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Fytolicentie voor tuinaannemers
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VRAAG UW FYTOLICENTIE AAN
VOOR 31 AUGUSTUS 2014!
middelen kan eerst voor zichzelf een fytolicentie P2 en daarna
een fytolicentie P1 voor zijn medewerkers aanvragen.
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Vanaf 25 november 2015 moeten alle tuinaannemers die omgaan met professionele gewasbeschermingsmiddelen houder
zijn van een fytolicentie. Vroege aanvragers worden beloond
met een extra jaar geldigheidsduur tijdens de overgangsperiode. Begin volgend jaar organiseren we twee workshops om je
te helpen met de aanvraag van jouw fytolicentie.
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Fytolicentie voor tuinaannemers
Een tuinaannemer heeft minstens een fytolicentie P2 'Professioneel gebruik' nodig. Indien je deze niet hebt tegen 25
november 2015 zal je geen producten voor professioneel
gebruik meer kunnen aankopen of gebruiken. Tot en met 24
november 2015 gelden dus de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van het huidige erkenningssysteem (erkend
gebruiker). In de tuinaanlegsector mogen medewerkers met
een fytolicentie P1 'Assistent professioneel gebruik' enkel fytoproducten toepassen in opdracht van een fytolicentiehouder
P2. Zij mogen dus wel de producten gebruiken maar kunnen
geen producten aankopen en/of beslissen waar en wanneer
de producten zullen gebruikt worden. Een tuinaannemer met
een fytolicentie P2 kan maximaal 10 medewerkers in dienst
hebben die beschikken over een fytolicentie P1.
Overgangsperiode van 1/9/2013 tot 31/8/2015
Sinds 1 september 2013 kan de fytolicentie aangevraagd worden bij de FOD Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Om iedereen de mogelijkheid te geven om
zich in orde te stellen, is er een overgangsperiode ingevoerd
die loopt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015. Om een
fytolicentie te bekomen moet je bewijzen dat je over de nodige
kennis beschikt. Tijdens de overgangsperiode kan men een
fytolicentie bekomen op basis van een diploma of op basis van
ervaring. Een tuinaannemer die kan aantonen dat hij minimum 2 jaar beroepservaring heeft met gewasbeschermings-
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Wat na de overgangsperiode?
Na de overgangsperiode zal dit enkel nog kunnen op basis van
een diploma of na het afleggen van een examen. Een tuinaannemer zal dan afhankelijk van de gevolgde studies een fytolicentie P1 of fytolicentie P2 kunnen bekomen als er tijdens die
opleiding de nodige vakken betreffende gewasbescherming
gegeven worden. Wie niet over een diploma beschikt zal een
examen moeten afleggen, eventueel voorafgegaan door een
basiscursus die minimum 16 uur zal duren voor een fytolicentie P1 of 60 uur voor een fytolicentie P2.
Vroege aanvragers worden beloond
Wie een fytolicentie nodig heeft, wacht beter niet te lang met
de aanvraag. De FOD Volksgezondheid beloont vroege aanvragers met een langere geldigheidsduur van de fytolicentie.
Wie de aanvraag voor 31 augustus 2014 doet, mag rekenen op
een fytolicentie die zeven jaar geldig is. Bij een aanvraag tussen 1 september 2014 en 28 februari 2015 is de geldigheidsduur zes jaar en tussen 1 maart 2015 en 31 augustus 2015 is
die vijf jaar. Na 25 november 2015 is een fytolicentie standaard
zes jaar geldig.
Hoe de fytolicentie behouden?
Een fytolicentie zal in België 6 jaar geldig zijn. Om de fytolicentie te verlengen zal men de nodige bijscholingen moeten
volgen. Dit betekent dat de eerste reeks van bijscholingen zullen moeten gevolgd worden tegen november 2020/2021/2022
afhankelijk van de initiële geldigheidsduur van je fytolicentie.
Het aantal bijscholingen dat men zal moeten volgen is afhankelijk van de fytolicentie. Voor een fytolicentie P1 zal dit drie
vormingsactiviteiten zijn in die periode, voor een fytolicentie P2
vier vormingsactiviteiten.
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WORKSHOPS

