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0. Afkortingen 
 

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
GN-code Douanecode (ook wel HS-code) 
LCE Locale controle-eenheid 
ON/Vennummer Ondernemings- of vestigingseenheidsnummer 
  
  
Productcategoriën:  
DAL Voedingsmiddelen en andere producten 
PFF Diervoeders OF Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor 

humane of dierlijke consumptie 
VEG Planten en plantaardige producten 
VTL Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen 
VTP Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie 
  
Statusafkortingen:  
Doc. Substatus bij documentaire controle 
Phy. Substatus bij fysieke controle 
Ini. Substatus geïnitieerd 
Comp. Substatus compleet 
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1. Dashboard 
1. Het dashboard bestaat uit de volgende 3 onderdelen: 

a. Certificaten in behandeling 
b. Mijn draft 
c. Mijn certificaten 

 

 

2. Het dashboard biedt ook een aantal zoekfuncties. Via de knoppen Snel zoeken kan u 
op basis van het volledige of gedeeltelijke aanvraagnummer een certificaat in 
behandeling opzoeken of via het volledige of gedeeltelijke certificaatnummer een 
certificaat opzoeken. 
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3. Via de knoppen Zoeken kan u ook op basis van andere gegevens een certificaat 
opzoeken. 

 

A. Mijn draft 
1. Het onderdeel Mijn draft bevat de aanvragen die nog niet aan de LCE zijn 

overgemaakt. 

2. U kan zelf aan de aanvraag een persoonlijke verwijzing toekennen (zie hoofdstuk  
3. Nieuw exportcertificaat aanvragen). 

3. U kan onder Acties de draftversie van uw aanvraag bewerken  of verwijderen . 
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4. Zodra u de draftversie van uw aanvraag indient bij de LCE, verdwijnt de draftversie uit 
Mijn draft en wordt deze weergegeven in Certificaten in behandeling.  

 

B. Certificaten in behandeling 
1. Een certificaat in behandeling kan volgende statussen hebben: 

• Geïntroduceerd 
• Compleet 
• Geaccepteerd 
• Gevalideerd (Gevalideerd (Doc.) / Gevalideerd (Phy.)) 
• Gevraagde wijziging (Gevraagd wijziging (Doc.) / Gevraagd wijziging (Phy.)) 
• Compleet (Herbekeken) 
• Geaccepteerd (Herbekeken) 
• Geweigerd (Geweigerd (Doc.) / Geweigerd (Phy.)) 
• Geannuleerd (Geannuleerd (Ini.) / Geannuleerd (Comp.) / Geannuleerd (Phy.) / Geannuleerd (valid 

Doc.) / Geannuleerd (valid Phy.)) 
• Bilaterale negociatie 

2. Indien u de draftversie aan de LCE overmaakt door in het tabblad confirmatie enkel het 
bovenste vakje aan te vinken, verschijnt uw aanvraag onder het onderdeel Certificaten 
in behandeling met de status Geïntroduceerd. Er wordt een nummer toegekend aan 
uw aanvraag. 

3. U heeft de mogelijkheid om de gegevens van uw certificaat te bewerken  of om uw 
certificaat te verwijderen . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indien u de draftversie aan de LCE overmaakt door in het tabblad confirmatie de 2 
vakjes aan te vinken (zie hoofdstuk 7. Confirmatie), verschijnt uw certificaat onder het 
onderdeel Certificaten in behandeling met de status Compleet. 
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5. U heeft de mogelijkheid om de gegevens van uw certificaat te bekijken  of om uw 
certificaat te verwijderen . U kan de aanvraag niet meer wijzingen. 
 

