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In september start de overgangsfase waarin je een fytolicentie kunt aanvragen. Deze fytolicentie is
het systeem van certificaten voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters, dat
Europa oplegt in het kader van zijn richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 25 november 2015 zal deze fytolicentie verplicht zijn voor alle gebruikers,
voorlichters en verkopers van producten voor professioneel gebruik. Ook de verkopers van
producten voor niet-professioneel gebruik zullen over een fytolicentie moeten beschikken.
Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond
Professionele en niet-professionele
producten
In augustus 2012 werd al een eerste
stap gezet in de richting van de fytolicentie, door het onderscheid te maken
tussen producten voor professioneel en
voor niet-professioneel gebruik. Alleen
gebruikers van deze laatste groep zijn
vrijgesteld van de verplichting om een
fytolicentie te hebben. Je kunt de
producten onderscheiden aan de hand
van hun erkenningsnummer: professionele producten hebben een erkenningsnummer van het type xxxxxP/B,

niet-professionele producten van het
type xxxxxG/B. Vanaf 18 augustus 2014
mogen enkel nog producten met deze
erkenningsnummers op de markt
gebracht worden. Het gebruik van
producten met de oude erkenningsnummers is toegelaten tot 18 februari
2016.
Welke fytolicentie is nodig?
Afhankelijk van de werkzaamheden die
je uitvoert of de adviezen die je geeft, zal
je een ander niveau van fytolicentie
nodig hebben.
Als land- of tuinbouwer zal je minstens
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een fytolicentie P2 'Professioneel
gebruik' nodig hebben. Indien je die eind
2015 niet hebt, zal je geen producten
voor professioneel gebruik meer
kunnen aankopen of gebruiken. De
hoeveelheid producten die je koopt/
gebruikt of de toedieningswijze (veldspuit, serrespuit of zelfs rugsproeier)
spelen hierbij geen rol. Dus ook land-of
tuinbouwers die alle spuitwerkzaamheden laten uitvoeren door een loonsproeier en zelf slechts kleine dingen
spuiten met een rugsproeier, moeten
beschikken over een fytolicentie als ze
EXTRA •
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“Wie geen fytolicentie heeft,
zal alleen nog producten voor
niet-professioneel gebruik
mogen gebruiken.”

foto PCS

professionele producten willen gebruiken. Wie geen fytolicentie heeft, zal
alleen nog producten voor niet-professioneel gebruik mogen gebruiken. Voor
deze producten komen er extra vereisten, waardoor het aanbod beperkter zal
zijn en ook de verpakkingen zullen heel
wat kleiner zijn (meestal een maximaal
te behandelen oppervlakte van 5 are).

▲ Om een fytolicentie op basis van ervaring te krijgen, zal je moeten bewijzen dat je over de nodige

kennis beschikt.
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Fytolicentie op basis van ervaring
Om een fytolicentie te krijgen, zal je
moeten bewijzen dat je over de nodige
kennis beschikt. Wie land- of tuinbouwonderwijs gevolgd heeft, zal – afhanke-

één van deze attesten, een fytolicentie
kunnen aanvragen. Vanaf het najaar van
2015 zal je de benodigde kennis enkel
nog kunnen aantonen door middel van
een diploma of na het slagen voor het
examen.

AV

lijk van de gevolgde studies (middelbaar/hoger onderwijs en richting) – een
fytolicentie P1, P2 of P3 kunnen krijgen
als tijdens die opleiding de nodige
vakken betreffende gewasbescherming
gegeven werden. Wie niet over een
diploma beschikt, zal moeten slagen
voor een examen, al dan niet na het
volgen van een cursus.
Van 1 september 2013 tot 31 augustus
2015 is er een administratieve overgangsperiode waarin je ook ervaring
kunt inroepen om de nodige kennis te
bewijzen. Iedereen die minimaal twee
jaar beroepservaring heeft met gewasbeschermingsmiddelen zal een fytolicentie P1 of P2 kunnen krijgen – zowel
de land- en tuinbouwers zelf als
personen die meewerken op het bedrijf
en fytoproducten gebruiken. Per bedrijf
zullen meerdere personen een fytolicentie kunnen aanvragen.
Wil je een fytolicentie P3 krijgen, zal je
minstens vijf jaar ervaring moeten
aantonen. Ten slotte zullen ook alle
houders van het attest van erkend
gebruiker en/of erkend verkoper of van
een diploma dat tot nu toe recht gaf op

