
 

 

 

 

 

TRACES NT – EU INTRA gebruikershandleiding voor 

operatoren, v.1.0, juli 2021 

Welkom bij de gebruikershandleiding van de INTRA-module van 

TRACES NT. Deze handleiding bevat alle essentiële informatie voor 

het opstellen en afgeven van gezondheidscertificaten voor 

intracommunautair handelsverkeer in TRACES NT, met geïllustreerde, 

stapsgewijze beschrijvingen van de functies en mogelijkheden. 
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DEEL I - Beschrijving van de zending - in te vullen door de exploitant 

Het product / modelcertificaat selecteren 
Klik op de homepage op "Documents" (documenten) en vervolgens op "EU Intra":

 

 

Klik op de groene knop "+ New EU Intra certificate" (nieuw EU Intra-certificaat):

 

 

Selecteer het modelcertificaat in de lijst. Dan kan op 3 manieren:  

• Vouw de GN-code uit en selecteer in de lijst van modellen  

• Typ de naam of de GN-code of de titel van het model 

• Filter op diersoort  

Klik op "Done" (klaar). 

Opmerking: U kunt nog steeds de productgegevens in het certificaat verwijderen, toevoegen 

of wijzigen, zie vak I.29 
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Vul Deel I in 

Tip: Gebruik de sneltool aan de rechterkant van het certificaat om gemakkelijk van het ene vak 

naar het andere te gaan. 

Opmerking: Alle vakken aangegeven met een rood sterretje * moeten verplicht worden 

ingevuld 
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Vak - I.1. Verzender 
Vul dit vak op een van de volgende manieren in: 

• Begin de naam van de verzender te typen en selecteer een bedrijf uit de uitklaplijst die 

verschijnt. 

 

 

• Selecteer een bedrijf uit de lijst "Favorite operators" (favoriete exploitanten) door op het grijze 

sterretje te klikken. Om een exploitant in uw "Favorites" (favorieten) te bewaren, voert u een 

geavanceerde zoekopdracht uit, zoekt u de juiste optie en vinkt u het sterretje links aan. 

Hiermee wordt deze exploitant bij uw favorieten bewaard. 
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• Klik om een geavanceerde zoekopdracht uit te voeren op de knop "Advanced" (geavanceerd) 

en voeg enkele filters toe door te klikken op de kleine "+"-knop rechts. 

Opmerking: Indien de exploitant die u zoekt nog niet in het systeem geregistreerd is, 

kunt u die aanmaken door te klikken op "+ Create a new Operator" (een nieuwe 

exploitant aanmaken). Deze knop verschijnt alleen als u een geavanceerde 

zoekopdracht hebt uitgevoerd, om zoveel mogelijk dubbels in het systeem te 

vermijden. 

Dit geldt echter niet voor bepaalde erkende of geregistreerde exploitanten die door 

hun respectieve autoriteiten moeten worden opgericht/beheerd. 

 

 

• U kunt ook op de knop "Edit" (bewerken) klikken om de inhoud van het vak te wijzigen. Via de 

knop "Clear" (wissen) kunt u de inhoud wissen en een andere afzender kiezen. 
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Zodra de juiste exploitant werd geselecteerd, worden "Name" (naam), "Country" (land) en de "ISO 

Code" van het bedrijf automatisch ingevuld. U kunt de gegevens van de gekozen exploitant 

raadplegen door op de drie puntjes te klikken: 

 
 

Vak - I.2. IMSOC-referentie 
Het IMSOC-referentienummer wordt automatisch door het systeem toegekend zodra u het certificaat 

als ontwerp opslaat en/of zodra u het EU Intra-certificaat indient.  

 

Vak - I.2.a Lokale referentie 
Het is mogelijk een lokaal referentienummer aan het EU Intra-certificaat toe te voegen. Dit vak is 

optioneel. 

 

Vak - I.3/I.4. Centrale/lokale bevoegde autoriteit  
Deze vakken worden automatisch door het systeem ingevuld zodra u vak I.11 "Place of dispatch" 

(plaats van verzending) hebt ingevuld.  

 

Links  

Dit vak wordt alleen in sommige gevallen ingevuld. Bijvoorbeeld wanneer het EU Intra-certificaat werd 

vervangen, wordt in dit vak de link naar het vervangende certificaat opgegeven.   

 

Vak - I.5. Ontvanger   
Om dit vak in te vullen moet een van de voor vak I.1. beschreven procedures worden gevolgd. 
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Tip: Nadat u vakken I.1 en I.5 hebt ingevuld, kunt u Deel I van het EU Intra-certificaat al opslaan 

als ontwerp door "Save as Draft" te kiezen. U kunt het certificaat dan later verder invullen. 

 

 

AVO - Appointed Veterinary Office (aangewezen veterinaire dienst) 
 

De exploitant of de autoriteit die Deel I van het INTRA-certificaat I afgeeft, kan de aangewezen 

veterinaire dienst selecteren die eventueel belast is met de certificering van het INTRA-certificaat. 

