
Opleiding fytolicentie
Meerhout, 6 december 2018

Jan Vancayzeele, consulent AVBS-Groen Groeien



• P1: Assistent professioneel gebruik 

• P2: Professioneel gebruik 

• P3: Distributie van of voorlichting over 
producten voor professioneel gebruik

• NP: Distributie van of voorlichting over 
middelen voor niet-professioneel gebruik

• PS: Specifiek professioneel gebruik
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• Standaard geldigheidsduur is 6 jaar

• Loopt sinds 25 november 2015

• Overgangsmaatregelen:
– 01/09/2013 tot 31/08/2014 => 7 jaar (tot 25/11/2022)

– 01/09/2014 tot 28/02/2015 => 6 jaar (tot 25/11/2021)

– 01/03/2015 t.e.m. 24/11/2015 => 5 jaar (tot 25/11/2020)

• Controleer je geldigheidsduur via je online 
dossier op www.fytoweb.be

3

http://www.fytolicentie.be/


Heb je nog geen fytolicentie?
=> Aanvraag uitsluitend op basis van:

– Geldig diploma/getuigschrift
• Regulier onderwijs

• Naschools onderwijs

– Opleiding volgen en slagen voor een examen:
• P1: 16 uur

• P2: 60 uur

• P3: 120 uur
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• Hoe je fytolicentie verlengen?
– Vormingsactiviteiten bijwonen
– Controleer je gevolgde opleidingen via je online 

dossier op www.fytoweb.be
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Type fytolicentie Minimum aantal te volgen 
vormingsactiviteiten 

P1 3

P2 4

P3 6

http://www.fytolicentie.be/
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13 januari 2015
FAQ TUINAANNEMER       

WWW.GROENGROEIEN.BE
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FAVV

• Tuinaannemer = professioneel gebruiker van 
GBM i.k.v. zijn beroepsactiviteiten.

• Niet heffingsplichtig onder bepaalde 
voorwaarden:
– Dienstverlener (spuiten bij derden)

– <10 are boomkwekerij

– Geen particuliere verkoop van GBM

10

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmjf-rpo_QAhXMXhoKHYZ2BM8QjRwIBw&url=http://www.favv.be/smiley/&psig=AFQjCNFcMPgfRtsRMYIrjLD-Dz5-MfOdcg&ust=1478355491566032
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmjf-rpo_QAhXMXhoKHYZ2BM8QjRwIBw&url=http://www.favv.be/smiley/&psig=AFQjCNFcMPgfRtsRMYIrjLD-Dz5-MfOdcg&ust=1478355491566032


Verplichte keuring spuittoestellen

• Keuringsplicht in België 
ook voor spuittoestellen 
voor groenonderhoud 
(parken, tuinen, golf, …)

• Uitzonderingen:

– Rugspuiten door één enkele 
persoon gedragen

– Lansspuiten handbediend 
met 1 dop
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Registratie gewasbescherming

• Registratie = wettelijk verplicht
• Registers minimaal 5 jaar bijhouden
• Op papier of digitaal
• Bij elk gebruik noteren:

– Datum
– Locatie
– handelsmiddel + dosis
– Behandelde plantensoort
– Plaag, ziekte of onkruid
– Op advies van WaWa of P3 (advies 

cfr. WaWa)
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Basisvereisten fytolokaal of -kast
• Uitsluitend voor gewasbeschermingsmiddelen
• Slotvast
• Droog, goed onderhouden en proper
• Verluchting en verlichting doelmatig ingericht
• Vorstvrij en lekkagevrij (vloeistoffen)
• Enkel betreden in het bijzijn van P1, P2 of P3
• Op de deur:

– VERGIF’ en doodshoofd
– ‘VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN’  

en geschikt gevaarsymbool (CLP)
– Identiteit/contactgegevens beheerder (P2 of 

P3)
– Affiche downloaden via AgriRecover
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Basisvereisten fytolokaal of -kast

• Lege en gespoelde verpakkingen:
– Veilig bewaren t.a.v. derden

– Afvoeren via AgriRecover (fytohandel)

• In de nabijheid van het fytolokaal:
– Beschermkledij (niet in fytolokaal!)

– Stromend water (ongevallen!)

– Ongevallenprocedure met noodnummers

– Nummer anti-gifcentrum : 070 245 245

• Vervoer van fytoproducten:
– Bij voorkeur laten leveren door fytoverdeler

– Eigen vervoer: afgesloten, vaste en lekvrije 
box, best poeders apart, ongevallenprocedure 
met noodnummers, gevaarsymbolen, …
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Regelmatige check-up fytolokaal

• Een paar keer per jaar een check-up doen + 
inventaris maken

• Opvolging erkenningsstatus via www.fytoweb.be
‘Toelatingen raadplegen/opgebruiktermijnen’ 
raadplegen

• NGBM = Niet Bruikbare fytomiddelen:

– Niet leesbare of traceerbare etiketten => NGBM

– Vervallen producten (erkenning ingetrokken of 
opgebruiktermijn verstreken) => NGBM

• Afvoer NGBM: 

– via je leverancier van fytoproducten

– Iedere twee jaar via AgriRecover

– AgriRecover bezorgt gratis een ontvangstbewijs
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Lege verpakkingen

• Afzonderlijk opslaan en aanbieden in 
drie aparte zakken:
– Spoelbare (bidons) goed spoelen (3x) + 

opslag in AgriRecover zak
– Doppen en zegels apart in eigen 

verpakking opslaan
– Niet-spoelbare (bv. papier) in aparte 

AgriRecover zak

• Tijdelijke opslag tot levering:
– Fytolokaal => lege verpakkingen 

bewaren aangewezen
– Indien niet mogelijk (fytokast) : achter 

slot bewaren (veiligheid t.a.v. derden)

• Alle info via www.AgriRecover.be
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http://www.agrirecover.be/
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