 
 

6. De status Geaccepteerd verschijnt wanneer de certificerende agent de documentaire 
controle heeft uitgevoerd en heeft goedgekeurd. De fysieke controle moet nog 
plaatsvinden. U heeft de mogelijkheid om de gegevens van uw certificaat te bekijken 

 of om uw certificaat te annuleren . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handleiding BeCert 2019       Pagina 8 op 54 
 

7. De status Gevalideerd verschijnt wanneer de certificerende agent de vereiste 
controles heeft uitgevoerd en heeft goedgekeurd. Bij Gevalideerd (Doc.) heeft de 
certificerende agent de documentaire controle uitgevoerd en goedgekeurd en zal er 
geen fysieke controle plaatsvinden. Bij Gevalideerd (Phy.) heeft de certificerende 
agent de documentaire en fysieke controles uitgevoerd en goedgekeurd. U heeft de 
mogelijkheid om de gegevens van uw certificaat te bekijken . 

8. De status Gevraagde wijziging treedt op wanneer de certificerende agent uw 
aanvraag in wacht plaats. De certificerende agent kan uw aanvraag in wacht plaatsen 
tijdens de documentaire controle (Gevraagde wijzing (Doc.)) of tijdens de fysieke 
controle (Gevraagde wijziging (Phy.)) (zie hoofdstuk 11. Taken).  
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9. De status Compleet (Herbekeken) verschijnt nadat u voor een certificaat met status 
Gevraagde wijziging (Doc.) de gevraagde wijzinging heeft uitgevoerd en het 
certificaat opnieuw hebt overgemaakt aan de LCE. De status Geaccepteerd 
(Herbekeken) verschijnt nadat u voor een certificaat met status Gevraagde wijziging 
(Phy.) de gevraagde wijzinging heeft uitgevoerd en het certificaat opnieuw hebt 
overgemaakt aan de LCE (zie hoofdstuk 11. Taken). U heeft de mogelijkheid om de 
gegevens van uw certificaat te bekijken  of om uw certificaat te annuleren . 

 
 

10. Wanneer de certificerende agent oordeelt dat het certificaat in behandeling niet kan 
worden afgeleverd, krijgt het certificaat de status Geweigerd. De status Geweigerd 
(Doc.) verschijnt wanneer de certificerende agent op basis van de documentaire 
controle oordeelt dat het certificaat niet kan worden afgeleverd. De status Geweigerd 
(Phy) verschijnt wanneer de certificerende agent op basis van de fysieke controle 
oordeelt dat het certificaat niet kan worden afgeleverd.  
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11. U heeft de mogelijkheid om de reden van de weigering te raadplegen door op het icoon 
 te klikken. Vervolgens vindt u op het volgende scherm de reden van de weigering.  

 
 

12. Geannuleerde certificaten zijn niet zichtbaar in het dashboard. Deze kunnen wel 
geconsulteerd worden via de zoekfunctie rechtsboven in het vak ‘certificaten in 
behandeling’. U dient « Geannuleerd » in Certificaat status te kiezen. 
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13. De status Bilaterale Negociatie verschijnt voor aanvragen waarvoor de 
onderhandelingen met de bevoegde overheid van het derde land lopende zijn. Vanaf 
het moment dat u een land-product-combinatie kiest waarvoor er onderhandelingen 
lopende zijn, wordt de aanvraag overgemaakt aan de LCE. Onder Acties heeft u de 
mogelijkheid om de aanvraag te wijzigen . 

 

C. Mijn certificaten 
1. Een certificaat kan volgende statussen hebben: 

• Afgeleverd 
• Geannuleerd FAVV (niet betalend) 
• Geannuleerd Operator (betalend) 
• Geannuleerd 

2. Op het moment dat een certificaat is afgeleverd, verdwijnt het certificaat onder het 
gedeelte Certificaten in behandeling en verschijnt het certificaat onder het gedeelte 
Mijn certificaten en krijgt het de status Afgeleverd. 