Kies de exploitant volgens een van de voor vak I.1 beschreven procedures. 
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Vak - I.6. Onafhankelijk van een inrichting werkende exploitant van verzamelingen 
Kies de exploitant volgens een van de voor vak I.1 beschreven procedures. 

 

Vak - I.7 Land van oorsprong 
Het land van oorsprong wordt automatisch geselecteerd. Dit komt overeen met het land van de in vak 

I.30 opgegeven plaats van oorsprong.   

 

Vak - I.8 Regio van oorsprong 
Dit vak moet worden ingevuld, indien van toepassing, afhankelijk van de eisen van het geselecteerde 

officiële modelcertificaat.  

 

Vak - I.9. Land van bestemming  
Kies het land van bestemming van de zending in het uitklapmenu. 
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Vak - I.10. Regio van bestemming  
Dit vak moet worden ingevuld, indien van toepassing, afhankelijk van de eisen van het geselecteerde 

officiële modelcertificaat.  

Vak - I.11. Plaats van verzending  
Vermeld het bedrijf/de inrichting vanwaar de dieren of producten afkomstig zijn. Om dit vak in te 

vullen moet een van de voor vak I.1. beschreven procedures worden gevolgd. 

 

Vak - I.12.  Plaats van bestemming 
Vermeld de plaats waar de dieren of producten worden geleverd voor de laatste lossing.  

Om dit vak in te vullen moet een van de voor vak I.1. beschreven procedures worden gevolgd. 

 

Vak - I.13. Plaats van lading  
Vermeld de plaats waar de dieren worden geladen of de uiteindelijke plaats waar de producten in het 

vervoermiddel zullen worden geladen.  

Om dit vak in te vullen moet een van de voor vak I.1. beschreven procedures worden gevolgd. 

 

Vak - I.14 Datum en tijdstip van vertrek 
Vermeld de datum en, indien nodig, het tijdstip waarop de dieren of producten van de plaats van 

lading zullen vertrekken.  

Klik op het kleine kalendericoontje om de datum te kiezen en klik op het vakje om het juiste tijdstip te 

kiezen (in uren en minuten). 
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Tip: Door op het kleine klokicoon te klikken, stelt u de tijd in op de huidige datum en tijd. 

 

Datum van aankomst  
Geef de vermoedelijke datum en tijd van aankomst op. Dit vak is optioneel.  

 

Duur van het vervoer  
Dit vak wordt automatisch ingevuld zodra de vakken I.14 Datum en tijdstip van vertrek en Datum van 

aankomst werden ingevuld.  

 

Vak - I.15. Vervoermiddel  
Klik op "Add means of transport" (vervoermiddel toevoegen) om het vervoermiddel te selecteren 

waarmee de dieren of producten uit het land van verzending vertrekken. U kunt kiezen uit "Railway" 

(trein), "Road vehicle" (wegvoertuig), "Airplane" (vliegtuig) of "Vessel" (schip).  

 

Vul de gevraagde velden in:  

• Als het vervoermiddel al in het systeem staat, verschijnt het tijdens het typen in de uitklaplijst. 

Selecteer het juiste vervoermiddel.  
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• Vul wanneer het vervoermiddel nog niet in het systeem staat de velden in en klik op de groene 

knop "+ Create" (aanmaken). 

 

 

U kunt meerdere vervoermiddelen toevoegen en ze ordenen door de items te verslepen met de 

dubbele pijltjes links.  
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Vak - I.16. Vervoerder 
Vermeld de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor het vervoer.  Om dit vak in te vullen 

moet een van de voor vak I.1. beschreven procedures worden gevolgd. 

 

Vak - I.17. Begeleidende documenten  
Dit vak is bedoeld om eventuele andere relevante documenten te vermelden. 

• "Add Accompanying Document" (begeleidend document toevoegen): kies het soort document 

in de bijbehorende uitklaplijst en voer alle relevante gegevens in, zoals "Number" (nummer), 

"Date" (datum) en "Country" (land).  

Klik wanneer u een bestand wilt uploaden op de knop "Select file(s)" (selecteer bestand(en)). 

Vergeet niet op "✓ Apply" (toepassen) te klikken. 
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• "Add Certificate Reference" (certificaatreferentie toevoegen): de certificaatreferentie is het 

referentienummer van een certificaat dat in TRACES werd afgegeven. Vul het nummer van het 

certificaat in.  

 

 

 

Het is mogelijk om meerdere begeleidende documenten toe te voegen en ze te ordenen door de 

items te verslepen met de dubbele pijltjes links.  
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Vak - I.18. Vervoersomstandigheden  
Vink een van de beschikbare opties aan. De opties kunnen variëren naargelang de gekozen GN-code.  



17 
 

 

 

Vak - I.19. Laadkist- of recipiëntnummer/zegelnummer 
Vermeld waar mogelijk het nummer van de laadkist of recipiënt en van het zegel.  

 

Vak - I.20. Gecertificeerd als of voor 
Selecteer de juiste optie voor het beoogde gebruik van de zending. De opties worden weergegeven 

volgens het geselecteerde modelcertificaat.  

