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Fytolicentie opvolgen
en automatisch verlengen
Sinds eind 2015 kunnen professionele gewasbeschermingsmiddelen enkel nog ingezet
worden door professionele gebruikers in het bezit van een fytolicentie. Voor sommige
fytolicentiehouders loopt de geldigheidsperiode van hun actuele fytolicentie eind volgend
jaar reeds af. Hoe kan u deze verlengen?
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Voor de meeste actuele fytolicentiehouders is hun fytolicentie afgeleverd op datum van 25 november 2015, aangezien zij de fytolicentie bekomen hebben op basis van ervaring of diploma tijdens de korte overgangsperiode
voorafgaand aan deze datum. Naargelang het moment dat
de fytolicentie aangevraagd werd binnen de overgangsperiode is de bekomen fytolicentie 7, 6 of 5 jaar geldig. Is uw
fytolicentie 5 jaar geldig, zal deze eind volgend jaar dus al
aflopen.

Als fytolicentiehouder kunt u te allen tijde uw fytolicentie
opvolgen en beheren via uw persoonlijk account beschikbaar op fytolicentie.be (ook bereikbaar via tabblad op
fytoweb.be). Openen van uw persoonlijk account kan onder
meer door middel van uw elektronische identiteitskaart.
Op uw persoonlijk account vindt u volgende informatie
terug:
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Persoonlijke gegevens

• tabblad ‘Persoonsgegevens’ waar u bijvoorbeeld uw
adresgegevens kan aanpassen, of het e-mailadres waarlangs de Federale overheid met u communiceert over uw
fytolicentie. Fytolicentiehouders die geen e-mailadres
opgeven worden per brief aangeschreven;

Automatische verlenging

Indien er, 1 jaar voor de einddatum vermeld op uw fytolicentie, reeds voldoende vervolgopleidingen op uw persoonlijk account geregistreerd staan, dan zal uw fytolicentie op
dat moment automatisch verlengd worden voor een volgende periode van 6 jaar en zal u hiervan op de hoogte
gebracht worden, via ofwel het e-mailadres dat u opgegeven heeft, of per brief.
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• tabblad ‘Professionele activiteit(en)’ waar u professionele activiteiten (bijvoorbeeld landbouw, tuinbouw,
groenvoorziening, loonwerk…) kunt toevoegen of stopzetten;
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• tabblad ‘Fytolicentie’: type fytolicentie (vb. P1, P2 of P3),
van en tot wanneer deze geldig is, pdf-kopie van fytolicentie die u kunt downloaden en/of afprinten, aantal
reeds gevolgde vervolgopleidingen voor automatisch
verlengen van de fytolicentie bij ‘status verlenging.’

Hoeveel vervolgopleidingen moet ik volgen?
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Een fytolicentie wordt automatisch verlengd als er voldoende erkende vervolgopleidingen gevolgd werden. Het minimum aantal vervolgopleidingen dat gevolgd moet worden
verschilt naargelang het type fytolicentie. Tabel 1 hieronder
vat dit samen voor de verschillende fytolicenties.
Tabel 1: minimaal aantal vervolgopleidingen voor
automatische verlenging fytolicentie.

P1

P2

P3
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NP

Minimum
vervolgopleidingen

3

4

6

2

2

co

Type fytolicentie

Door te klikken op de letter die onder ‘status verlenging’ bij
uw fytolicentie genoteerd staat, bekomt u het overzicht van
alle vervolgopleidingen die u reeds gevolgd heeft. Aangezien er verschillende organisaties betrokken zijn bij de
registratie en beheer van deze registraties kan het (uitzonderlijk) maximaal vijf maanden duren vooraleer een bijgewoonde vervolgopleiding op uw persoonlijk account definitief geregistreerd wordt. Doorgaans zal dit echter slechts
enkele weken bedragen.

Indien u nog niet voldoende vervolgopleidingen gevolgd
heeft zal de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de Federale overheid een herinnering versturen
één jaar voor de einddatum van uw fytolicentie. Een eventuele tweede en laatste herinnering volgt 6 maanden voor
de einddatum van uw licentie.

Wees op tijd
In het geval dat u onvoldoende vervolgopleidingen verzameld heeft voor het aflopen van uw fytolicentie, zal deze
vervallen en niet verlengd worden. Om deze terug te activeren moet u aan het nog ontbrekende aantal vervolgopleidingen deelnemen. Vervolgens zal u een nieuwe online
aanvraag voor een fytolicentie moeten indienen. Deze
nieuwe fytolicentie zal dan als begindatum de datum van
goedkeuring van de aanvraag hebben en dus NIET aansluiten op de vervaldatum van uw vroegere fytolicentie.
Ook hier is voorkomen beter dan genezen, dus probeer,
indien u nog niet het minimum aantal benodigde vervolgopleidingen bijgewoond heeft, hiervoor de nodige aandacht
te hebben de komende maanden. Een tip hierbij : kies
activiteiten uit die specifiek voor de sector(en) waarin u
actief bent, georganiseerd worden. Op die manier zal u het
best op de hoogte blijven van de wijzigingen inzake gewasbescherming voor de activiteiten waar u dagdagelijks mee
bezig bent op uw bedrijf. n
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