
Fytolicentie – IPM 
D. Druant 



Op de markt brengen van GBM 
EU verordening 1107/2009 

• RISICO =     gevaar       X          blootstelling 

Bron: R&G 



Splitsing van erkenning 

• Professioneel (Proffesioneel) gebruik:  
• nodig om uw inkomen te verwerven (hoofd- of bij 

beroep).  

• Amateurgebruik (Garden):  
• particulier in tuin,… 

• hobbyist 

 

 

 
• Belgïe: in voege vanaf 18/02/2016 

• Niet meer van toepassing: A, B en niet geklasseerd 

 



Lijst: www.fytoweb.be 



Splitsing van erkenning 

18/02/2012 18/08/2014 18/02/2016 

Inwerkingtreding Verkoop enkel nog conform 
wetgeving 

Gebruik enkel nog conform 
wetgeving 

!Wees proactief: koop geen te grote hoeveelheden meer! 

Product Erkenningnummer 

Particulier product XXXXXG/B 

Professioneel product XXXXXP/B 

Vanaf 18/08/’14 zal het grote publiek enkel niet-professionele producten kunnen kopen in 
de Garden-centra. 

Overgangsperiode: 2 jaar 



fytolicentie 

• Certificaat voor professioneel gebruiken, 
verkopen en geven van voorlichting van gbm 

• Basis- en aanvullende opleiding (continue vorming) 

• Erkenning van de kennis 

• Vereist voor professioneel gebruiken, verkopen en 
geven van voorlichting 

• Geldigheidsduur: 6 jaar (uitz. Aanvraag in 
overgangsperiode) 

 

 
Van kracht vanaf 25/11/2015 
  

18+ 



Fytolicentie: types 

 

 

 

 
• Max 10 P1 onder verantwoordelijkheid (≠ rechtstreeks toezicht) van 1 P2 of P3 

• Enkel in de landbouwsector mag P1 geen fytoproduct toepassen bij derden; P2 
wel 

• Qua gebruik van fytoproducten is P2 = P3 

• P3 mag ook niet-professionele producten verkopen & voorlichten 

• Gestapeld systeem: P3 > P2 > P1 

 

Type Wat? 

NP Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik 

P1 Assistent professioneel gebruik 

P2 Professioneel gebruik 

P3 Distributie/voorlichting 



Fytolicentie: types 

Type Wat 

P2 s Specifiek professioneel gebruik 

- Maar : P1, P2 en P3 mogen geen producten  
     “voorbehouden voor specifiek professioneel gebruik” toepassen 
- Cfr: ± huidig speciaal erkend gebruiker – speciaal gebruik nu vermeld op 

erkenningsacte 
- Bijlage X 
 
 
 

- Fytolicentie is persoonlijk 
- 1 licentie per natuurlijke persoon 
- Rechtspersoonlijkheid kan geen licentie krijgen 



Welke licentie heb ik nodig? 

 



Fytolicentie: types 

• P1 fytolicentie 1: assistent professioneel gebruik 
• Voorbereiden, toepassen en reinigen van het materiaal onder 

verantwoordelijkheid (niet onder direct of effectief toezicht) van 
niveau 2 of 3 PP 

• Via een verklaring (2X) door P2 of P3 wordt bevestigd onder wiens 
gezag P1 valt. 

• P2 fytolicentie 2: toepasser-beheerder 
• Aankoop, opslag, voorbereiden, toepassen, reinigen van het 

materiaal en beheer 
• Land- of tuinbouwer-loonsproeier zonder verkoop van producten 

• P2s Fytolicentie specifiek gebruik 
• P3 fytolicentie 3: verkoper-voorlichter van professionele 

producten 
• NP: verkoper amateurproducten 



Fytolicentie: types 

 

PP = professioneel product 



tijdslijn 

 



Hoe aan te vragen? 
overgangsperiode: 1/09/2013 – 31/08/2015 

• Op basis van huidige erkenning 
– Op basis van huidige erkenning (1): 

 

 

 

 

 

 

– Beschikken over een diploma dat in aanmerking komt voor (1) 
• T.e.m. 7e beroep landbouw  

– Als verantwoordelijk personeelslid vermeld in de erkenning als EG, EV of SEG 
verleend aan een rechtspersoon 

 

 

 

 

 

 

!!! 

Wie? Type fytolicentie dat kan aangevraagd worden 

Erkend verkoper NP, P3 

Erkend gebruiker P1, P2, P3 

Speciaal erkend gebruiker P2s 



Hoe aan te vragen? 
overgangsperiode: 1/09/2013 – 31/08/2015 

• Op basis van ervaring 

 
Type fytolicentie Vereiste ervaring 

P3 5 jaar ervaring in de voorlichting (van klasse 
A/B of producten erkend voor prof. gebruik) 

NP 2 jaar in de voorlichting of distributie (van 
producten bestemd voor niet-prof gebruik) 

P1 en P2 2 jaar in gebruik (van klasse A/B of producten 
erkend voor prof gebruik 

Aanvraag voor P1 gebeurt in de overgangsperiode steeds door een P2 of P3-
licentiehouder! 



ervaring 

• Mogelijk om max. 4 P2’s aan te vragen per 
combinatie ondernemingsnummer/VEN 

• Cfr. Samenuitbating: aparte KBO’s  i.f.v. FAVV 

 

 

• Gegevens vereist bij aanvraag 

– Ondernemingsnummer + VEN-nummer 



VEN-nummer 

• Vestigingeenheidsnummer 

 



Na overgangsperiode 

• Regulier onderwijs 
– Moet beantwoorden aan de vakbekwaamheid van 

licentie (definitie van verplichte vakken) 

• Naschools onderwijs (erkende centra) + 
examen 
– P1: 16 uur (zeer praktijkgericht) 

– P2: 60 uur (P2 s: 20 uur) 

– P3: 120 uur 

– NP: 16u 



Hoe certificaat verlengen? 
Aanvullende opleiding binnen 6 jaar 

Fytolicentie Aantal vormingsactiviteiten 

P1 3 

P2 (P2 s) 4 (2) 

P3 6 

NP 2 



Kostprijs en sancties: onder discussie 

 
• Kostprijs:  

– P1 en P2 : gratis  
– P3 en NP : 220 € / 6 jaar, te betalen bij aanvraag 

 

• Wanneer wordt de fytolicentie ingetrokken?  
  -> nog onder discussie…  
 -> zeker is als de vorming niet wordt gevolgd!  
 
• Boetesysteem zal uit 3 niveaus bestaan:  

– Waarschuwing  
– Tijdelijke opschorting van de fytolicentie  
– Intrekking van de fytolicentie  

 
• -> het boetesysteem zal van kracht zijn op 25/11/2015  



Toegelaten activiteit per fytolicentie 

1: jongeren op het werk, zoals bepaald in het kb van 3 mei 1999 



goedkeuring 

• Onmiddellijk na indienen aanvraag is er een 
bevestigingsmail 

• Na enkele weken goedkeuring van licentie of 
wijgering 

• Inloggen met login en paswoord en 
fytolicentie downloaden en afdrukken 

• Indien foutieve e-mail opgegeven: 

– info@fytolicentie.be 

 





Online account 



Dé fytolicentie 



Vragen? 

• Contacteer: 

– fytolicentie@nacvzw.be 

– Of telefonisch: 0495/29 80 13 

 

• Wenst u een infovergadering? 

– Contacteer ons! 

mailto:fytolicentie@nacvzw.be

