Wat bij een vervallen fytolicentie?
Misschien klinkt de datum u bekend, of niet, maar 24 november 2021 is een belangrijke
datum in het kader van heel wat mensen hun fytolicentie. Tegen die dag dienden
namelijk heel wat fytolicenties verlengd te worden, dit kon door vormingsactiviteiten te
volgen. Helaas zijn er ook heel wat mensen waarbij de fytolicentie kwam te vervallen.
Dit zijn de licenties die oorspronkelijk 5 of 6 jaar geldig waren, afhankelijk vanaf
wanneer ze aangevraagd werden en die door het volgen van onvoldoende
navormingsactiviteiten niet verlengd konden worden.
Het aantal vormingsactiviteiten die gevolgd moeten worden, is afhankelijk van het type
fytolicentie. Onderstaande tabel toont dit aan:
Fytolicentie
NP: distributie en voorlichting niet-professioneel
P1: assistent professioneel gebruiker
P2: Professioneel gebruiker
P3: distributie en voorlichting
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Bij het volgen van onvoldoende navormingsactiviteiten komt de fytolicentie dus te
vervallen. In dit geval dient u eerst de overige navormingsactiviteiten te volgen
vooraleer u uw nieuwe fytolicentie kan gaan aanvragen. Een lijst van
navormingsactiviteiten
kan
u
terugvinden
op
onze
website:
https://www.nacvzw.be/nl/evenementen/.
De vormingsactiviteiten kunnen online of fysiek gevolgd worden. Het grote verschil
tussen de 2 soorten is dat u de online opleidingen van thuisuit kan volgen en dat de
sessie 2uur duurt. De fysieke navormingsactiviteiten dienen op een locatie bij u in de
buurt gevolgd te worden en duren 3 uur.
Wil u meer weten over hoe u uw fytolicentie kan heraanvragen, dan kan u dit verder in
deze brochure terugvinden. Indien u vragen heeft over de fytolicentie en de
navormingsactiviteiten dan kan u contact opnemen met Kaat De Winter, dit kan via
kaat@nacvzw.be of via het nummer 0483 17 85 10.
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Fytolicentie aanvragen op basis van
vervallen licentie
1. Om uw fytolicentie aan te vragen dient u te gaan naar de site:
www.fytolicentie.be
2. Daar kiest u onder het menu fytolicentie aanvragen voor online aanvraag
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3. Dan verschijnt onderstaand scherm en klikt u op online aanvraag indienen

4. Vervolgens kiest u de taal

5. U komt dan terecht op onderstaand scherm waar u dient te kiezen voor
aanvraag van een fytolicentie en vervolgens op volgende te klikken.
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6. U dient dan uw gegevens in te vullen.

7. Vervolgens komt u bij de volgende stap en kan u de opleiding en gevraagde
fytolicentie invullen. Hierbij kiest u voor vervallen fytolicentie.
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8. Als u voor vervallen fytolicentie kiest dan krijgt u onderstaand kader. Daarbij
dient u het vakje: ‘Ik verklaar dat ik beschik over een vervallen fytolicentie en
dat ik heb deelgenomen aan het nodige aantal vormingsactiviteiten om een
nieuwe fytolicentie aan te vragen.’ aan te klikken. Daarna kan u de fytolicentie
aanduiden dat u wilt aanvragen.

9. Bij stap 3 kan u uw professionele activiteiten gaan ingeven. Iedere fytolicentie
is gekoppeld aan een professionele activiteit. U kan dit toevoegen door op het
vakje ‘Toevoegen’ te klikken.
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10. Als u op het vakje ‘toevoegen’ geklikt heeft, dan kan u het
ondernemingsnummer (BTW-nummet met 0 vooraan) en het
vestigingseenheidsnummer van uw professionele activiteit toevoegen. Het
vestigingseenheidsnummer vindt u terug op
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html. Als u op deze
site uw ondernemingsnummer ingeeft kan u op “VE” klikken en dan krijgt u
een nummer van 10 cijfers beginnend met een 2. Indien u nog niet beschikt
over dit nummer contacteer mij dan op het nummer 0495/29 80 13.
Indien u werkzaam bent bij een gemeente of bedrijf zonder
ondernemingsnummer dient u geen ondernemingsnummer en
vestigingseenheidsnummer in te geven maar onderaan alle gegevens van het
bedrijf in te vullen.
Daarna kan je de sector van de professionele activiteit ingeven. Dit kan
bijvoorbeeld landbouw, tuinaanleg, tuinbouw, groensector, verkoop,
voorlichting… zijn. Vervolgens kiest u voor opslaan.

11. Bij stap 4 krijgt u een overzicht van de gegevens die werden ingevuld. Na dit
te controleren kan u klikken op indienen. U krijgt hiervan een
bevestigingsmailtje. Om een fytolicentie P3 of NP aan te vragen zal eerst de
factuur betaald moeten worden die ook meegestuurd werd met de mail. Het
FOD dienst fytolicentie keurt nu uw fytolicentie goed op basis van de
vormingsactiviteiten die zij doorgekregen hebben.
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Hoe kan je uw fytolicentie/ gevolgde
activiteiten raadplegen?
1. Ga naar www.fytolicentie.be
2. Scrol naar beneden en klik op mijn fytolicentie aanmelden.

3. Log nu in via uw identiteitskaart en PIN code.
4. Dan krijgt u dit beeld te zien:
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5. Dan gaat u naar het tabblad fytolicentie

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

7. Vervolgens krijgt u de fytolicentie.
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8. Een overzicht van uw gevolgde activiteiten kan u via onderstaande tabel
terugvinden. Hierbij kan u kiezen voor het vergrootglas (links) of kan u klikken
op status verlenging (kleurencode).

9. Vervolgens krijgt u een overzicht van uw gevolgde activiteiten met daarbij de
datum, locatie en het onderwerp van de opleidingen die u gevolgd heeft.

Andere manier om de fytolicentie te raadplegen, via kopie/overzicht per e-mail
10. Kopie/overzicht per e-mail
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11. Kopie/overzicht per e-mail

12. Nu kan u uw taal kiezen
13. In plaats van aanvraag fytolicentie klikt u nu op kopie fytolicentie en
vervolgens op volgende.

14. Vervolgens kan u het rijksregisternummer invullen. Het rijksregisternummer
kan u terugvinden op de achterkant van u identiteitskaart.

15. Nadat alles werd ingevuld krijgt u deze bevestiging.

16. Na deze bevestiging zal u ook een e-mail krijgen met daarin u overzicht van u
licentie en de reeds gevolgde activiteiten/ bijscholingen.
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