BS

AV

Geldigheidsduur fytolicentie
wordt VANAF MAART KOrter

Karolien Cools, consulent Boerenbond
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Om aanvragers te stimuleren om tijdig hun fytolicentie aan te vragen werd tijdens de
overgangsperiode een langere geldigheidsduur toegekend aan diegene die vroeg een aanvraag
indienden. Eind februari verloopt opnieuw een deadline en zal de geldigheidsduur van de
aangevraagde fytolicentie opnieuw met een jaar verminderen. Wie zijn fytolicentie nog aanvraagt
in februari krijgt een fytolicentie die 6 jaar geldig is vanaf maart zal de geldigheidsduur beperkt
zijn tot 5 jaar.
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Voor wie?
Iedereen die in de toekomst gebruik
wil maken van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik
zal moeten beschikken over de juiste
fytolicentie. Zowel verkopers, adviseurs, land- en tuinbouwers – gebruikers maar ook personeelsleden
die werken met deze gewasbeschermingsmiddelen - moeten beschikken
over de juiste fytolicentie. Om de
fytolicentie te behalen moet men kunnen aantonen dat men over de nodige
kennis beschikt. Er werd een overgangsperiode voorzien waarin men
een fytolicentie kan bekomen op basis
van ervaring. Deze overgangsperiode
loopt onherroepelijk af eind augustus
2015. Daarna zal men enkel nog een
fytolicentie kunnen bekomen op basis
van een geldig diploma of na het afleggen van een specifiek examen.
Stand van zaken
Eind 2014 waren bijna 47.000 van de
52.000 aangevraagde fytolicenties

Type
fytolicentie

Wat mag je doen met GBM?

P1

Enkel GBM gebruiken in opdracht van P2/P3

± 1500

P2

Aankopen, gebruiken, beslissingen nemen
over gebruik

± 42000

P3

Verkoop, advies

± 2300

NP

Verkoop GBM voor niet-professioneel gebruik

± 1025

goedgekeurd (zie tabel). In de loop van
2014 werden 4.000 aanvragen geweigerd, meestal omdat er gegevens
ontbraken of omdat er geen geldig
diploma kon worden voorgelegd bij
aanvragen op basis van diploma.
Ongeveer 3/4 van de fytolicenties werd
aangevraagd in Vlaanderen waarvan
60% van de aanvragers als activiteit
landbouw hebben, 18 % tuinbouw,
11% tuinaanleg en -onderhoud en
5% verkoop en advies. De overige zijn
loonwerkers en openbare besturen.
Dat het nog altijd vooral de mannen

Goedgekeurde
aanvragen eind 2014

“Heel wat meewerkende
echtgenotes hebben nog geen
fytolicentie aangevraagd
hoewel ze deze wel nodig
hebben!“
zijn die werken met gewasbeschermingsmiddelen blijkt ook bij de
fytolicentie: minder dan 20% van de
fytolicenties werd aangevraagd door
vrouwen. Dit wil echter zeggen dat er
heel wat meewerkende echtgenotes
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een kopie van de bewijsstukken van
de ervaring meegestuurd worden met
de aanvraag. Bij goedkeuring zal de
werknemer zijn fytolicentie via de post
toegestuurd krijgen. Als werkgever zal
je in dit geval geen bericht ontvangen
van de goedkeuring.
Wil je meer informatie over de
aanvraag fytolicentie?
Op de website van AVBS kun je meer
informatie vinden over hoe de fytolicentie elektronisch kan aangevraagd
worden.
Je kan hiervoor volgend browseradres
ingeven www.avbs.be/kenniscentrum/
alles-over-de-fytolicentie/fytolicentie-aanvragen. n
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Elektronische aanvraag
Bij de elektronische aanvraag ga je
naar je eigen account van je goedge-

keurde fytolicentie en daar kies je voor
de optie ‘aanvraag voor een werknemer’ onder het menudeel fytolicentie. Voorwaarde om elektronisch te
kunnen werken, is dat je werknemer
beschikt over een eigen emailadres.
In het eerste deel van de aanvraag
moeten de persoonsgegevens ingevuld worden. Daarna wordt gevraagd
om het bewijs op te laden waaruit
blijkt dat de werknemer beschikt over
de nodige ervaring. Dit kan door het
opladen van de arbeidsovereenkomst,
een uittreksel uit de dimona-aangiftes
of een verklaring op eer. Bij de elektronische aanvraag wordt bij goedkeuring een bericht gestuurd zowel
naar de werknemer als de werkgever.
Wanneer je werknemer niet beschikt
over een emailadres moet je de
aanvraag op papier doen. Dan moet
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Fytolicentie voor werknemers
Wat ook opvalt in de statistieken is het
kleine aantal aanvragen van fytolicenties P1. Dit is de fytolicentie voor een
personeelslid dat werkt met gewasbeschermingsmiddelen in opdracht
van een fytolicentiehouder P2 of P3.
Fytolicentiehouders P1 mogen enkel
opdrachten uitvoeren, zij kunnen geen
gewasbeschermingsmiddelen aankopen en mogen geen beslissingen
nemen betreffende het gebruik. Voor
meewerkende echtgenotes of kinderen is een fytolicentie P1 dus onvoldoende. Zij moeten een fytolicentie P2
hebben.
Het is de verantwoordelijke van die
personeelsleden die de fytolicentie P1
voor hen moet aanvragen. Daarvoor
moet je als werkgever zelf eerst een
fytolicentie P2 (of P3) hebben. Ook de
fytolicentie P1 kan verkregen worden
op basis van ervaring.
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zijn die nog geen fytolicentie aangevraagd hebben hoewel ze deze wel
nodig hebben. Immers, niet alleen
voor het sproeien zelf maar ook voor
de aankoop, de beslissingen over het
gebruik en het beheer en de toegang
tot het fytolokaal is een fytolicentie
nodig. Ook voor de meewerkende
kinderen wordt het best een fytolicentie aangevraagd. Per bedrijf kan je 4
fytolicenties aanvragen op basis van
ervaring.
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De producten op basis van 480 g/l CHLOORPYRIFOS zijn toegelaten in
grasland-weiland
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05/02/2015 - De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de middelen
CYREN 4E (8826P/B), DESTROYER 480 EC (9364P/B),
DURSBAN 480 (8195P/B), PYCHLOREX 480 EC (8320P/B),
PROFOS 480 EC (10340P/B) en PYRINEX 480 EC (9407P/B),
insecticiden op basis van 480 gl chloorpyrifos, toegelaten
zijn voor de bestrijding van emelten en engerlingen in
grasland-weiland op zand- en zandleembodems, en dit
vanaf 1 maart 2015 gedurende een periode van 120 dagen.
De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op
de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit
artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door
onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden
gevaren, wordt bedreigd.
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Toegelaten producten:
CYREN 4E (8826/B)
DESTROYER 480 EC (9364/B)
DURSBAN 480 (8195/B)
PYCHLOREX 480 EC (8320/B)
PYRINEX 480 EC (9407/B)
PROFOS 480 EC (10340P/B) n
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