versturen. Gegevens zoals transport en export 
documenten hoeven niet elke keer opnieuw ingevuld te worden, omdat 
deze gegevens ook bij de klant worden opgenomen. Hierdoor worden 
deze waarden, de volgende keer dat een verkooporder naar de KCB wordt 
verstuurd, overgenomen.  

KCB aangiftes 
Wanneer er producten moeten worden geëxporteerd naar een niet-EU 
land, moeten de exportgegevens eerst naar het KCB worden gestuurd. In 
plaats van deze gegevens per product handmatig te moeten overtikken via 
het KCB, is er in GreenCommerce een functie ontwikkeld waar de 
exportgegevens automatisch kunnen worden ingezonden als aangiftes 
naar het KCB. 

Meer weten?  
Wil je meer weten over hoe deze module binnen jouw bedrijf kan worden 
toegepast? Neem contact op met JEM-id en werk samen met ons uit op 
welke manier de verschillende onderdelen het beste kunnen worden 
toegepast in jouw directe omgeving.  
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