Gewasbescherming

Fytolicentie in vraag en antwoord
Sinds november 2015 is een fytolicentie verplicht voor iedereen die wil werken met gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik. De vernieuwde website biedt
enkele nieuwe opties.
Naar: Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond
Gert Van de moortel, vormingsverantwoordelijke Agrocampus
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22% van de Nederlandstalige fytolicenties vervallen in 2020, slechts 16%
van deze fytolicentiehouders volgde al
voldoende bijscholingen voor een
verlenging van de fytolicentie. De
meerderheid van de houders van een
fytolicentie zal pas in de loop van 2021
op de hoogte gebracht worden van de
stand van hun fytolicentie. Zes op de
tien fytolicenties vervallen immers
pas in 2022. Je kan jouw persoonlijk
online-dossier nakijken op
www.fytoweb.be.

met hun personeel ook de informatie
voor het personeel (mee) opvolgen.
Als mijn medewerker ook een fytolicentie wil behalen, wat kost mij dat?
Medewerkers kunnen de opleiding ‘P1
- assistent professioneel gebruik’ en
‘P2 – professioneel gebruiker’ volledig
gratis volgen indien ze met een vast
contract tewerkgesteld zijn in de
sectoren tuinbouw (PC 145), parken
en tuinen (PC 145.04), landbouw (PC
144) en technische land- en tuinbouwwerken (PC 132). EDUplus betaalt niet alleen de opleidingskost
terug maar ook de loonkost voor de
uren dat jouw medewerker cursus
volgt.
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Wanneer vervalt mijn
fytolicentie?

Wel een bijscholing gevormd,
maar niet op fytolicentie.be,
kan dat?
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Het kan vier tot vijf maanden duren
vooraleer een bijscholing definitief
geregistreerd is bij de federale overheid (FOD). Het is mogelijk dat je wel
tijdig de bijscholingen volgde maar
dat de registratie niet tijdig in orde is
waardoor je bij een controle van bv.
FAVV of Vegaplan toch in de problemen komt. Dit is een tijdelijk probleem want bij afronden van de registratieprocedure wordt je licentie
retroactief verlengd vanaf de vervaldatum. Dit probleem kan je voorkomen door je ruim op tijd bij te scholen.

Hoe volg ik de fytolicenties op
van mijn medewerkers?
In regel kan er maar één fytolicentie
toegekend worden per e-mailadres.
Nu kan je in je online-dossier ook een
extra e-mailadres toevoegen die ook
alle communicatie zal ontvangen.
Bedrijfsleiders kunnen zo in overleg

Ik heb geen e-id kaartlezer.
Hoe kan ik dan mijn onlinedossier raadplegen?

Om je online dossier te raadplegen
moet je inloggen met e-ID en pincode
op www.fytoweb.be. Als je niet beschikt over een e-ID kaartlezer kan je
een kopie van je dossier opvragen
zonder dat je moet inloggen. Dit doe
je ook via www.fytoweb.be en daar
dan de optie ‘kopie fytolicentie’ kiezen. Zorg wel dat je je identiteitskaart
bij de hand hebt want je zal je rijksregisternummer moeten ingeven. Onmiddellijk krijg je een e-mail met in
bijlage een kopie van je fytolicentie,
het aantal gevolgde opleidingen, waar
en wanneer je die volgde en het
aantal bijscholingen dat je nog moet
volgen om in orde te zijn voor verlenging. Dit is wel enkel mogelijk als je
e-mailadres geregistreerd is bij de
FOD. Een handleiding met uitleg en
een stappenplan om je online dossier
te bekijken of een kopie aan te vragen
vind je op www.boerenbond.be. n
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Fytobijscholingen
De komende maanden staan weer
heel wat fytobijscholingen gepland.
Het volledige aanbod van bedrijfsgilden, studiekringen en AgroCampus, vind je op www.agrocampus.
be/fyto-bijscholingen. Zorg dat je
tijdig het nodige aantal bijscholingen volgt om je licentie te verlengen.
Breng steeds je identiteitskaart
mee. Je aanwezigheid wordt immers geregistreerd via het inlezen
van je e-ID.
Nog geen fytolicentie? Kijk dan op
www.agrocampus.be/fytolicentie
voor het cursusaanbod bij Agrocampus. Zowel in het voor- als
najaar biedt Agrocampus opleidingen aan voor het behalen van een
fytolicentie in verschillende sectoren. Je kan ook altijd laten weten
dat je op zoek bent naar een voor
jou geschikte opleiding via info@
agrocampus.be. n