3. U heeft de mogelijkheid om de gegevens van uw certificaat te bekijken  of om de 
PDF van uw certificaat te bekijken . 

 
 

4. Wanneer een afgeleverd certificaat wordt geannuleerd, krijgt het certificaat, afhankelijk 
van reden van annulatie, de status Geannuleerd FAVV (niet betalend) of 
Geannuleerd Operator (betalend).  
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5. U heeft de mogelijkheid om de reden van de annulatie te bekijken . 

 
 

6. Wanneer een afgeleverd certificaat wordt geannuleerd met de bedoeling dit certificaat 
te vervangen, krijgt het geannuleerd certificaat de status Geannuleerd FAVV (niet 
betalend) of Geannuleerd operator (betalend) (zie hoofdstuk 10. Annulatie en 
vervanging van een afgeleverd certificaat). U heeft de mogelijkheid om de reden van 
de annulatie te bekijken . 
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7. Er wordt onmiddellijk een vervangcertificaat aangemaakt met een ander 
aanvraagnummer, maar met dezelfde verwijzing. 
 

8. U vindt dit vervangcertificaat terug onder het gedeelte Certificaten in behandeling en u 
heeft de mogelijkheid om de gegevens van het vervangcertificaat te bekijken en de 
persoonlijke verwijzing te wijzigen . 

 
 

9.  Wanneer het certificaat vervolgens wordt afgeleverd, verschijnt het certificaat onder 
het gedeelte Mijn certificaten en heeft het de status Afgeleverd.  
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2. Betekenis iconen 

 

 

Annuleren 

 

 

Wijzigen 

 

 

Detail bekijken 

 

 

Kopiëren 

 

 

PDF tonen 

 

 

PDF tonen 

 

 

Volgende actie 

 

 

Gekoppeld certificaat toevoegen 

 

 

Historiek bekijken 
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3. Nieuw exportcertificaat aanvragen 
1. Nadat u Becert heeft opgestart, wordt u gevraagd voor welke operator gelinkt aan uw 

log-in u een aanvraag wil indienen. U kan enkel aanvragen indienen voor een 
vestigingseenheid (nummer beginnend met een 2 of een 9). 
Indien u inlogt met uw ondernemingsnummer (= BTW-nummer) en er aan uw 
ondernemingsnummer meerdere vestigingseenheden zijn gekoppeld, kiest u de 
vestigingseenheid waarvoor u een aanvraag wenst in te dienen. 
Indien u inlogt met het nummer van uw vestigingseenheid, kan u alleen voor uw 
vestigingseenheid een aanvraag indienen. 
 

2. Vervolgens klikt u op het tabblad Nieuwe aanvraag.  

 
 

3.  Vervolgens komt u op volgend scherm terecht. Indien u dit wenst, kan u via het 
tabblad Voorkeuren uw contactgegevens en favoriete landen en productgroepen 
ingeven (zie hoofdstuk 12. Mijn voorkeuren instellen). 
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4. U klikt vervolgens op de pijltjes om het land, de productcategorie en het product te 
selecteren.  

5. U klikt op het land naar waar u wenst te exporteren.  
De landen die u onder Voorkeuren hebt opgegeven verschijnen bovenaan. 

 
 

6.  U klikt vervolgens op de productcategorie.  
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7.  U klikt op de beschrijving van de GN-code die u wenst te selecteren of u typt de GN-
code. De productcode dient enkel om het correcte certificaat te bekomen, waardoor 1 
code volstaat.  
De GN-codes die u onder Voorkeuren hebt geselecteerd, verschijnen bovenaan. 

 

8. Nadat u de land/product-combinatie heeft aangeduid, verschijnt de PDF van het 
certificaat. U kan de PDF openen door op het icoontje  te klikken. 

9. U kan een persoonlijke verwijzing ingeven. Deze verwijzing zal zichtbaar zijn in het 
dashboard, maar is enkel bedoeld zodat u eenvoudig aanvragen kan terugvinden. 
Deze verwijzing zal niet terug te vinden zijn op de factuur van het certificaat. 

10.  U klikt vervolgens op Volgende.  
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11. U komt op het scherm terecht met de gegevens van uw onderneming. 

