Regelgeving

Eerste fytolicenties verlengd
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Individueel op de hoogte

Door de geldigheid van de fytolicenties met een jaar te verlengen, kan
elke professional die al houder is van
een fytolicentie zijn activiteit voortzetten. Tegelijkertijd krijgen deze professionals ook extra tijd om de vormingsactiviteiten te volgen om zijn of haar
licentie te verlengen. De verlenging
met een jaar geldt zowel voor de
reeds verlengde licenties als voor
diegene die nog niet konden worden
verlengd. Iedere betrokken licentiehouder zal individueel per e-mail op
de hoogte worden gebracht zodra de
geldigheidsduur van zijn licentie(s)
werd aangepast. Voor de fytolicenties
die vervallen in 2021 of 2022 wijzigt er
niets.n
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Niet het onrechtstreekse
slachtoffer

tuinbouwers mogen in deze niet het
onrechtstreekse slachtoffer zijn van
deze pandemie”, zo motiveerde de minister.
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Professionals die gewasbeschermingsmiddelen hanteren, moeten
houder zijn van een fytolicentie. Een
fytolicentie is in beginsel zes jaar
geldig. Om die te vernieuwen moet
tijdens de geldigheidsduur een aanvullende opleiding gevolgd worden.
Die opleiding heeft als doel de kennis
over gewasbeschermingsmiddelen
actueel te houden. Een fyto-bijscholing duurt drie uur.
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De eerste fytolicenties vervallen op 24 november van dit najaar.
Heel wat licentiehouders hebben nog onvoldoende vormingsactiviteiten gevolgd om hun licentie tijdig te verlengen. Maar
door de coronamaatregelen kunnen momenteel onvoldoende
vormingsactiviteiten georganiseerd worden. Daarom zullen
alle licenties die op 24 november 2020 vervallen met één jaar
verlengd worden.

Alle informatie over de fytolicentie
vind je terug op www.fytolicentie.be.
AgroCampus organiseert in aanvulling op het aanbod van de lokale
structuren en in samenwerking met
de land- en tuinbouwscholen een
hele reeks fyto-bijscholingen.
Je vindt het volledige overzicht op
www.agrocampus.be/fyto-bijscholingen. Aarzel niet en schrijf tijdig in,
want het aantal plaatsen is beperkt.
Als de sessie van jouw voorkeur
volzet, kan je je inschrijven op de
reservelijst. Bij voldoende interesse
organiseert AgroCampus dan op een
nieuwe datum een bijkomende
sessie. n

C

op

yr

Federaal minister van Landbouw
Denis Ducarme besliste gezien het
effect van de coronamaatregelen op
die opleidingsmomenten tot automatische verlenging van deze fytolicenties. “Vormingsactiviteiten kunnen
momenteel enkel onder voorwaarden
hervat worden. Veel vormingsactiviteiten in de aanvullende opleiding werden daardoor geannuleerd. Land- en

Opleidingen bij AgroCampus

gespecialiseerd in tweedehands
Iseki en Kubota mini-traktoren.
Officiële
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