ig

Iemand met een fytolicentie P2 kan
maximaal tien personen die beschikken
over een fytolicentie P1 'Assistent
professioneel gebruik' onder zich laten
werken met gewasbeschermingsmiddelen. Personen met een fytolicentie P1
mogen enkel fytoproducten gebruiken
onder het toezicht van een fytolicentiehouder P2. Zij mogen dus wel de
producten gebruiken, maar kunnen
geen producten aankopen, noch
beslissen waar en wanneer de producten gebruikt zullen worden. De fytolicentiehouder P2 is dus verantwoordelijk, maar hoeft niet zelf aanwezig te zijn
tijdens de spuitwerkzaamheden.
De fytolicentie P3 'Distributie/Voorlichting' is voor voorlichters en distributeurs van professionele producten.
Iemand met een fytolicentie P3 mag ook
alle activiteiten uitvoeren die overeenkomen met de fytolicenties P2 en P1,
evenals de verkoop van niet-professionele producten.

Ervaring bewijzen
Er zijn meerdere manieren om de twee
jaar ervaring te bewijzen die nodig is om
een fytolicentie P2 te krijgen. Dit zal
onder andere kunnen aan de hand van
activiteiten die geregistreerd zijn bij KBO
(Kruispuntbank van Ondernemingen) of
door het voorleggen van een certificaat
voor de sectorgidsen G-012 (primaire
plantaardige productie), G-033 (loonwerk) of G-040 (primaire productie). Het
is wel essentieel dat het bedrijf correct
en volledig geregistreerd is bij KBO – zowel het ondernemingsnummer als de
vestigingseenheid moet bekend zijn.
Heel wat land- en tuinbouwers zullen
dus eerst nog hun vestigingseenheidsnummer moeten inbrengen in de KBO,
vooraleer ze een fytolicentie kunnen
aanvragen.

CURSUS VERKOPER EN VERBRUIKER VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
De provincie Vlaams-Brabant, de Nationale Proeftuin voor
Witloof en de afdeling Duurzame landbouwontwikkeling van
de Vlaamse overheid organiseren de nieuwe cursus ‘Erkend
verkoper en gebruiker van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik’. Deze cursus is verplicht voor iedereen
die bestrijdingsmiddelen wil of voorlichting wil geven.
De cursus van 120 uur voor het bekomen van een fytolicentie
voor distributie en voorlichting zal vanaf 5 oktober elke
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zaterdag plaatsvinden in het Provinciaal Agrarisch Centrum in
Herent.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 16 september
bij Matthias Spitz, tel. 016 29 01 74,
matthias.spitz@vlaamsbrabant.be
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/landbouw
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Sinds maandag 2 september 2013 kunnen professionele gebruikers, voorlichters en verdelers van
gewasbeschermingsmiddelen hun fytolicentie aanvragen via www.fytolicentie.be. Deze licentie wordt
pas op 25 november 2015 van kracht, maar vroege aanvragers genieten een aantal overgangsmaatregelen. Zo kunnen professionele gebruikers (landbouwers, tuinaannemers, medewerkers van
groendiensten, …) met twee jaar beroepservaring tijdens de overgangsperiode onder bepaalde
voorwaarden hun fytolicentie bij de FOD Volksgezondheid aanvragen. Om een fytolicentie aan te
vragen via www.fytolicentie.be moet u in het bezit zijn van een persoonlijk e-mailadres.

