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Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Heeft u een Bewijs van Vakbekwaamheid (BvV) nodig?

Bent u via handels- of commerciële organisatie betrok-ken bij advisering, verkoop,
transport of opslag van professionele gewasbeschermingmiddelen?
Nee
Bent u een gebruiker van professionele
gewasbeschermingsmiddelen?
Nee

Ja
Werkt u met gewasbeschermingsmiddelen in opdracht en onder verantwoordelijkheid
van een persoon die beschikt over een BvV Bedrijfsvoeren Gewasbescherming?
Ja

Nee

Voert u alleen laag risico handelingen
uit die goedgekeurd zijn voor een
instructie (RGB artikel 6.3a)?

Bent u bedrijfshoofd van een land- of
tuinbouwbedrijf?
Ja

Nee

Bent u geboren vóór 1 januari 1996?
Ja
Ja

Nee

Nee
Geeft u opdrachten voor toepassing van
middelen aan personeel in uw dienst?
Nee
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De komende tijd zijn er weer tal van
bijeenkomsten die meetellen voor
de verlenging van de spuitlicentie,
ofwel het bewijs van vakbekwaamheid. Maar er zijn wel verschillende licenties: voor de medewerker,
de eigenaar en de leverancier. Bijgaand stroomschema geeft duidelijkheid over de juiste licentie. Meer
informatie: www.erkenningen.nl.
Houd voor de bijeenkomsten informatie van opleidingen, organisaties
en leveranciers in de gaten.

Ja

Adviseert u over gewasbescherming en bent u verantwoordelijk voor transport of
opslag van gewasbeschermingsmiddelen?

Nee

Adviseert u over gewasbescherming?

Ja

Bent u betrokken bij verkoop
van gewasbeschermingsmiddelen?
Ja

Let op: licentie Uitvoeren
Gewasbescherming
meestal niet voldoende

Ja

Nee

Bent u verantwoordelijk
voor transport of opslag van
gewasbeschermingsmiddelen?

Ja

Zoals uit bijgaand stroomschema blijkt, moet er op een
bedrijf dat gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, niet
alleen een licentie Uitvoeren Gewasbescherming zijn
voor degene die met middelen
werkt. Op het bedrijf moet er
ook iemand zijn die de licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming heeft. Dit mag de
eigenaar zijn, maar het hoeft
niet. Voor het verkrijgen van
deze licentie worden cursussen aangeboden. Zie voor een
overzicht www.erkenningen.nl

Nee

Nee
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U heeft geen BvV nodig
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