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Toelichting: 

 
Let op de volgende punten bij het invullen van uw aanvraag: 
 

Navigeer met de functietoetsen in de schermen. Gebruik hiervoor NIET de Internet Explorer knoppen ‘vorige‘ en ‘volgende’  .  
Dit leidt tot fouten! 

Wacht met het uitvoeren van een volgende actie, totdat de eerdere actie gereed is. Zie statusbalk Internet Explorer   
Het programma wordt traag wanneer een volgende actie gestart wordt, voordat de eerdere actie gereed is 

Schrijf de datum volledig uit, zoals 08-04-2008 . Als jaartal 08 wordt ingevoerd, ziet de applicatie dit als het jaar 0008.  
Verklaring van de symbolen 

  = toevoegen van gegevens 

  = wijzigen van gegevens 

  = verwijderen van eerder vastgelegde gegevens 

  = zekerheden opgeven 
P  = partijen opvoeren 

  = openen van een aanvraag 

  = kopiëren van een aanvraag 

   = intrekken van een aanvraag 

  = extra documenten 

  = verversen waarborgen 

  = afdrukvoorbeeld certificaat 

  = afdruk van het certificaat in XLS of XML 

                = aanvraag is vergrendeld 
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Aanvragen bewaren zodat de aanvraag niet in het archief wordt geplaatst: 

 

 

• Ga voor een overzicht van de bestaande 
aanvragen van de exporteur via het 

 naar 
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In dit zoekscherm kunnen bestaande 
aanvragen opgezocht worden d.m.v. 
zoekcriteria, b.v. de status van de 
aanvraag. 
 

• Klik op de knop  om de 
zoekvraag uit te voeren.  
Als alle velden leeg gelaten zijn krijgt 
men een overzicht van alle aanvragen. 
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• In het voorbeeld is gezocht op alle aanvragen na 17-5-
2016 
 

• De resultaten zijn hierna te sorteren door middel van de 
vetgedrukte kolom titels (bijvoorbeeld klik op 
‘Statusdatum’) 
 

• Afhankelijk van de status zijn er een aantal bewerkingen 
mogelijk met de volgende knoppen: 

              .  
 

• Door onder bewaren, het vakje aan te vinken, geeft u 
aan dat de aanvraag bewaart moet blijven in e-CertNL 
en daardoor niet naar het archief wordt verplaatst. 

 
 

• Door onder bewaren, het  vinkje te verwijderen, geeft u 
aan dat de aanvraag niet bewaart moet blijven in e-
CertNL en daardoor  naar het archief verplaatst mag 
worden. 

• Een aanvraag wordt naar het archief verplaatst, 
wanneer deze ouder  dan 2 jaar is (aan het begin van 
het jaar). B.v. het is nu juni 2018 , dan worden de jaren 
voor 2016 naar het archief  verplaatst.. 
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Kalender archiveren. 
 

Hieronder het jaar met aanvragen en de datum waarop er met archiveren wordt gestart. Vanaf die datum moet u er rekening mee houden dat de aanvragen van het te 

archiveren jaar niet meer in e-CertNL kan raadplegen/kopiëren. Tenzij u het vinkje onder bewaren voor de aanvraag heeft aangebracht. Verwijdert u een vinkje van een 

aanvraag van een al gearchiveerd jaar, dan zal deze aanvraag bij de volgende archiveringsronde naar het archief worden verplaatst. 

 

 

Archiveren van 2007  wordt gestart op 12-3-2018   

Archiveren van 2008  wordt gestart op 19-3-2018   

Archiveren van 2009  wordt gestart op 16-4-2018  

Archiveren van 2010  wordt gestart op 30-4-2018  

Archiveren van 2011  wordt gestart op 14-5-2018 

Archiveren van 2012  wordt gestart op 18-6-2018 

Archiveren van 2013  wordt gestart op 2-7-2018 

Archiveren van 2014  wordt gestart op 16-7-2018 

Archiveren van 2015  wordt gestart op 30-7-2018 

Archiveren van 2016  wordt gestart op 4-2-2019  eerste maandag in februari van het jaar. 

Archiveren van 2017  wordt gestart op 3-2-2020  eerste maandag in februari van het jaar. 

Archiveren van 2018  wordt gestart op 1-2-2021  eerste maandag in februari van het jaar. 

Enz. 

 


