
Bron: Bureau Erkenningen  (www.erkenningen.nl) 

Om uw distributeur(s) in de gelegenheid te stellen om te verifiëren of u daadwerkelijk over een 

geldig bewijs van vakbekwaamheid beschikt, kunt u uw distribiteur(s) via de databank van Bureau 

Erkenningen toegang geven tot enkele van uw licentiegegevens (nummers, start- en vervaldatum, 

type). De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verifiëren van de geldigheid van uw bewijs 

van vakbekwaamheid. 

In de afgelopen maanden is hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld dat distributiebedrijven de 

mogelijkheid geeft om de wijzigingen in de licentiegegevens van vakbekwaamheidhouders in te 

kunnen zien. Dit hulpmiddel is ontwikkeld in overleg met Bureau Erkenningen en de Vereniging 

Agrodis. 

Hoe werkt het systeem? 

Kern van het systeem is dat u als vakbekwaamheidshouder zelf toestemming geeft om de gegevens 

door te geven. Hiertoe kunt u alle bedrijven aanvinken die enkele van uw vakbekwaamheidsgegevens 

mogen gebruiken. In het overzicht zijn alleen bedrijven opgenomen die vermeld staan in het CDG 

register (www.stichtingcdg.nl). U kunt op elk moment aan een bedrijf toestemming verlenen of uw 

toestemming intrekken. Door eerst de plaatsnaam te selecteren, komt u direct bij de distributeur(s) 

die zeer waarschijnlijk voor u relevant zijn. Wanneer er ook een hoofdvestiging (centrale 

administratie) is, en deze de gegevens wil gebruiken, moet deze hoofdvestiging ook aangevinkt zijn. 

Na het aanvinken van een vestiging verschijnt er een vakje waar u uw klant- of debiteurennummer 

kunt invullen. Op basis van dit nummer zijn wij in staat om uw vakbekwaamheidsgegevens te  

koppelen aan uw gegevens in onze administratie. U wordt tevens vriendelijk verzocht te zorgen dat 

uw e-mailadres “up tot date” is. 

Hoe werkt de toegang? 

Ga naar www.erkenningen.nl en log in met de benodigde gegevens. Met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord kunt u toegang krijgen. Vervolgens gaat u naar het tabblad handel waaronder 

distributeurs staat. Daar kunt u uw distributeur(s) aanvinken, klant- of debiteurennummer invullen 

en opslaan, waarna wij de relevante gegevens kunnen inzien. 

Indien u de inloggegevens kwijt bent geraakt of wijzigingen wilt doorgeven kunt u contact opnemen 

met Bureau Erkenningen. Bel hiervoor de informatielijn (tel 0800 22 333 22) of stuur een e-mail via 

www.erkenningen.nl. 

Wij rekenen op uw medewerking, zodat de administratieve inspanningen betreffende de 

noodzakelijke verificatie van uw vakbekwaamheidsbewijs beperkt kunnen blijven. 

 

http://www.erkenningen.nl/
http://www.stichtingcdg.nl/
http://www.erkenningen.nl/
http://www.erkenningen.nl/