op

Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond
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Natuurlijk persoon
Alleen natuurlijke personen kunnen een
fytolicentie aanvragen. Dus ook als jij je
bedrijf uitbaat als een vennootschap of
feitelijke vereniging, moet je jouw
fytolicentie aanvragen als individuele
natuurlijke persoon. Om je te identificeren gebruikt de overheid jouw rijksregisternummer (dat je vindt op je
identiteitskaart of SIS-kaart) en jouw
e-mailadres. Per e-mailadres kan je
slechts één fytolicentie aanvragen, want
je gebruikt dit e-mailadres als login voor
je fytolicentie-account. Om je bedrijf te
identificeren – wat nodig is bij sommige
overgangsmaatregelen en om je
professionele activiteiten in te vullen
– moet je ook je KBO- en vestigingseenheidsnummer hebben.
Niet-Belgen hebben geen rijksregister-

nummer; voor hen worden de volledige
adresgegevens én een telefoonnummer
gevraagd.
Persoonsgegevens
Bij de start van je aanvraag moet je
eerst de taal kiezen. Je moet ook
verklaren dat je de gegevens correct en
volledig zult invullen (rijksregisternummer, e-mailadres, geboortedatum …).
Als bij een eventuele controle achteraf
blijkt dat deze gegevens niet correct zijn
(omdat je bvb. geen ervaring hebt op dat
bedrijf), dan kan de overheid de fytolicentie intrekken.
Overgangsmaatregelen
Naast de overgangsmaatregelen, zullen
ook erkende opleidingen in aanmerking
komen. Dat slaat niet alleen op Belgi-
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sche opleidingen, maar ook eventuele
buitenlandse opleidingen en/of licenties.
Nu zijn er nog geen opleidingen erkend
en je kunt enkel gebruik maken van de
overgangsmaatregelen. Land- en
tuinbouwers of loonwerkers kunnen een
beroep doen op vier groepen van
overgangsmaatregelen om een fytolicentie P2 (of P1) aan te vragen. Er is een
vijfde overgangsmaatregel, maar die is
specifiek voor verkopers van niet-professionele producten.
• Erkende verkopers/erkende gebruikers conform de huidige wetgeving
kunnen op basis van deze maatregel
alle niveaus van fytolicentie aanvragen. Als de FOD Volksgezondheid
deze gegevens kent, hoef je hiervoor
geen bijkomende gegevens te
verstrekken. Als de gegevens niet
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en bij de papieren aanvraag zal dit
e-mailadres niet meer vereist zijn. Je
moet ook een bewijs opladen dat de
persoon inderdaad werknemer is op
jouw bedrijf. Voor personeelsleden die
vast in dienst zijn, bezorg je een kopie
van de arbeidsovereenkomst. Voor
seizoenarbeiders wordt nog nagegaan
hoe zij die twee jaar ervaring kunnen
aantonen.

AV

professionele activiteiten invullen. Voor
de land- en tuinbouw zijn de mogelijke
hoofdactiviteiten: landbouw, tuinbouw,
loonwerk of tuinaanleg en/of -onderhoud. De keuze van de hoofdactiviteit
heeft geen gevolg voor de geldigheid van
je fytolicentie. Geef je dus landbouw op
als hoofdactiviteit, dan is je fytolicentie
ook geldig op een tuinbouwbedrijf.
Als jouw activiteiten niet gebonden zijn
aan een bedrijf of als je geen bedrijf
hebt, dan hoef je deze rubriek niet in te
vullen. Diegenen die verantwoordelijk
zijn voor een fytolokaal, moeten dit wel
invullen. Wie een fytolicentie wil
aanvragen voor één of meerdere
werknemers, moet ook de professionele
activiteiten van zijn bedrijf invullen.
Aanvraag voor werknemers
Na de goedkeuring van jouw fytolicentie,
kan je via jouw account voor je werknemers een fytolicentie P1 aanvragen. Per
fytolicentie P2 kan je maximaal tien
werknemers met een fytolicentie P1
laten werken. De aanvraag gebeurt via
de specifieke module ‘Aanvraag voor
werknemer’. Momenteel kan dat enkel
voor werknemers die een eigen
e-mailadres hebben; in een latere fase
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Professionele activiteiten
Per vestigingseenheid moet je ook de

foto W. De Geest

▲ Per bedrijf kan je maximaal vier fytolicenties van niveau 2 aanvragen.