12. Indien gewenst, kan u, in naam van een andere operator, instaan voor de verzending. 
Voor deze optie vinkt u het vakje In naam van aan (zie hoofdstuk 4. De functie In naam 
van).  
Deze optie is niet mogelijk voor de export van “Voedingsmiddelen en andere 
producten” (categorie DAL), aangezien voor dit certificaat een deel door de verzender 
zelf dient getekend te worden. 

13.  U klikt vervolgens op Volgende en u komt op volgend scherm terecht.  
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14.  Vervolgens geeft u de gegevens van de laadplaats in. 
De gegevens van de laadplaats verschijnen op het scherm door op de naam te klikken 
of u kan een laadplaats zoeken van een andere operator door op Zoek operator te 
klikken.  

 

15. Nadat u de operator, die verantwoordelijk is voor de laadplaats, heeft ingevuld, kan u 
het adres van de laadplaats wijzigen indien de goederen zich op een andere plaats 
bevinden dan wordt weergeven op het scherm  
BELANGRIJK: Indien de certificering plaats vindt in een grensinspectiepost, dient u 
voor het invullen van de laadplaats de correcte grensinspectiepost te kiezen. 
U kan het adres wijzigen door op Andere adres te klikken. 
U vult het adres in en u klikt vervolgens op Ok.  
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16. Vervolgens vult u de voorziene datum en uur in dat de goederen zullen vertrekken. 

17. U klikt vervolgens op Volgende.  
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4. De functie In naam van 
De functie In naam van bepaalt welke operator(en) er in het vak van de verzender zal 
(zullen) verschijnen op het certificaat. Deze optie is niet mogelijk voor de export van 
“Voedingsmiddelen en andere producten” (categorie DAL), aangezien voor dit 
certificaat een deel door de verzender zelf dient getekend te worden. 

De volgende mogelijkheden zijn voorzien: 

• de functie wordt niet aangevinkt  de gegevens van de aanvrager verschijnen op 
het certificaat; 

• de functie wordt aangevinkt en er wordt gekozen voor Aanvrager en verzender op 
het certificaat  de gegevens van de aanvrager en de geselecteerde verzender 
verschijnen op het certificaat met de vermelding « on behalf »; 

• de functie wordt aangevinkt en er wordt gekozen voor Alleen verzender op het 
certificaat  enkel de gegevens van de geselecteerde verzender verschijnen op 
het certificaat. 

1. Klik op het tabblad Nieuwe aanvraag, vul het land, de categorie van producten, het 
product en eventueel de verwijzing in en klik op Volgende. U komt vervolgens op 
volgend scherm terecht (zie hoofdstuk 3. Nieuw exportcertificaat aanvragen). 

2. Vink vervolgens In naam van aan en klik vervolgens op het pijltje rechts in het vak. 

3. U kiest de gewenste optie door de optie aan te klikken. 

4. U klikt vervolgens op Zoek operator. 
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5. U selecteert de gekozen operator door op het  te klikken. Indien de gewenste 
operator niet gevonden wordt, kan u aan uw LCE vragen deze toe te voegen aan de 
databank. Hun contactgegevens zijn terug te vinden op onze website. 

 
 

6. De gegevens van de gekozen operator verschijnen op het scherm en u klikt vervolgens 
op Volgende.  

 
 

  

http://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/
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5. Gegevens invullen 
Dit hoofdstuk bevat informatie over: 

• het ingeven van productgegevens; 
• het ingeven van productiedatums en invriesdatums (periode, dagproductie en 

invriesmaand); 
• het ingeven van gewichten na de komma; 
• het ingeven van een erkenningsnummer. 

 

A. Nieuw item toevoegen 
1. Om producten in te geven, klikt u op Identificatie en vervolgens op Ja of Nee, 

afhankelijk van hoe u de lijst met producten verstrekt, ongeacht of deze al dan niet zijn 
bijgevoegd (niet bij elk certificaat mogelijk). 

