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Hoe kan ik mijn fytolicentie bekijken/afdrukken? 

1. Ga naar www.fytolicentie.be 

2. Op uw rechterkant klikt u op aanmelden met eID  

 

 
 

 

3. Log uw in via identeitskaart en PIN code. 

4. Dan krijgt u dit beeld te zien 

 

  

http://www.fytolicentie.be/
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5. Dan gaat  u naar tabblad fytolicentie 
 

 

 

 

6. Om uw fytolicentie te openen klikt u nu op het PDF icoontje 

 

 

7. Dan kan u bestand met de licentie openen en 

de licentie afdrukken.  
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Waar kan ik terecht om het aantal gevolgde 

vormingsactiviteiten te bekijken? 

Hiervoor logt u in op uw online fytolicentie account zoals reeds eerder beschreven. 

Eenmaal u bent ingelogd gaat u naar tabblad fytolicentie 

 

 

 

 

U kan dan het aantal gevolgde navormingsactiviteiten bekijken door op het potloodje 

voor uw fytolicentie te klikken. 

 

 

U krijgt dan een lijst met de navormingsactiviteiten die u reeds heeft gevolgd. Het 

onderwerp, locatie  en tijdstip staan ook vermeld alsook de organisator.   

  

LET OP: Het kan enige tijd duren (2-3 maanden) vooraleer een gevolgde activiteit te bezichtigen is op 

uw account   
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Op uw account zal u ook kunnen kijken of uw reeds voldoende activiteiten heeft gevolgd. Hiervoor is 

gebruik gemaakt met verschillende kleurcodes. 

 

Voor P1 en P2 licentie houders 

Als u  nog niet voldoende activiteiten heeft bijgewoond zal naast uw licentie op uw account 

een blauwe kleur staan. Indien u voldoende activiteiten heeft gevolgd veranderd deze kleur 

van blauw naar groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor P3 of NP licenties 

Een P3 of NP fytolicentiehouder die voldoende activiteiten heeft gevolgd zal de kleurcode 

geel krijgen. Men zal dan eerst  de verplicht bijdrage van 220 euro dienen te betalen (factuur 

zal ten vroegste 12 maanden voor einddatum fytolicentie toegestuurd worden) vooraleer de 

kleurcode veranderd van geel naar oranje (fytolicentie verlengd). 

 