ig

volledig zijn, moet je soms nog
bijkomende info verstrekken.
• Je bedrijf beschikt over een gevalideerde autocontrolegids (sectorgids)
van het FAVV, namelijk G-012 (plantaardige productie), G-033 (loonwerk)
of G-040 (primaire productie). In dit
geval moet je het KBO-nummer en
vestigingseenheidsnummer/controlepuntnummer ingeven. Daarnaast
moet je een kopie van het certificaat
opladen, omdat er nog geen automatische controle mogelijk is. In een
latere fase zullen de nummers
volstaan. Via deze maatregel kan je
de fytolicentie aanvragen zelfs als het
vestigingseenheidsnummer bij de
KBO nog niet geregistreerd is.
• De KBO-databank kent de Nacebelcodes voor je bedrijf. Als het KBOnummer én het vestigingseenheidsnummer geregistreerd zijn in de KBO
en in de activiteitenlijst staat minstens één landbouw-, tuinbouw- of
loonwerkactiviteit, dan kan je
hiermee een fytolicentie krijgen.
• Je beschikt over een geldig diploma/
getuigschrift/attest. Diverse diploma’s komen conform de wetgeving
van 28/02/1994 in aanmerking voor
erkend verkoper/erkend gebruiker.
Het gaat over het diploma van
minstens hoger technisch land- of
tuinbouwonderwijs en over de
opleidingen uit het hoger onderwijs in
de land- of tuinbouw (graduaat,
bachelor, industrieel ingenieur,
bio-ingenieur of master). Je moet niet
alleen je diploma opladen, je moet in
de meeste gevallen ook een bijlage
toevoegen betreffende een aantal
vakken die je volgde tijdens je
opleiding.
Per bedrijf (KBO- en vestigingseenheidsnummer) kan je maximaal vier
fytolicenties van niveau 2 aanvragen.
Het is dus mogelijk dat een man en
vrouw en/of meerdere kinderen die
samenwerken op het bedrijf allemaal
een fytolicentie P2 aanvragen op basis
van ervaring, met als bewijs de gegevens van de KBO.
Voor het aanvragen van de fytolicentie
P3 zijn de vereisten heel wat strenger. In
dit geval geldt alleen de erkenning als
erkend gebruiker/erkend verkoper of
een geldig diploma.
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Aanvraag indienen
Als alle gegevens ingevuld zijn, krijg je
een overzicht ervan en je kunt ze waar
nodig nog wijzigen. Daarna moet je de
aanvraag nog indienen via de knop op
het scherm. Als de aanvraag succesvol
ingediend is, krijg je de melding ‘Uw
aanvraag werd geregistreerd’ en sluit je
het betrokken scherm af. Je krijgt ook
een bevestigingsmail in je mailbox.
Ook de goedkeuring van de fytolicentie
krijg je via mail. Het is zeer belangrijk
om deze mail te bewaren – druk hem
dus liefst af – omdat hij ook het paswoord vermeldt waarmee je inlogt op de
website om jouw gegevens te wijzigen of
om de geldigheidsduur van je fytolicentie te bekijken.