HULP BIJ DE AANVRAAG VAN
JOUW FYTOLICENTIE

We organiseren twee workshops waar de leden eerst algemene informatie zullen krijgen over de fytolicentie. Daarna
wordt een demonstratie gegeven van de aanvraag zelf. Leden die dit wensen kunnen we helpen met de aanvraag van
hun fytolicentie. De registratie gebeurt on-line ter plekke.
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Aanvraag fytolicentie voor jezelf en voor je medewerkers
Via de website www.fytolicentie.be kan je op een eenvoudige
manier je fytolicentie P2 ‘Professioneel gebruik’ aanvragen.
Belangrijk is dat je een persoonlijk e-mailadres hebt om de
aanvraag via deze digitale toepassing te kunnen doorvoeren.
Wat leg je nog best klaar: jouw rijksregisternummer(te vinden
op de achterkant van je identiteitskaart), het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer van je bedrijf te
vinden via de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO public
search). Vooraleer je de aanvraag van een fytolicentie P1 ‘Assistent professioneel gebruik’ voor je medewerker(s) kan doen,
dien je eerst zelf je fytolicentie P2 aan te vragen. Let er op dat je
per medewerker een specifiek e-mail adres dient op te geven.
De aanvraag voor een fytolicentie P1 of P2 is kosteloos.l
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Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be of
0476/91.01.36).

Workshop 1
Groen Groeien West-Vlaanderen
Dinsdag 14 januari 2014 om
19.00u
in het Bourgondisch Kruis,
Beversesteenweg 470, 8800
Beveren-Roeselare

Workshop 2
Groen Groeien Brabant/Limburg
Donderdag 27 februari 2014
om 20.00 u
in het Provinciaal domein ‘Het
Vinne’,
Ossenwegstraat 70, 3440
Zoutleeuw

INVESTEREN
IN GROEN,
WINST
VERZEKERD!
VLAM heeft vorig jaar het platform ‘Beter buurtgroen’ in het
leven geroepen. Het wil met dit initiatief de groenambtenaren,
buurtgroenspecialisten en boomkwekers samenbrengen om
ervaringen uit te wisselen. Want hoe meer kennis en kunde
erin wordt geïntegreerd, hoe beter het buurtgroen wordt. En
de waardering van groen heeft de laatste jaren een flinke boost
gekregen!

Groen in de stad doet leven, wan het positieve effect van
groen op onze gezondheid is wetenschappelijk aangetoond. Ook de leefomgeving krijgt er een opwaardering
door. ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos heeft hierover een onderzoek laten uitvoeren. De resultaten zijn verrassend volgens ANB. Een opsomming: het rapport toont
aan dat groen mensen gezonder maakt, de sociale contacten bevordert, investeerders (en toeristen) lokt, de waarde
van huizen optrekt en strenge vorst en hittegolven draaglijker maakt. Uit internationaal onderzoek blijkt trouwens
ook dat vandalisme, vervuiling, verloedering, agressie en
kleine criminaliteit minder voorkomt in groene wijken.
TUINAANNEMER | 9 | november 2013

En natuurlijk hebben planten ook hun ecologische waarde.
Ze zijn een voedselbron en leefgebied voor dieren, vogels en
insecten.
De voordelen komen uit alle hoeken namelijk privétuinen,
parken, groendaken of zelfs solitairen. In de stad zou volgens
de studie bijvoorbeeld het kleinste stukje groen waardevolle diensten of goederen opleveren. VLAM speelt met Beter
Buurtgroen hierop in door de verloren hoekjes in de stad te
laten opwaarderen als groene buurtlocaties.
Groen goed beheren
Bomen die we een lang leven gunnen, vragen uiteraard
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