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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Laat uw fytolicentie niet vervallen!
_______________________________________________________
Landbouwers die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruiken moeten sinds 25 november 2015
in het bezit zijn van een fytolicentie. Deze fytolicentie is een certificaat dat de landbouwer in staat stelt
professionele middelen aan te kopen en te gebruiken. Verschillende types fytolicentie worden onderscheiden:
NP: Distributie van of voorlichting over middelen voor niet-professioneel gebruik
P1: Assistent professioneel gebruik
P2: Professioneel gebruik
P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik
PS: Specifiek professioneel gebruik
Om professionele gewasbeschermingsmiddelen aan te kopen en te gebruiken is een P2 fytolicentie voldoende. Indien alle bespuitingen door een loonwerker worden uitgevoerd en er geen stockage is van
gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf dan volstaat het dat enkel de loonwerker in het bezit is van
een fytolicentie. Indien deze loonwerker de werkzaamheden en het verbruikt product factureert aan de
landbouwer moet deze loonwerker minstens een P2 fytolicentie hebben. Verkoopt de loonwerker meer dan
het verbruikt product dan moet deze in het bezit zijn van een fytolicentie P3.
De fytolicentie heeft echter een beperkte geldigheidsduur. Deze varieert naargelang de periode van aanvraag van de fytolicentie. De vervaldatum kan u eenvoudig terugvinden op uw licentie of in uw online
dossier (www.fytolicentie.be; aan te melden via eID). Om de fytolicentie te verlengen moeten een aantal
bijscholingsactiviteiten worden gevolgd. Het aantal van deze bijscholingen varieert naargelang het type
fytolicentie.
Minimum aantal te volgen bijscholingsactiviteiten
NP ‘Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel
gebruik’

2

P1 ‘Assistent professioneel gebruik’

3

P2 ‘Professioneel gebruik’

4

P3 ‘Distributie/Voorlichting’

6

Ps ‘Specifiek professioneel gebruik’

2
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Deze bijscholingsactiviteiten worden door diverse centra, beroepsorganisaties en instellingen georganiseerd. Zij communiceren hun vormingsaanbod in de pers en op hun websites. Hieronder vermelden we de
websites waar het actueel aanbod aan bijscholingsactiviteiten is terug te vinden.
Voor Vlaanderen: https://lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie (kijk naar “Permanente bijscholing
fytolicentie” onderaan de pagina)
Voor Wallonië: navormingen zijn terug te vinden op de website van het "comité régional phyto" :
http://www.crphyto.be/agenda-phytolicence-p1-p2-p3-np ( kijk naar “formation continu”)

