P2

P3

NP

E-mail

Landbouw-BTW-nummer

Telefoon

Postnummer

BE 0

VU: NAC vzw - Industrieweg 53 - 8800 Roeselare

Gsm

Gemeente

Straat		Nummer

Naam		Voornaam

P1

sierteelt

Opsturen: Industrieweg 53, 8800 Roeselare-Beveren
of faxen: 051 24 25 39 of mailen: info@nacvzw.be
NACvzw brengt u persoonlijk op de hoogte
van data en locaties in uw streek.

(verlengen fytolicentie)

andere:

fruitteelt

Navormingsactiviteit fytolicentie

groenten

tuinaanleg-terreinbeheer

Basisopleiding fytolicentie (behalen fytolicentie)

Kies uw opleiding:

inschrijfstrook
Kies uw sector:
akkerbouw

Land- en tuinbouw
Informatica
fyto opleidingen

www.nacvzw.be

Land- en tuinbouw
Informatica
Fytolicentie

Volg ons: NACvzw

Voor meer informatie, contacteer ons vrijblijvend:

Nationaal Agrarisch Centrum vzw
Industrieweg 53 - 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 - F 051 24 25 39
info@nacvzw.be - www.nacvzw.be

met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

opleidingen

Basisopleiding

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

fytolicentie

Heb Je Nog geeN fytoliCeNtie?

Je KAN de liCeNtie ViA deZe
oPleidiNg beHAleN!

Navormingsactiviteiten

fytolicentie

Heb Je reedS eeN fytoliCeNtie?

Vergeet deZe dAN Niet te
VerleNgeN!

Om uw fytolicentie te verkrijgen of te verlengen, moet u

P1 Assistent professioneel gebruik (16u)

Iedere houder van een fytolicentie zal per geldigheidsperiode

een opleiding over verantwoord en duurzaam gebruik van

Met behulp van een fytolicentie P1 kan u professionele

een aantal vormingsactiviteiten moeten volgen om de

gewasbeschermingsmiddelen volgen.

middelen gaan toepassen en heeft u toegang tot het

fytolicentie te kunnen behouden.

fytolokaal onder toezicht van een P2 of P3-licentiehouder.
Het NAC organiseert opleidingen NP, P1, P2 en P3 voor diverse
sectoren tot het behalen van de fytolicentie. Beschikt u reeds

P2 Professioneel gebruik (60u)

over een fytolicentie? Dan kan u bij het NAC terecht om deze

De fytolicentie P2 stelt u in staat professionele middelen aan

te verlengen via vormingsactiviteiten.

te kopen en te gebruiken. Deze is in land-en tuinbouw de
meest aangewezen licentie.

Aantal te volgen activiteiten?
Het aantal activiteiten die dienen gevolgd te worden is
afhankelijk van het type fytolicentie:
Fytolicentie

Aantal vormingsactiviteiten

P1

3

P2

4

P3

6

Indien u wenst voorlichting en advies te verlenen en

NP

2

professionele producten te verkopen dient u in het bezit te zijn

PS

2

P3 Distributie/voorlichting professionele
producten (120 u)
van een licentie P3.

NP Distributie/voorlichting garden
segment (16u)

Binnen welke periode?
De activiteiten moeten gevolgd worden voor de einddatum
van de licentie. De einddatum van de licentie staat tevens

De NP licentie geeft u de mogelijkheid om advies en verkoop

vermeld op de licentie zelf. De looptijd van de licentie is

te doen van niet-professionele producten (garden segment).

afhankelijk van wanneer de aanvraag is gebeurd en kan
variëren van 5, 6 tot 7 jaar.