2. Als u Ja kiest, moet u dit bestand toevoegen als bijlage bij de volgende stap. 

3. Als u Nee kiest, klikt u op Nieuw item toevoegen.  

 

4. U vult de gevraagde gegevens in en u klikt op Toevoegen aan de lijst indien u de 
gegevens wenst toe te voegen of u klikt op Annuleren indien u de gegevens toch niet 
wenst toe te voegen. 

5. Indien u, nadat u op Toevoegen aan de lijst hebt geklikt, beslist om geen gegevens in 
te vullen, klikt u op . 
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6. U kan meerdere gegevens invullen door, nadat u op Toevoegen aan de lijst hebt 
geklikt, opnieuw op Nieuw item toevoegen te klikken.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handleiding BeCert 2019       Pagina 25 op 54 
 

B. Productiedatums en invriesdatum ingeven (periode, dagproductie en 
invriesmaand) 

1. Indien u een periode wenst in te geven, vult u « Van » en « tot » in. 

2. Indien u een dagproductie of een maand van invriezen wenst in te geven, vult u 
enkel het vak « Van » in. U laat het vak « tot » leeg.  

 

C. Het ingeven van gewichten na de komma 
1. Indien u een gewicht na de komma wenst in te geven, dient u in plaats van de komma 

een punt te typen. Bv. “50,80” dient u in te geven als “50.80”. 
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D. Het ingeven van een erkenningsnummer 
1.  U kan een inrichting kiezen door op de reeds geselecteerde inrichting te klikken of 

door op Zoek operator te klikken.  

 

2. Het erkenningsnummer moet u nadien nog apart ingeven door in het vak van het 
erkenningsnummer te gaan staan. De erkenningsnummers verschijnen vervolgens in 
een drop down list. 

3. U kiest het juiste erkenningsnummer door op het gewenste erkenningsnummer te 
klikken.  
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4. U klikt vervolgens op Toevoegen aan de lijst. 

 

5. Indien de gegevens niet beschikbaar zijn via de zoekfunctie Zoek operator, kan u de 
gegevens van de inirchting manueel typen (vrij tekstveld – niet voor elk certificaat 
mogelijk).  

6. Voor het ingeven van het erkenningsnummer, typt u de tekst in het voorziene veld en 
klikt u vervolgens op de tekst met de blauwe achtergrond.  

 

7. Als de overige gegevens zijn aangevuld, klikt u op Toevoegen aan de lijst. 
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6. Ingevulde gegevens wijzigen of verwijderen 
1.  Indien u reeds ingevulde gegevens wenst te verwijderen, klikt u op het icoontje voor 

verwijderen . 

 

2. Indien u reeds ingevulde gegevens wenst te wijzigen, klikt u op de lijn die u wenst te 

wijzigen of door op het icoontje voor wijzigingen te klikken . 

3. De gegevens verschijnen en u kan het gewenste gegeven wijzigen.  
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4. U wijzigt bv. “Carton (CT)” in “Pallet (PX)”. Zodra u het gegeven wijzigt, verschijnt het 
gewijzigde gegeven in de balk. De wijziging wordt automatisch geregistreerd. U hoeft 
nergens op te klikken om de gegevens te bewaren. 
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7. Confirmatie 
De volgende 2 mogelijkheden zijn beschikbaar: 

• U stuurt uw aanvraag door naar de LCE, zodat de LCE de gelegenheid heeft om 
een bezoek aan uw inrichting in te plannen. De vereiste gegevens van uw 
aanvraag moeten nog niet volledig zijn. 

• U stuurt uw aanvraag door naar de LCE en de gegevens zijn volledig. 

1. Wanneer u aan het einde van uw aanvraag de gegevens wil doorsturen, dient u eerst 
met de vermelding akkoord te gaan door het vinkje aan te vinken.  

