


Fytolicentie

• Certificaat gebruiker/verkoper/adviseur Professionele producten

• Verplicht vanaf 25/11/2015

• KB Duurzaam gebruik

• Scheiding Particulier           Professioneel
• Professioneel =  geldig ondernemingsnummer en VEN nummer!
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Fytolicentie: types

• Max 10 P1 onder verantwoordelijkheid (≠ rechtstreeks toezicht) van 1 P2 of P3

• Enkel in de landbouwsector mag P1 geen fytoproduct toepassen bij derden; P2 wel

• Qua gebruik van fytoproducten is P2 = P3

• P3 mag ook niet-professionele producten verkopen & voorlichten

• Gestapeld systeem: P3 > P2 > P1

Type Wat?

NP Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik

P1 Assistent professioneel gebruik

P2 Professioneel gebruik

P3 Distributie/voorlichting

3



Fytolicentie: types

Type Wat

P2 s Specifiek professioneel gebruik

- Maar : P1, P2 en P3 mogen geen producten 
“voorbehouden voor specifiek professioneel gebruik” toepassen

- Cfr: ± vroeger speciaal erkend gebruiker – speciaal gebruik nu vermeld op 
erkenningsacte

- P2s: verkrijgen door extra examen te doen (specifiek per werkzame stof)
- Voorwaarden:

- Houder van P2 of P3
- Minstens 21j
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http://fytoweb.be/nl/fytolicentie/fytolicentie-psFytolicentie: Ps
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http://fytoweb.be/nl/fytolicentie/fytolicentie-ps


Wat met zaaizaadbehandeling?

• Aankopen, verkopen, stockeren, inzaaien van ontsmette zaaizaden
• Geen fytolicentie vereist

• ZELF behandelen van zaaizaden
• Wél een fytolicentie vereist

• Reden ontsmette zaaizaden voor particulier gebruik (cfr. erwten), 
stockage,…
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Wie mag wat?
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Erkenningsnummer Product?

xxxxxG/B

xxxxxP/B



Aanvragen fytolicentie

Bij invoering licentie: overgangsmaatregel

→ licentie op basis van ervaring (ondernemingsnummer)

Enkel op basis van geldig diploma/getuigschrift

• Regulier onderwijs
• Moet beantwoorden aan de vakbekwaamheid van licentie (definitie van verplichte vakken)
• Licentie aanvragen op basis van diploma

• Naschools onderwijs (erkende centra) + examen
• P1: 16 uur (zeer praktijkgericht)
• P2: 60 uur
• P3: 120 uur
• NP: 16u
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Aanvraag fytolicentie na 25/11/2015

• Diploma <6 jaar
• Geen probleem: aanvraag op basis van diploma kan meteen

• Diploma > 6 jaar
• Diploma’s of getuigschriften ouder dan 6 jaar zullen eerst de nodige vormingsactiviteiten moeten volgen 

ter opfrissing van de kennis  
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Fytolicentie Aantal vormingsactiviteiten

P1 3

P2 (P2 s) 4 (2)

P3 6

NP 2



Fytolicentie -geldigheidsduur

Aanvraag na 2015: 6 jaar geldig
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Algemene werkwijze verlenging  fytolicentie



Verlenging van Fytolicenties

• BELANGRIJK:er vervalt geen enkele licentie in2019!

• De eerste licenties vervallen op 25/11/2020

• – Individuele communicatie wordt verzonden op/vanaf  maandag 

25/11/2019 (zie verder) naar de houders met  een licentie geldig t.e.m.

24/11/2020.

• Houders van een licentie met als einddatum  24/11/2021 of 

24/11/2022 ontvangen dit jaargeen  individuele communicatie 

omtrent hun fytolicentie  (gebeurt altijd 1 jaar vóór devervaldatum).



Werkwijze voor de verlenging van de 
fytolicenties

• Basisvoorwaarden voor verlenging :
• deelname aan voldoende vormingsactiviteiten binnen de  geldigheidsduur van de licentie

« Verlenging » =

o Behoud van licentienummer

o Geldigheidsduur van de licentie : 6 jaar, aansluitend op de  
vorige periode (uitsluitend tijdens de overgangsperiode : 5, 6 en  
7 jaar geldig)

o Automatische verlenging wanneer mogelijk => niet nodig om
een aanvraag in te dienen!



Hoe de fytolicentie verlengen?

