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“
“Het
tot nu toe kleine aantal
goedgekeurde fytolicenties
voor personeelsleden is
opvallend!”

Men mag echter geen beslissingen
nemen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, je mag dus
enkel bespuitingen uitvoeren in opdracht van de fytolicentiehouder P2 of
P3. Een bijkomende beperking is dat
bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op gewassen bestemd voor
consumptie dit mag met een P1 op
voorwaarde dat die gewassen eigendom zijn van de verantwoordelijke P2
of P3.
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De aanvraag van de fytolicentie P1
moet gebeuren door de verantwoordelijke P2 of P3, die dit pas kan nadat
zijn/haar fytolicentie werd goedgekeurd. Per verantwoordelijke kan met
10 fytolicenties aanvragen. Tot voor
kort was het enkel mogelijk om de
aanvraag van een P1 voor een werknemer via de online-procedure. Hiervoor moet je als werkgever dan wel
beschikken over het email-adres van
je werknemer, wat door de bevoegde
dienst dan verder gebruikt wordt voor
de communicatie over die fytolicentie
P1. Sinds kort is het ook mogelijk om
de fytolicentie P1 aan te vragen op
papier. Zowel bij de online aanvraag
als op papier moet als bewijs voor de
2 jaar ervaring van het personeelslid
een kopie bijgevoegd worden van de
arbeidsovereenkomst of een uittreksel
uit de DIMONA-aangiftes.
Einde eerste overgangsjaar
Op 31 augustus loopt het eerste overgangsjaar af! Tijdens het 2de overgangsjaar blijven dezelfde mogelijkheden bestaan om de fytolicentie aan
te vragen op basis van ervaring. De
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geldigheidsduur wordt wel iets korter.
Diegene die hun aanvraag doen vanaf
1 september zullen een fytolicentie
krijgen die 6 jaar geldig is, wie daarvoor nog de aanvraag indient, krijgt
een fytolicentie die 7 jaar geldig is.
Voor de papieren aanvragen is het de
poststempel die zal bepalen of de aanvraag dateert van voor 1 september.
Tabel: Geldigheid fytolicentie bij aanvraag tijdens overgangsperiode
Alle informatie over de soorten fytolicentie, de aanvraagprocedure en de
documenten voor de papieren aan-

Geldigheid

Aanvraagdatum

Begin

Einde

01/09/2013 – 31/08/2014

25/11/2015

24/11/2022

01/09/2014 – 28/02/2015

25/11/2015

24/11/2021

01/03/2015 – 31/08/2015

25/11/2015

24/11/2020

vraag kan je terugvinden op www.fytolicentie.be . Je kunt ook steeds terecht
op de zitdagen van Boerenbond.
Op het secretariaat van AVBS kan je de
papieren aanvraagdocumenten voor

fytolicentie P1 en P2 bekomen evenals
een gids voor de on-line-aanvraag van
een P1. Q
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Deelnamevoorwaarden
De voorwaarden voor de aankoop van een beurskaart of
deelname aan één, zelf te kiezen editie zijn als volgt. Iedere
edere
dere
huidige beurskaarthouder heeft een uitnodiging tot betaling van 275,00 euro (ex. BTW) voor de beurskaartt voorr het
nieuwe seizoen, ontvangen. Samen met die uitnodiging
tnodiging
nodiging tot
betaling werd ook het geactualiseerde beursreglement
rsreglement
glement
opgestuurd.
Daarnaast wordt het dus ook mogelijk
k om deel te nemen
aan één editie in het seizoen augustus
tus 2014
4 - juni 2015.
20
Hiervoor kan ieder lid contact opnemen
pnemen
en met het AVBSAVB
secretariaat en éénmalig 150 euro excl. BTW betalen.
bet

VB

Op 6 augustus is de eerste producentenbeurs van het seizoen 2014-2015 van start gegaan. Aan de producentenbeurs
kunnen producentenbedrijven die in het bezit zijn van een
lidkaart van AVBS en een beurskaart van het seizoen 20142015, deelnemen.
De toegang is vrij voor alle binnen- en buitenlandse handelaars in de sierteeltproducten.

S

PRODUCENTENBEURZEN 2014-2015
14-2015

Data producentenbeurzen
eurzen
n
seizoen 2014-2015
5
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Als u voor de eerste maal wil deelnemen, kan u contact
nemen met AVBS op 09/326.72.10 of via mail aan monica.
duerinck@avbs.be. Q

Locatie
Lozen Boer-site
Beerveldse Baan 4 - 9080 Lochristi

FLORALL

Datum
Woensdag 27 augustus 2014

Openingsuren
9.00 u - 21.00 u

Thema
Flanders Expo, hallen 3 & 5

Producentenbeurs

Woensdag 1 oktober 2014

16.30-19.00 u

Allerheiligenbeurs

Producentenbeurs

Woensdag 5 november 2014

16.30-19.00 u

Kerstbeurs

Producentenbeurs

Woensdag 3 december 2014

16.30-19.00 u

Producentenbeurs

Woensdag 7 januari 2015

16.30-19.00 u

Producentenbeurs

Woensdag 4 februari 2015

16.30-19.00 u

Valentijnbeurs

FLORALL

maart 2015

Producentenbeurs

Woensdag 1 april 2015

16.30-19.00 u

Moederdagbeurs en perkplantenbeurs

Producentenbeurs

Woensdag 6 mei 2015

16.30-19.00 u

Producentenbeurs

Woensdag 3 juni 2015

16.30-19.00 u

Fleurige nazomerbeurs
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