 

2. Zodra u het vinkje hebt aangevinkt, verschijnt er een tweede verklaring en verschijnt de 
knop om de aanvraag door te sturen. 
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3. BELANGRIJK: 
Indien u de aanvraag aan de LCE overmaakt zonder dat de vereiste gegevens volledig 
zijn, vinkt u het tweede vinkje niet aan en klikt u meteen op Beëindigen. De LCE kan 
een bezoek aan uw inrichting inplannen. De status van uw aanvraag is 
Geïntroduceerd.  

 
4. Indien de gegevens van uw aanvraag volledig zijn, vinkt u het tweede vinkje eveneens 

aan alvorens op Beëindigen te klikken. De status van uw aanvraag wordt Compleet en 
u kan voorlopig geen gegevens meer wijzigen of nasturen. De LCE start de 
behandeling van uw aanvraag.  
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8. Aanvraag vervolledigen 
1. U gaat naar het dashboard en u klikt op het icoontje voor wijzigingen . 

 

2. U klikt vervolgens op Veranderen.  
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3. U klikt vervolgens op het onderdeel dat u wenst te vervolledigen.  

 

4. U kan de gegevens van het ingevulde product wijzigen door te klikken op . 
U kan nieuwe producten toevoegen door op de knop Nieuw item toevoegen te klikken. 
Bepaalde velden zijn voorzien van een sterretje. Deze velden moeten verplicht worden 
ingevuld.  
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5. Om de wijzigen op te slaan en door te sturen, klikt u onderaan op Volgende tot aan het 
gedeelte confirmatie. U vinkt het 2de vinkje aan en de knop Beëindigen verschijnt. Door 
op de knop Beëindigen te klikken, maakt u de gegevens over aan de LCE. U kan 
verder geen gegevens meer toevoegen of wijzigen (zie hoofdstuk 7. Confirmatie).  
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9. Annulatie van een aanvraag 
1.  Indien u een reeds overgemaakte aanvraag wenst te annuleren, klikt u op het icoontje 

voor annuleren . 
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2. Er wordt u gevraagd de annulatie te bevestigen en de reden van de annulatie aan te 
duiden. U kan de annulatie ook Annuleren.  

 

3. Nadat u op Bevestigen heeft geklikt, krijgt de aanvraag de status van Geannuleerd.  
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10. Annulatie en vervanging van een afgeleverd certificaat 
A. Annulatie 
1. Indien een reeds afgeleverd certificaat moet worden geannuleerd, dient u contact op te 

nemen met de LCE die het certificaat heeft afgeleverd. 

2. De LCE heeft de mogelijkheid om het afgeleverde certificaat te annuleren. 

3. De status van het certificaat wordt Geannuleerd FAVV (niet betalend) of 
Geannuleerd Operator (betalend), afhankelijk van de reden van annulatie.  

 

4. U heeft de mogelijkheid om de reden van de annulatie te bekijken . 
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B. Annulatie en vervanging 
1. Indien een reeds afgeleverd certificaat moet worden geannuleerd en vervangen, dient 

u contact op te nemen met de LCE die het certificaat heeft afgeleverd. 

2. De LCE heeft de mogelijkheid om het certificaat te annuleren. Op het moment dat de 
certificerende agent het certificaat annuleert, wijzigt de status van het geannuleerde 
certificaat naar Geannuleerd FAVV (niet betalend) of Geannuleerd Operator 
(betalend). 
U heeft de mogelijkheid om het PDF te bekijken  en u heeft de mogelijkheid om het 

aanvraagoverzicht te bekijken . 

3. Onder het gedeelte Certificaten in behandeling verschijnt het vervangcertificaat met 
status Gevalideerd (Phy.) of Gevalideerd (Doc.). 
U heeft de mogelijkheid om het aanvraagoverzicht te bekijken  en om uw 
persoonlijke verwijzing te wijzingen. U kan de inhoud van het vervangcertificaat niet 
wijzingen. Enkel de certificerende agent kan de inhoud van het vervangcertificaat 
wijzingen.  

