Handleiding CITES digitaal
Hulp en tips bij het invullen
Het invullen van de digitale aanvraag voor CITES wijst zich vanzelf. Daarom gaan we in deze
handleiding alleen in op een aantal specifieke onderwerpen.
•
•
•

De soort zoeken
De soort selecteren en toevoegen
Sneller door uw aanvraag (kopiëren en plakken van gegevens)

De soort zoeken
U zoekt de soort op door de naam in te vullen bij ‘Zoek naar:’. U hoeft alleen de eerste drie
letters van de wetenschappelijke of gewone naam in te vullen. De applicatie zoekt direct, u ziet
dus geen ‘zandlopertje’ of melding dat er gezocht is. Klik daarna bij ‘Kies een soort’ op het
pijltje. Er verschijnt een lijst met mogelijke soorten. Staan er geen soorten? Vink dan meerdere
zoekopties aan bij ‘Zoeken in’. Dan zoekt het systeem opnieuw. Heeft u op meerdere manieren
gezocht en toch niets gevonden? Stuur ons dan een e-mail (optie onderaan in het scherm). Wij
zoeken dan voor u uit of het een CITES-soort is.
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De soort selecteren en toevoegen
Heeft u de soort gevonden? Selecteer deze soort dan. De gegevens van deze soort worden dan
getoond bij het kopje ‘Eigenschappen’. Is het toch niet de juiste soort? Selecteer een andere
soort of zoek opnieuw. Als u de soort heeft geselecteerd verschijnt de groene knop met ‘+’. U
voegt een soort toe door op deze groene knop te klikken. De soort wordt dan bovenaan in de
lijst gezet . Wilt u nog een soort toevoegen? Zoek de soort weer bij ‘Zoek naar’ en voeg deze
ook toe.
Soort verwijderen
U kunt een soort verwijderen door op het Vuilnisbak icoontje te klikken.

Voeg de (extra) soort toe
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Sneller door uw aanvraag (kopiëren en plakken van gegevens)
Wilt u van één soort meerdere specimens aanvragen, bijvoorbeeld tien EG-certificaten voor tien
haviken? Dat kan gemakkelijk en snel:
•
•
•
•
•
•

Vul het eerste specimen (specimen 1) volledig in.
Kopieer deze gegevens.
Voeg een ‘blad’ specimen toe.
Plak de gegevens erin.
Herhaal het toevoegen en plakken totdat u het aantal specimens heeft dat u wilt
opgeven.
Controleer elk specimen en wijzig eventueel gegevens als merkteken, geslacht of
geboortedatum of bestemming.

Hieronder ziet u hoe de functies kopiëren, plakken en specimen toevoegen eruit zien.
1. Specimen kopiëren
Klik op de button met grijs/blauwe kleur
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2. Specimen toevoegen
Als u een specimen heeft gekopieerd wordt ook de button ‘plakken’ zichtbaar. Gebruik deze pas
nadat u eerst het specimen heeft toegevoegd. Klik vervolgens op de witte ‘lege’ button.

3. Specimen plakken
Klik op de button met de gele kleur om de gegevens van ‘Specimen 1’ te plakken bij ‘Specimen
2’
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4. Herhaal het kopiëren en plakken
Kopieer en plak tot u het gewenste aantal specimens van de soort heeft opgegeven. Wilt u
bijvoorbeeld tien haviken opgeven? Herhaal dit dan totdat u tien specimens heeft.

5. Controleer elk specimen
Selecteer een specimen en wijzig eventueel gegevens als merkteken, geslacht of geboortedatum
of bestemming.
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Meerdere soorten
Heeft u bij ‘Selecteren soort’ meerdere soorten geselecteerd, bijvoorbeeld een havik en een
slechtvalk? Begin dan altijd met het invullen van het eerste specimen (specimen 1) van de
eerste soort (soort 1). Als u ‘Soort 1’ helemaal hebt ingevuld, selecteert u ‘Soort 2’ . Vul dan,
eventueel met kopiëren en plakken, de specimen(s) van ‘Soort 2’ in. In onderstaand voorbeeld
ziet u hoe u een andere soort selecteert.
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