•Vergadering, proefveldbezoek, demo,…

•Minimum 3u waarvan 2 uur rond gewasbescherming

•Minstens 1 niet-commerciële spreker

•Organistatie: ENKEL via erkend vormingscentrum 
vb. NAC-Nationaal Agrarisch Centrum

•Digitale registratie en opvolging 
•Belgen: registratie via RRnr. op identiteitskaart
•Niet-Belgen: registratie via fytolicentienummer

http://www.nacvzw.be/nl/evenementen/14

http://www.nacvzw.be/nl/evenementen/


Werkwijze voor de verlenging van de 
fytolicenties
• Alle andere gevallen zijn GEEN verlenging maar een nieuwe licentie

• « Andere gevallen » =

o Onvoldoende vormingsactiviteiten gevolgd

o Wederzijdse erkenning

o Volgen nieuwe basisopleiding ipv vormingsactiviteiten

• « Nieuwe licentie »=

o Nieuwe aanvraag indienen!

o Nieuw licentienummer

o De nieuwe geldigheidsduur is niet noodzakelijk aansluitend  met devorige

• => Geen aankoop, gebruik of andere activiteit waareen  fytolicentie voor nodig is 

tijdens de periode zonder  fytolicentie!



Werkwijze voor de verlenging van de 
fytolicenties

1) ‘Verlenging’ : Drie mogelijkegevallen

• P1, P2, Ps : nietbetalend

• NP en P3 : betalend(factuur)

• NP en P3 met vrijstelling van betaling (verklaring noodzakelijk)

***



Werkwijze voor de verlenging van de 
fytolicenties
• 2) ‘Geen verlenging’ – Nieuwe aanvraag noodzakelijk : Drie mogelijke gevallen

A/ Onvoldoende vormingsactiviteiten gevolgd tijdens de geldigheidsduur
• Voorbeeld voor een P2 : 0, 1, 2 of 3 vormingen gevolgd ipv4

Werkwijze:

– Deelnemen aan de nodige vormingsactiviteiten (Voorbeeld: P2 die 3  
activiteiten volgde tijdens de geldingsduur => Nog 1 te volgen

– Nieuwe aanvraag indienen (zie verder)

– Nieuwe fytolicentie met een nieuw nummer

– Geldigheidsduur van de licentie = 6 jaar, niet noodzakelijk aansluitend met  
de vorige. De nieuwe startdatum van de licentie is de datum van  
goedkeuring door FOD.

=> Periode van inbreuk mogelijk

=> Snelle gegevensuitwisseling NOODZAKELIJK tussen VL/WL/BRUX en FOD



Werkwijze voor de verlenging van de 
fytolicenties

B/ Wederzijdseerkenning

• Werkwijze:

– Nieuwe aanvraag indienen op basis van de buitenlandse  licentie

– Nieuwe licentie met een nieuwnummer

– De einddatum van de fytolicentie wordt gelijkgesteldaan  deze van de 

buitenlandse licentie

– Voor een betalende licentie : betaling pro rata de

geldigheidsduur (220 EUR voor 72maanden)



Werkwijze voor de verlenging van de 
fytolicenties

C/ Volgen nieuwe basisopleiding ipv vormingsactiviteiten

• Werkwijze :

– Nieuwe aanvraag indienen

– Nieuwe licentie met een nieuwnummer

– Behandeling aanvraag mogelijk vanaf vervaldagvroegere  licentie (bv.

P2)

– Betalende licenties: begindatum licentie =datum  ontvangst

betaling



Werkwijze voor de verlenging van de 
fytolicenties

•3) Indien een persoon de fytolicentie niet wilt  verlengen: de 

fytolicentie vervalt op de  einddatum

•Dit moet niet gemeld worden aan de FOD

• Vanaf de vervaldag zijn gebruik, stockage, aankoop,  verkoop en advies niet meer mogelijk!



Werkwijze voor de verlenging van de fytolicenties

Nieuwe aanvraag in te dienen!!!

GEEN nieuwe aanvraag in te dienen!!!
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Fytolicentie raadplegen en afdrukken

www.fytolicentie.be

http://www.fytolicentie.be/
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Fytolicentie raadplegen en afdrukken

• ID+lezer

• Opgelet: update software: http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren
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Dé fytolicentie
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Aanmelden als niet-Belg

Aanmelden als niet-Belg
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Niels Ingelaere 0498 91 44 21 niels@nacvzw.be
Kaat De Winter 0483 17 85 10 kaat@nacvzw.be


