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Lancering digitaal CDG-systeem 
 
Vandaag is het digitale CDG-systeem gelanceerd!  
 
Waarom een digitaal systeem? 
Distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen moeten voor bepaalde transacties formulieren 
invullen en versturen naar Stichting CDG. Het gaat om formulieren voor de verkoop van 
producten die onder gecontroleerde distributie vallen en om het ‘kettingbeding doorlevering’. 
Vanaf vandaag is het mogelijk om deze formulieren volledig digitaal te verwerken. Het is niet 
langer nodig om de formulieren te printen, te scannen en te sturen. Dit kan een aanzienlijke 
tijdbesparing opleveren.  
 
Wat moet ik doen? 
Het systeem is alleen toegankelijk voor CDG-deelnemers.  
 
Stuur een email naar info@stichtingcdg.nl.  

Toegang tot het systeem wordt verleend op bedrijfsniveau. Adviseurs van een bedrijf 
gebruiken dus allemaal hetzelfde profiel om in te loggen. Als u van het systeem gebruik 
wilt maken, stuurt u dan een email naar Stichting CDG. Hierin vermeldt u het emailadres 
dat uw bedrijf zal gebruiken om in te loggen. Bij de keuze van het emailadres kunt u 
bijvoorbeeld kiezen voor het centrale emailadres van uw bedrijf, het emailadres van de 
CDG-coördinator of een speciaal gecreëerd emailadres.  

 
U ontvangt dan een inlogcode en wachtwoord. 
 
Ga vervolgens naar digi.stichtingcdg.nl en u kunt direct aan de slag!  
 
Let u er goed op dat u bij het invoeren van een afnemer zijn juiste KVK-nummer (acht cijfers) 
invult. Dit is van groot belang voor de goede werking van het systeem.  
 
Overigens kunt u ook gebruik blijven maken van de papieren formulieren. 
 
Vragen 
In de bijlage vindt u een handleiding van het systeem. Hierin vindt u tips over werken met het 
systeem en de achtergrond van de keuzes die zijn gemaakt bij de vormgeving van het systeem. 
 
Het is natuurlijk goed mogelijk dat u na het lezen van de handleiding nog vragen of opmerkingen 
heeft. Neem dan vooral contact op met Stichting CDG. Wij helpen u graag op weg en horen 
graag wat er beter kan.  
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