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SPUITLICENTIES VOOR
TUINAANNEMERS
Om als tuinaannemer te mogen werken
met gewasbeschermingsmiddelen, moet
je momenteel over een wettelijke erkenning beschikken, namelijk als “erkend
gebruiker” van producten die behoren tot
de klasse A (‘zeer giftig’, ‘giftig’ en ‘corrosief’). Middelen van klasse B (‘schadelijk’,
‘irriterend’ en ‘sensibiliserend’) mag je
momenteel als tuinaannemer gebruiken
zonder over een wettelijke erkenning te
beschikken. Maar daar komt binnenkort
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HERZIENING VAN DE
CODEX VOOR DE
TUINONDERNEMER

verandering in. Eind 2012 zal de indeling van de gewasbeschermingsmiddelen
grondig wijzigen. Het KB van 10 januari
2010 bepaalt dat gewasbeschermingsmiddelen op een andere manier zullen
ingedeeld worden. Namelijk amateurproducten (PNP) voor amateurgebruikers
en professionele producten (PP) voor beroepsgebruikers.
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Onderscheid tussen producten voor
de amateur en de professioneel

Volgens de Eu
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tegen 2014. Er wordt verwacht dat eind 2013 in België de overstap
zal gemaakt worden naar een systeem
van fytolicenties. Er zal bij het invoeren
van de spuitlicenties een overgangsperiode voorzien worden voor een naadloze
overgang naar het nieuwe systeem. Officiële communicatie hierover vanuit de
federale overheid wordt pas na de zomer
van 2012 verwacht. We raden tuinaannemers die regelmatig werken met gewasbeschermingsmiddelen en die voldoen
aan de diplomavereisten aan om nog snel
de wettelijke erkenning “erkend gebruiker” aan te vragen. Voor houders van de
wettelijke erkenning zal de overstap naar
het nieuwe systeem van fytolicenties het
vlotst verlopen. Daarom geven we nog de
procedure mee om een erkenning te bekomen.

Wat zijn de voorwaarden om ‘Erkend
gebruiker’ te verkrijgen?
Om de beoogde erkenning te kunnen verkrijgen, moet je aan de volgende voor-

Eind 2012 zal de indeling van de gewasbeschermingsmiddelen grondig wijzigen. Er
komt een indeling in producten voor
amateurgebruik en producten voor professioneel gebruik.
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Aan wie moet men de aanvraag
‘Erkend gebruiker’ richten?

Spuitlicentie voor tuinaannemers?
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De Europese kaderrichtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bepaalt dat professionele verkopers, gebruikers (dus ook tuinaannemers)
en voorlichters zullen moeten beschikken
over een kenniscertificaat i.v.m. gewasbeschermingsmiddelen. In België zullen 3
niveaus van certificaat ingevoerd worden.
• Spuitlicentie niveau 1 ‘assistent professioneel gebruik’ (P1): voor de toepasser die onder verantwoordelijkheid
van iemand van niveau 2 of 3 werkt.
Bijvoorbeeld een werknemer die spuitwerken uitvoert in opdracht van de bedrijfsleider-tuinaannemer.
• Spuitlicentie niveau 2 ‘professioneel
r-begebruik’ (P2): voor de toepasser-beheerder. Deze persoon kan niett alleen
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De aanvraag tot erkenning moet per brief
worden ingediend bij de FOD Volksgezondheid, Dienst Risicobeheersing –Bestrijdingsmiddelen, Eurostation – Blok II,
Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel. Het invulformulier is te verkrijgen bij
de dienst Risicobeheersing van de FOD
Volksgezondheid of via www.fytoweb.fgov.
be door ‘Info voor de gebruiker’ aan te
klikken. Op het invulformulier noteer je je
identiteit, leeftijd, beroep en woonplaats.
Het bewijs dat je over de nodige kennis
beschikt, moet hier tevens worden bijgevoegd. De aanvraag wordt op basis van
deze gegevens onderzocht. De erkenning
of weigering wordt daarna per aangetekende zending medegedeeld.

“Zo snel mogelijk wettelijke
erkenning ‘erkend gebruiker’
aanvragen.

“

Specifieke regeling voor tuinaannemers!
Specifiek voor de tuinaanlegsector is er
een regeling uitgewerkt dat een medewerker met spuitlicentie niveau 1 in opdracht (onder verantwoordelijkheid) maar
niet onder rechtstreeks toezicht van de

Hoe verkrijgen als tu
tuinaannemer?

Ondernemi
Ondernemingen
en rechtspersonen kunnen geen sspuitlic
spuitlicentie verkrijgen. Spuitlicenties worden
worde uitsluitend afgeleverd aan
meerderjar
eerder
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zal de overstap naar het nieuwe systeem van fytolicenties het vlotst
verlopen. Door middel van een vereenvoudigde aanvraagprocedure via het internet
zal men automatisch een ‘spuitlicentie
niveau 2’ kunnen verkrijgen. Tuinaannemers zonder de wettelijke erkenning
‘Erkend gebruiker’ maar die professioneel werken met gewasbeschermingsmiddelen (huidige klasse B) zullen een
spuitlicentie niveau 2 kunnen aanvragen.
Zij zullen gedurende de overgangsperiode
een uitgebreide aanvraag moeten doen
waarna de overheid de echtheid van de
aanvraag zal verifiëren vooraleer de gevraagde spuitlicentie af te leveren. Na de
overgangsperiode zullen tuinaannemers
enkel een spuitlicentie kunnen bekomen
door opleiding te volgen via het reguliere
onderwijs of door specifieke naschoolse
opleidingen. Bij de naschoolse vorming
zal het aantal uren wellicht variëren van
16 uren voor niveau 1, naar 60 uren voor
niveau 2 en 120 uren voor niveau 3. Dit

laatste komt overeen met de huidige ople
leid
leiding
voor erkend gebruiker/verkoper.
Belangrijk om weten is dat de inhoud van
de vorming sectorspecifiek zal gebeuren.

Wat met werknemers?
Medewerkers die bespuitingen voorbereiden, toepassen en het materiaal reinigen onder de verantwoordelijkheid van de
bedrijfsleider met spuitlicentie niveau 2
‘professioneel gebruik’ (P2) dienen in het
bezit te zijn van een spuitlicentie niveau 1
‘assistent professioneel gebruik’ (P1). Er
kunnen maximaal 10 medewerkers met
spuitlicentie P1 onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsleider met P2
werken. Bovendien kan de aanvraag voor
een spuitlicentie P1 slechts gebeuren
door een houder van spuitlicentie P2.

Permanente vorming
Een spuitlicentie zal 6 jaar geldig blijven
en zal moeten verlengd worden door het
volgen van een permanente vorming.
Er zullen voldoende uren vorming moeten gevolgd worden die aan een aantal
voorwaarden i.v.m. onderwerp en inhoud
zullen moeten voldoen. Hiervoor komen
bijvoorbeeld wintervoordrachten en praktijkvoordrachten in aanmerking zoals
we diedoor PCSierteelt en ADLO worden
gegeven. Er zal een systeem ontwikkeld
worden om de aanwezigen te registreren
zodat studiepunten kunnen verzameld
worden. Wanneer onvoldoende vorming
gevolgd wordt of bepaalde zware inbreuken vastgesteld worden kan de spuitlicentie ingetrokken worden. O
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