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Fytolicentie?
Vanaf 25 november 2015, moet u als professionele gebruiker, verdeler of voorlichter van
gewasbeschermingsmiddelen een fytolicentie hebben.

Types fytolicentie
P1 Assistent professioneel gebruik
Met behulp van een fytolicentie P1 kan u professionele middelen gaan toepassen en heeft u toegang
tot het fytolokaal onder toezicht van een P2 of P3-licentiehouder.

P2 Professioneel gebruik
De fytolicentie P2 stelt u in staat professionele middelen aan te kopen en te gebruiken. Deze is in
land-en tuinbouw de meest aangewezen licentie.

P3 Distributie/voorlichting professionele producten
Indien u wenst voorlichting en advies te verlenen en professionele producten te verkopen dient u in
het bezit te zijn van een licentie P3.

NP distributie/voorlichting garden segment
De NP licentie geeft u de mogelijkheid om advies en verkoop te doen van niet-professionele
producten (garden segment)

Heeft u reeds een fytolicentie?
Vergeet deze dan niet te verlengen!
Iedere houder van een fytolicentie zal per geldigheidsperiode een aantal vormingsactiviteiten
moeten volgen om de fytolicentie te kunnen verlengen. De periode waarbinnen de activiteiten
dienen gevolgd worden is afhankelijk van wanneer de fytolicentie aanvraag is ingediend.

 Aantal te volgen activiteiten?
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Activiteiten die in aanmerking komen ter verlenging van de fytolicentie zijn o.a. studievergadering,
proefveldbezoek, demo,… waarbij de focus wordt gelegd op duurzame gewasbescherming. Naast onze
cursussen fytolicentie kan u tevens bij ons terecht voor het organiseren en volgen van deze
vormingsactiviteiten. Deze activiteiten dienen georganiseerd te worden door een erkend centrum
waartoe wij als nationaal agrarisch centrum bevoegd zijn.

 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 identiteitskaart en PIN code.
4. Dan krijgt u dit beeld te zien

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.

Waar kan ik terecht om het aantal gevolgde
navormingsactiviteiten 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
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).

Ik heb nog geen fytolicentie.
Wat nu?
Heeft de persoon een diploma van regulier land- of tuinbouwonderwijs?


Is het diploma ouder dan 6 jaar, dan dient men eerst een aantal navormingen te
volgen vooraleer aanvraag voor fytolicentie kan worden goedgekeurd. Het aantal
navormingen die dienen gevolgd te worden is afhankelijk van het type fytolicentie .
Voor een P1 licentie zijn dat er 3, voor P2 4, P3 6 en voor de NP 2 navormingen.



Is het diploma geen 6 jaar oud, dan wordt de aanvraag a.d.h.v. diploma meteen goed
gekeurd

Bezit de persoon in kwestie GEEN diploma van regulier land- of
tuinbouwonderwijs, dan dient men de basisopleiding te volgen om een
fytolicentie te bekomen
Hierbij vindt u ons aanbod aan basisopleidingen.

P1 – Assistent professioneel gebruik (16u)
Avondopleiding: 18u30-22u30
Of Dagopleiding: 9u00-12u00 en 13u00-16u00
Kostprijs: 75 euro

P2 – Professioneel aankopen en gebruiken (60 u)
Avondopleiding: 18u30-22u30
Kostprijs: 150 euro

P3 – Distributie van of voorlichting van middelen voor professioneel gebruik (120 u)
Avondopleiding: 18u30-22u30
Of Dagopleiding: 9u00-12u00 en 13u00-16u00
Kostprijs: 300 euro

NP – Distributie van of voorlichting van middelen voor niet-professioneel gebruik (16 u)
Avondopleiding: 18u30-22u30
Of Dagopleiding: 9u00-12u00 en 13u00-16u00
Kostprijs: 75 euro
Voor meer info omtrent deze basisopleidingen kan u terecht op www.nacvzw.be of telefonisch via
0495 29 80 13

