Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie voor de uitvoer van
levensmiddelen, diervoeders, andere producten van dierlijke oorsprong en levende
dieren naar derde landen
1. Doelstelling van de leidraad
Voor de aflevering van sommige gezondheidscertificaten (bijvoorbeeld voor de export van voeder voor
gezelschapsdieren of zuivelproducten naar Chili of fokvarkens naar Canada) dient door de operator
de applicatie TRACES gebruikt te worden. Het betreft gezondheidscertificaten die onderhandeld
werden tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van een derde land. Een
uitgebreide toelichting over hoe de TRACES-applicatie dient gebruikt te worden kan gevonden worden
in de gebruikershandleiding van TRACES. Deze leidraad heeft als doel een kort overzicht te geven
van de stappen die door de operator dienen gevolgd te worden voor het aanvragen van een TRACESaccount, het aanvragen van een TRACES-certificaat en het invullen van deel I van dit certificaat.
2. Aanvraag van een account voor de TRACES-applicatie
Een operator die een certificaat wenst aan te vragen via de TRACES-applicatie, dient zich eerst te
registreren om een gebruikersaccount te bekomen die toegang verleent tot de TRACES-applicatie. Hij
dient hiertoe een aanvraag te doen via de login-pagina van TRACES door op de knop “Klik hier om
een nieuwe gebruiker te registreren” te klikken. Vervolgens dient hij alle gevraagde gegevens (o.a.
naam, adres van het bedrijf en de gebruiker van TRACES) in te vullen en te klikken op “Verzenden”.
De TRACES-applicatie stuurt een e-mail naar het opgegeven e-mailadres, om het bestaan ervan te
controleren. Om het e-mailadres te bevestigen, moet de gebruiker op de link in de e-mail klikken.
Deze aanvraag wordt vervolgens automatisch via de TRACES-applicatie doorgestuurd naar de PCE
voor validatie. De operator ontvangt een bevestigingsmail indien de login gevalideerd is door de PCE
waarna de account kan gebruikt worden. Deze procedure is beschreven in onderdeel I.5.4.1. van de
gebruikershandleiding van TRACES.
3. Aanvraag voor de certificering van een zending via de TRACES-applicatie
Een operator die geregistreerd is bij de TRACES-applicatie kan een aanvraag doen voor de
certificering van een zending waarvoor een TRACES-certificaat beschikbaar is. Hiertoe dienen er
verschillende stappen doorlopen te worden. Vooreerst dient de operator in te loggen via zijn account.
Na het selecteren van het TRACES-certificaat (zie 3.1.) dient hij de gegevens van deel I van het
certificaat (zie 3.2.) in te vullen alsook de informatie die gevraagd wordt in de landspecifieke
instructiebundel (zie FAVV-website) en in het geval van diervoeders de informatie die in de instructie
tot certificering voor de uitvoer van diervoeders gevraagd wordt, over te maken aan de certificerende
agent. Het ingevulde deel I is in het TRACES-systeem zichtbaar voor de certificerende agent. Op
basis van de ontvangen informatie zal de certificerende agent de aanvraag beoordelen en indien de
aanvraag gunstig beoordeeld wordt, deel I van de aanvraag valideren, deel II van het certificaat
invullen en het certificaat afdrukken in de taal van de certificerende agent alsook de taal van het land
van bestemming.
3.1. Selecteren van het certificaat
De operator dient zich eerst aan te melden met zijn gevalideerde account op de login-pagina van
TRACES.
- In de linker kolom van de hoofdpagina, onder “Veterinaire documenten”, dient men “Export
Gezondheidscertificaten” te kiezen.
- Onderaan de tabel “Zoekresultaat” dient men op “Nieuw” te drukken.
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-

In de “Browser Nomenclatuur Code” dient de code te worden aangeduid die van toepassing is
voor het uitgevoerde product.
Vervolgens dient men, indien van toepassing, via het uitklapvenster “Model” het geschikte
certificaat te selecteren.
Na selectie van het certificaat dient men de knop “Toekennen” aan te klikken.