 

4. Op het moment dat het vervangcertificaat is afgeleverd, verschijnt het certificaat onder 
het gedeelte Mijn certificaten met de status Afgeleverd en met een nieuw 
certificaatnummer. 
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11. Taken 
1. Indien de certificerende agent, nadat u heeft aangevinkt dat de gegevens van de 

aanvraag volledig zijn, oordeelt dat er nog gegevens ontbreken of foutief zijn, plaatst 
de certificerende agent de aanvraag “in wacht”. 

2. De status van de aanvraag wordt Gevraagde wijziging. De certificerende agent kan 
de ontbrekende/foutieve gegevens vaststellen tijdens de documentaire controle 
(Gevraagde wijziging (Doc.)) of tijdens de fysieke controle (Gevraagde wijziging 
(Phy.)).   

 

3. Als een aanvraag in uw dashboard de status heeft van een Gevraagde wijziging, gaat 
u naar het tabblad Taken. 

4. U klikt vervolgens op het icoontje . 
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5. Op het volgende scherm vindt u de reden waarom de aanvraag “in wacht” is geplaatst. 

 

6. U kan de aanvraag vervolledigen door op Veranderen te klikken achter het onderdeel 
dat moet worden gewijzigd. U brengt de wijziging aan en klikt vervolgens op Volgende 
tot aan het gedeelte confirmatie.  
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7. Onder het gedeelte confirmatie vinkt u het tweede vinkje aan. Vervolgens verschijnt de 
knop Beëindigen. Om de wijzigingen door te sturen, klikt u op de knop Beëindigen.  

 

8. In het dashboard wijzigt de status van Gevraagde wijziging (Doc.) naar Compleet 
(Herbekeken) en van Gevraagde wijziging (Phy.) naar Geaccepteerd 
(Herbekeken). 
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12. Mijn voorkeuren instellen 
1. Klik op het tabblad Voorkeuren. U komt op het volgende scherm terecht.  

 

2. Indien u uw contactgegevens wenst in te vullen of u de standaardtaal wenst te 
wijzigen, klik op Mijn gegevens. 

3. U vult vervolgens uw gegevens in en klikt op Opslaan.  
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4. Indien u de productgroepen die u het meeste gebruikt, wenst te selecteren, klikt u op 
Mijn productgroepen.  

5. U vinkt de productgroepen aan en u klikt op Opslaan.  
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6. Indien u uw favoriete landen wenst te selecteren klikt u op Mijn landen. 

7. U vinkt de landen aan en u klikt op Opslaan.  
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13. Gegevens kopiëren 
1. Om een nieuwe aanvraag aan te maken op basis van een oude aanvraag of op basis 

van een afgeleverd certificaat gaat u naar het dashboard en klikt u  om het 
certificaat te kopiëren. 
Indien u de te kopiëren aanvraag niet onmiddellijk ziet staan, klikt u op Zoek.  
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2. U vult de gegevens in van het certificaat dat u wil zoeken en u klikt vervolgens op 
Zoek.  

 

3. Het certificaat verschijnt en onder acties vindt u het icoontje om een kopie te maken.  

U klikt vervolgens op het icoontje . 
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4. Een pop-up scherm verschijnt en u heeft de mogelijkheid om aan het gekopieerde 
certificaat een nieuwe verwijzing toe te kennen. 

5. Vul vervolgens de datum en uur van vertrek in en klik op Ja.  

 

6. Het overzicht van de nieuwe aanvraag verschijnt. U klikt op Veranderen voor het 
onderdeel dat u wil wijzigen (zie hoofdstuk 8. Aanvraag vervolledigen)  

7. Klik vervolgens op Veranderen in Confirmatie om de aanvraag door te sturen (zie 
hoofdstuk 7. Confirmatie). 
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14. Commentaren 
1. U heeft de mogelijkheid om: 

• commentaren toe te voegen aan uw aanvraag; 
• commentaren te bekijken. 

