
U hebt uw fytolicentie… 

En nu? 



De fytolicentie is aangevraagd als je volgende mails hebt ontvangen:  
  

 

(*) Van de 21 000 aanvragen opgestuurd naar Brussel, zijn er tot op heden 13 000 verwerkt 

Afzender  Onderwerp 

De eerste mail bevestigt de aanvraag van de fytolicentie.  
Enige weken (of maanden*) later ontving u opnieuw de tweede mail,  
met de goedkeuring van de aanvraag. 

(1) 

(2) 



E-mail: goedkeuring aanvraag 

 

xxxxxxx 

De gebruikersnaam en  het paswoord heb 

je nodig om uw fytolicentie af te drukken. 



Ga naar www.fytolicentie.be om de fytolicentie af te drukken. 

Dit is een site van de federale Overheidsdienst Volksgezondheid, en ziet er als volgt uit: 

Klik hier 



Kies uw taal      Er zijn meerder mogelijkheden om uw  

            persoonlijke account te raadplegen.  

Klik op ‘Identificatie via 

e-mail en wachtwoord’ 



Je komt vervolgens in je persoonlijke account 

terecht. Hier kan u uw 

persoonlijke gegevens controleren en beheren 

fytolicentie te raadplegen. 

We raden aan deze zeker af te drukken en thuis 

in een map te bewaren. Tot op heden is nog 

niet geweten of men deze licentie zal moeten 

bij zich hebben tijdens de werkzaamheden of 

niet. 

Er wordt nu gevraagd je gebruikersnaam en paswoord in te typen: 

 



Is dit nu alles? Ja, dit is alles. Deze fytolicentie is vanaf 25/11/2015 verplicht. Zowel voor het aankopen als het 

toedienen van professionele producten is deze P2-fytolicentie vereist. 

Licenties die aangevraagd worden voor 1 september 2014, hebben een geldigheid van 7 jaar, m.a.w. van 

25/11/2015 tot 24/11/2022. Om deze licentie te kunnen verlengen dienen een aantal vormingsmomenten bij-

gewoond te worden. U ziet dat een P2-licentiehouder 4 dergelijke vormingsactiviteiten dient bij te wonen. 

 

 

Vormingsactiviteiten worden georganiseerd door o.a. het Nationaal Agrarisch Centrum.  

Dit kunnen proefveldbezoeken, wintervergaderingen, … zijn.  

We houden u hiervan op de hoogte via de vakpers, via mail,… 

 

Een maand voor het verstrijken van uw licentie zult u na het volgen van voldoende vormingsactiviteiten  

uw fytolicentie kunnen vernieuwen… 

Fytolicentie Aantal vormingsactiviteiten 

P1 3 

P2 4 

P3 6 

NP 2 



Meer info of vragen? 

 

 

 

0495/29 80 13 

fytolicentie@nacvzw.be 