-

3.2. Invullen en verzenden van deel I van het certificaat
Nadat het certificaat geselecteerd werd, kan deel I ingevuld worden. Daartoe dient informatie ingevuld
te worden over de uit te voeren goederen, samengevat op vijf pagina’s met de titels: “Referenties”,
“Handelaren”, “Verzending”, “Vervoer” en “Route”.
Na het invullen van deze pagina’s dient op de knop “Indienen voor certificatie” gedrukt te worden
waarna de aanvraag verstuurd wordt naar de PCE. Een gedetailleerde toelichting over het invullen
van deel I kan geconsulteerd worden in het document gebruikershandleiding voor marktdeelnemers .
3.2.1. Pagina “Referenties”
-

De applicatie TRACES kent nadat de operator op de knop “Indienen voor certificatie” gedrukt
heeft (laatste stap van deel I) automatisch een uniek referentienummer toe dat vermeld wordt
in het vak I.2.a. “Referentienummer certificaat”. Het veld I.2. “Lokaal referentienummer” dient
niet door de operator ingevuld te worden. Dit veld wordt gebruikt om het lokale
referentienummer weer te geven dat wordt toegewezen door de certificerende agent. De
andere velden van dit scherm zijn reeds ingevuld op basis van de reeds ingevoerde
gegevens.
3.2.2. Pagina “Handelaren“

-

-

-

Onder punten I.1. en I.5., I.11., I.12. dienen via de optie “Selecteren” de naam, het adres, de
postcode en het land van respectievelijk de verzender, de geadresseerde, de plaats van
herkomst en de plaats van bestemming toegevoegd te worden. Deze gegevens kunnen ook
toegevoegd worden via het selecteren van het land door middel van het uitklapvenster en het
ingeven van het erkenningsnummer, registratienummer of toelatingsnummer waaronder de
vestigingen in TRACES geregistreerd zijn, gevolgd door op de knop “Toewijzen” te klikken
Onder punt I.7. wordt met land van oorsprong het land waar de eindproducten vervaardigd of
verpakt zijn en ingeval van levende dieren het land waarin de dieren tijdens de wettelijk
voorgeschreven periode hebben verbleven, bedoeld.
Onder punt I.11. wordt met plaats van oorsprong het Belgische bedrijf van herkomst (plaats
waar de dieren of eindproducten vandaan komen) bedoeld.

3.2.3.. Pagina “Verzending”
-

Onder het punt I.22 “Producten gecertificeerd voor” dient de gepaste optie aangeduid te
worden, bijvoorbeeld “Diervoeder”, “Fokken” of “Menselijke consumptie”.
Onder punt I.25.”Identificatie van de goederen” dienen de goederen of dieren van de zending
vermeld te worden door het invullen van de gevraagde informatie. De gevraagde informatie is
variabel en hangt af van het gekozen model van certificaat.
3.2.4. Pagina “Vervoer”

-

Onder punt I.15. dient de identificatie van het vervoermiddel ingevuld te worden volgens het
gebruikte transportmiddel: voor vliegtuigen het vluchtnummer, voor schepen de naam van het
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-

schip, voor treinwagons het nummer van de trein en van de wagon, voor wegvoertuigen het
kenteken van het voertuig en eventueel van de aanhangwagen. Het invulvak
“Referentiedocumenten” is facultatief : hier kan het nummer van de luchtvrachtbrief, het
nummer van de zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het
voertuig worden vermeld.
Onder punt I.17. dienen het uur en de datum van vertrek worden gespecificeerd.
De overige punten dienen ingevuld te worden indien van toepassing.
3.2.5. Pagina “Route”

-

Onder punt I.16. dient de plaats van binnenkomst in het land van bestemming geselecteerd te
worden via de optie “Selecteren”.
De overige punten dienen ingevuld te worden indien van toepassing.

Na het invullen van de vijf schermen dient de operator te klikken op “Indienen voor certificatie” en zijn
aanvraag elektronisch te ondertekenen.
Deel I wordt vervolgens naar de PCE gestuurd.
3.3. Evaluatie van deel I en het invullen van deel II door de PCE met het oog op het afleveren van
het certificaat.
De certificerende agent zal de informatie die ingevuld is in deel I beoordelen. Indien dit deel I en de
ontvangen informatie gunstig beoordeeld wordt, zal hij deel II van het certificaat “Informatie over de
gezondheid” invullen op basis van de elementen die door de operator aangereikt worden zoals
vermeld in de landspecifieke instructiebundel, en in voorkomend geval, volgens de instructie voor
certificering voor de uitvoer van diervoeders.
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