2. Ga hiervoor naar het aanvraagoverzicht door te klikken op het icoon  of . 

3. Afhankelijk van de status van de aanvraag zal u in het aanvraagoverzicht de link 
vinden voor Commentaren bewerken of voor Commentaren bekijken. 

4. Wanneer de link Commentaren bewerken wordt getoond, kan u commentaren 
toevoegen door op de link te klikken.  
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5. Klik vervolgens op Nieuwe commentaar toevoegen.  

6. U heeft vervolgens de mogelijkheid om commentaar toe te voegen en klik vervolgens 
op Opslaan. Deze commentaar is zichtbaar voor de LCE.  
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15. Historiek bekijken 
1. Om de historiek van een certificaat dat in behandeling is te raadplegen, gaat u naar het 

dashboard en klikt u op het icoontje om de gegevens van een certificaat te raadplegen 

. 

2. Vervolgens klikt u op het icoontje van historiek . 

 

3. U vindt een overzicht van alle acties die zijn uitgevoerd.  

 

  



Handleiding BeCert 2019       Pagina 51 op 54 
 

16. Specifieke certificaten 
A. Registratie van een inrichting/product 
Dit hoofdstuk bevat informatie over: 

• het ingeven van de laadplaats; 
• het ingeven van de producten. 

1. Invullen van land, categorie van producten en product bij het aanvragen van een nieuw 
certificaat, dan op de knop Volgende klikken (zie hoofdstuk 3. Nieuw exportcertificaat 
aanvragen).  

 

2. U komt op het scherm terecht met de gegevens van uw onderneming. 

3. Indien gewenst, kan u, in naam van een andere operator, de aanvraag doen. Voor 
deze optie vinkt u het vakje In naam van aan (zie hoofdstuk 4. De functie In naam van). 
U klikt vervolgens op Volgende en u komt op volgend scherm terecht. 

4. Vervolgens geeft u de gegevens van de laadplaats in. Dit veld bepaalt naar welke LCE 
de aanvraag verstuurd wordt en is dus verplicht voor elk certificaat in BeCert, ook al is 
er geen reële verzending. Gelieve hier de operator in te vullen waarvoor het certificaat 
wordt aangevraagd. 
De gegevens van de laadplaats verschijnen op het scherm door op de naam te klikken 
of u kan een laadplaats zoeken van een andere operator door op Zoek operator te 
klikken.  
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5. Vervolgens vult u een datum en uur in. U klikt vervolgens op Volgende.  

 

6. Onder Product specificaties bevinden zich één of meerdere uitklapvensters. 
Onder Producten dienen alle te registreren producten opgelijst te worden door: 
• de producten elk afzonderlijk in te geven, waarbij Nee wordt aangeduid op de vraag 

of de lijst van producten als bijlage wordt toegvoegd 

OF 

• de lijst van producten op te laden bij de vrije bijlagen (zie punt 9.) en Ja aan te 
duiden bij de vraag of de lijst van producten als bijlage wordt toegvoegd.  
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7. Onder Bedrijf dient het te registreren bedrijf (Registratie van een inrichting) ingegeven 
te worden of de verantwoordelijke inrichting (Registratie van een product). 

 

8. Onder Type verkoop dient aangeduid te worden of producten vrij zijn van verkoop 
binnen de EU of toegestaan voor export. 
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9. Noodzakelijke documenten kunnen onder Bijlagen worden opgeladen, zoals 
technische fiches van de producten (Registratie van een product). 
U klikt op Bestand toevoegen en u kiest het bestand. 
De maximaal toegestane grootte per bestand is 2MB. 
Alleen bestanden met de extensie .PDF, .JPEG, .PNG, .DOC, .DOCX, .XLS of .XLSX 
zijn toegestaan.  
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