WAT VANAF NU TOT EIND 2015?

op 25 november 2015. Tot dan blijft de
Alle afgeleverde fytolicenties starten
gewasbeschermingsmiddelen van de
huidige wetgeving van toepassing. Wie
ucten van klasse A gebruikt bij derden,
vroegere klasse A of B verkoopt of prod
de
en/of erkende gebruiker zijn. Omdat
moet nog altijd een erkende verkoper
er
den
wor
,
2015
eind
f
vana
is
ig
n pas geld
fytolicentie die je nu al kunt aanvrage
examens ‘Erkend verkoper/erkend
dit najaar nog enkele opleidingen en
gebruiker’ georganiseerd.
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werkers van groendiensten, …) met
twee jaar beroepservaring tijdens de
overgangsperiode onder bepaalde
voorwaarden hun fytolicentie bij de FOD
Volksgezondheid aanvragen.
Om een fytolicentie aan te vragen via
www.fytolicentie.be moet u in het bezit
zijn van een
persoonlijk e-mailadres.

FYTO - NIEUWS

WIJZIGINGEN FYTO
ERKENNINGEN

05/09/2013 - Vrijwillige intrekking
van de erkenning van Hormonex 750
(N212 – 2864 P/B)

06/09/2013 - Elektronische aanvraag
fytolicentie gewasbeschermingsmiddelen vanaf nu mogelijk

De erkenning van het gewasbeschermingsmiddel Hormonex 750 (2864 P/B)
wordt ingetrokken op vraag van de
erkenningshouder. De intrekkingsdatum
is 27/02/2015. Vanaf deze datum mag dit
product niet meer worden verkocht of
gebruikt. De verkoop door de erkenningshouder is toegelaten tot
27/08/2013.
De op de markt aanwezige voorraden
mogen nog door derden worden
verkocht en opgeslagen tot 27/02/2014
en mogen nog worden gebruikt tot
27/02/2015.
Hormonex 750 wordt ingezet in de

yr

WELKE PRODUCTEN MOGEN NOG IN HET
FYTOLOKAAL STAAN?

op

In een spuitlokaal of -kast mogen enkel in België erkende gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van het
erkenningsnummer. Er is één uitzondering voor landbouwers met gronden
in het buitenland. Zij mogen – mits ze een toelating kregen van het FAVV
– ook producten uit dat land in hun bezit hebben.
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Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond

Bij fytoproducten zijn de erkenningsnummers belangrijk en niet de handelsnaam of de actieve stof die in het

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt mee dat de
erkenning van het gewasbeschermingsmiddel Hermoo Mecoprop-P (8786 P/B)
wordt ingetrokken op vraag van de
erkenningshouder. De intrekkingsdatum
is 27/02/2015. Vanaf deze datum mag dit
product niet meer worden verkocht of
gebruikt. De verkoop door de erkenningshouder is toegelaten tot
27/08/2013. De op de markt aanwezige
voorraden mogen nog door derden
worden verkocht en opgeslagen tot
27/02/2014 en mogen nog worden
gebruikt tot 27/02/2015.
Hermoo Mecoprop-P wordt ingezet in
de bestrijding van tweezaadlobbige
eenjarige en doorlevende onkruiden in
ondermeer gazons en grasvelden.
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Sinds maandag 2 september 2013
kunnen professionele gebruikers,
voorlichters en verdelers van gewasbeschermingsmiddelen hun fytolicentie
aanvragen via www.fytolicentie.be. Deze
licentie wordt pas op 25 november 2015
van kracht, maar vroege aanvragers
genieten een aantal overgangsmaatregelen.
Zo kunnen professionele gebruikers
(landbouwers, tuinaannemers, mede-

05/09/2013 - Vrijwillige intrekking
van de erkenning van Hermoo
Mecoprop-P 600

BS

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu deelt het
volgende mee:

bestrijding van tweezaadlobbige
eenjarige en doorlevende onkruiden in
ondermeer sierbomen en -heesters,
gazons en grasvelden.