 

 

Vak - I.21. Voor doorvoer door een derde land 

Selecteer bij doorvoer door een derde land het derde land in het uitklapmenu en kies vervolgens het 

uitgangspunt en het punt waar de zending de EU binnenkomt. U kunt meer dan één land selecteren. 

 

 

Klik op "Advanced", zoek het uitgangs/ingangspunt en selecteer het in de respectieve lijst voor elk 

land: 
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Vak - I.22. Voor doorvoer door (een) lidstaat/lidstaten 
Selecteer bij doorvoer door (een) lidstaat/lidstaten de desbetreffende lidstaat/lidstaten in de 

uitklaplijst. U kunt meer dan één lidstaat selecteren. De centrale autoriteiten van de opgegeven 

lidstaten zullen toegang hebben tot het EU INTRA-handelscertificaat. 

 

 

Vak - I.23 Voor uitvoer 
Selecteer bij uitvoer het derde land en het uitgangspunt. 
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Vak - I.24. Geschatte duur van het vervoer (tussen de plaats van verzending en de plaats van 

bestemming) 
Dit vak wordt automatisch ingevuld op basis van de tijd die wordt berekend voor het vervoeren van de 

plaats van verzending naar de plaats van bestemming.  

 

Vak - I.25. Journaal 

Klik op "Search" (zoeken) 

 
Voer vervolgens het referentienummer van het journaal in het veld "Reference" (referentie) in en klik 

op "Search Journey Log" (journaal zoeken): 

 

 
 

Klik vervolgens op "Select" (selecteren): 

 
 

 

Vak - I.30. Beschrijving van de zending 
Vul de gevraagde gegevens voor elk vak in door te typen of een optie te kiezen uit het uitklapmenu. 

Vergeet niet de hoeveelheid en gewichtseenheid op te geven.  
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Er zijn nog verschillende andere opties beschikbaar: 

• Met "+ Add new commodity" (nieuw product toevoegen) of "Modify commodities" 

(producten wijzigen) kunt u een GN-code toevoegen of de geselecteerde GN-code wijzigen. 

 

• Het vak "Certification model" (modelcertificaat) wordt automatisch ingevuld naargelang het 

model dat u hebt gekozen bij het selecteren van de GN-code bij het begin van uw EU INTRA-

certificaat. U kunt het model wijzigen door op "Change" (wijzigen) te klikken.  

 

• Met "Remove" (verwijderen) verwijdert u het geselecteerde product uit het certificaat.  

• "Clear identifications" (identificaties wissen) of "+ Add identifications" (identificaties 

toevoegen) hebben een invloed hebben op de rijen van de producten die in het certificaat zijn 

opgenomen. U kunt ook rijen verwijderen, wijzigen of 5, 10, 50 of 100 rijen toevoegen door te 
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klikken op de kleine icoontjes rechts naast het vak.

 

 

Vak - Identificatie van de aanvrager  
In dit vak worden automatisch de gegevens ingevuld van de persoon die het EU INTRA-certificaat 

indient. 

 

Het EU INTRA-certificaat indienen 
Wanneer het EU INTRA-certificaat volledig werd ingevuld, kunt u het: 

• opslaan als ontwerp met de knop "Save as draft" om het te wijzigen of later in te dienen. In dat 

geval krijgt het certificaat de status "Draft" (ontwerp). Alleen u hebt toegang tot een EU 

INTRA-certificaat met status "Draft".  

• indienen voor certificering met de knop "Submit for Certification". In dat geval krijgt het 

certificaat de status "New" (nieuw). U kunt de gegevens nog wijzigen en de bevoegde 

autoriteiten hebben toegang tot het EU INTRA-certificaat om Deel II in te vullen.  
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Foutmelding 
Als u een vak niet correct hebt ingevuld of een vak hebt overgeslagen, krijgt u een foutmelding 

("Error"). Klik op het uitvouwteken aan de rechterkant van de foutmelding om meer details te zien. 

Klik op elk van de meldingen om te worden doorverwezen naar het vak dat moet worden aangepast. 

 

Vergeet niet om het certificaat in te dienen voor certificering zodra u alle vakken hebt aangepast of 

ingevuld.  

 

Andere opties 
 

Onderaan de pagina hebt u de volgende opties: 

 Door op de knop "More" (meer) te klikken kunt u:  

 

 

• "Delete": het EU INTRA-certificaat verwijderen. 

• "Copy as new": een nieuw EU INTRA-certificaat aanmaken waarin de meeste vakken 

worden gekopieerd van het originele certificaat. Het originele EU INTRA-certificaat 

wordt op geen enkele manier gewijzigd als u besluit deze actie uit te voeren. 
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 Door op "Preview PDF" (pdf bekijken) te klikken, zal het systeem het certificaat in PDF-formaat 

weergeven.  

 Door op "Advanced Print Options" (geavanceerde afdrukopties) te klikken, zal het systeem 

het taalkeuzevenster weergeven, waarmee u het certificaat in PDF-formaat in verschillende 

talen tegelijk kunt afdrukken.  

 

 

 

 

 


