Nieuwe ontwikkelingen in elektronische exportcertificering

CLIENT gaat internationaal
Jaarlijks vertrekken vanuit Nederland tot zo’n half miljoen
zendingen met landbouwgoederen van plantaardige of dierlijke
origine naar bestemmingen buiten de EU en tegelijkertijd
komen er vele honderdduizenden zendingen Nederland binnen.
Versoepeling van import- en exportprocedures betekent winst in
termen van tijd en geld. CLIENT voorziet hierin.

vormt de afsluiting van het totale programma CLIENT, draagt bij aan de kapitalisering en borging van de technische infrastructuur en dient de economische belangen voor
Nederland op internationaal gebied.
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China maakte kennis met CLIENT. Links in het midden Frederik Heijink van het ministerie van EL&I.
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CLIENT Kenia
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Nieuwe diepzeehaven bij Shanghai. De groeiende economie noodzaakt China tot aanleg van nieuwe havens,
waarbij oude risicomanagementsystemen worden vervangen door ondermeer elektronisch certificeren.

‘

China kiest voor elektronische
exportcertificering

’

door AQSIQ worden opgevraagd en worden
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Frits H. Emmerik

op een beveiligde en gecontroleerde manier

Frederik Heijink, ministerie van EL&I
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