product aanwezig is. Die kan men
controleren op de website www.fytoweb.
be die de erkenningsnummers vermeldt
conform de huidige wetgeving met
producten voor professioneel en
niet-professioneel gebruik. Daarvoor
werd er respectievelijk een letter P of G
toegevoegd aan het erkenningsnummer.
Tijdens de overgangsperiode, die loopt
tot februari 2016, zijn de erkenningsnummers ook nog geldig als ze deze
letters niet bevatten.
Om diverse redenen vallen er geregeld
erkenningen weg waardoor deze
producten niet meer in jouw bezit
mogen zijn. Voor de aanwezigheid van
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deze producten in het fytolokaal houdt
men wel rekening met de tweejaarlijkse
ophaling van Phytofar-Recover, wat
betekent dat ze nog tijdelijk aanwezig
mogen zijn.
De niet meer toegelaten middelen
moeten apart staan, met de vermelding
‘Niet-bruikbare/vervallen/oude gewasbeschermingsmiddelen’. Het FAVV
neemt daarbij de twee jaren vóór 1
januari van het lopende kalenderjaar.
Voor het jaar 2013 betekent dit dus dat
producten die vervallen zijn sinds 1
januari 2011 nog altijd aanwezig mogen
zijn in het spuitlokaal, op voorwaarde
dat ze apart staan en duidelijk aangeduid zijn. Als deze producten niet apart
staan is dat een overtreding. Je moet
deze producten inleveren bij de ophaling
van dit najaar.
We raden je dan ook aan om het
spuitlokaal grondig te controleren en dit
najaar alle producten in te leveren die
niet meer gebruikt kunnen of mogen
worden, want dat is nu gratis. Tussentijdse ophaling van deze producten kan
ook, maar dat kost 200 euro per
ophaling + 2 euro/kg brutoproduct
(inclusief verpakking).
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Daarom kan u kiezen om de uitnodiging
die u per post kreeg mee te brengen of
zelf uw uitnodiging af te drukken. Op
beide uitnodigingen staat een barcode.
Het is de bedoeling om op termijn
zoveel mogelijk via het internet te
communiceren. Mogen wij daarom
vragen dat de land- en tuinbouwers en
groenvoorzieners zeker hun gegevens
controleren en aanpassen!

JE BESCHERMT JE GEWASSEN
MAAR BESCHERM JE OOK
JEZELF?

yr

ig

Phytofar-Recover (*) coördineert de
inzameling van de lege verpakkingen
van gewasbeschermingsmiddelen en
NBGM uit de professionele sector. De
actie 2013 loopt van midden september
tot midden november en richt zich naar
alle professionele gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik.
Tot de professionele gebruikers behoren
ook de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in openbaar groen en
tuinbouw. Particulieren die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken tijdens
hun hobbyactiviteiten (zowel siertuin als
moestuin), kunnen met hun lege
verpakkingen terecht bij de plaatselijke
containerparken.

AV

INZAMELCAMPAGNE LEGE
VERPAKKINGEN EN FYTOPRODUCTEN

C
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(*) Phytofar is de Belgische Vereniging van de
Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen
(pesticiden). Phytofar promoot een goed
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
om een duurzame landbouw met respect
voor mens, dier en milieu te garanderen.
Voor meer informatie: www.phytofar.be

“Tijdens de campagne 2013
worden ook de
gewasbeschermingsmiddelen
die niet meer mogen gebruikt
worden (NBGM), ingezameld.
Hou uw brievenbus in de gaten.”

DRAAG HANDSCHOENEN
bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Omdat goede beschermkledij belangrijk is, deelt Phytofar tijdens de
ophalingen van de lege verpakkingen door PhytofarRecover (campagne 2013)
GRATIS handschoenen uit. De actievoorwaarden zijn terug te vinden op de
bon onderaan de PhytofarRecover uitnodiging.

www.phytofar.be

Via de website www.phytofarrecover.eu
kan de laatste informatie vinden m.b.t.
de ophalingen en de ophaalkalender.
Breng bij aanlevering altijd uw uitnodiging mee want de barcode een onmisbaar item. Het versnelt de ophaling.
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