
Professionele gebruiker,  
voorlichter of verdeler van  
gewasbeschermingsmiddelen?

U hebt een

nodig!
verplicht 

vanaf 
25/11/2015!

www.fytolicentie.be

licentie

De fytolicentie is een certificaat voor  
professionele gebruikers, verdelers en  
voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen, 
dat vanaf 25 november 2015 verplicht wordt en 
zes jaar geldig is.

De bedoeling van de fytolicentie is dat u op de 
hoogte bent en blijft van nieuwe evoluties in 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
zodat u kunt meehelpen om de risico’s van deze 
producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel 
mogelijk te beperken.

Om een fytolicentie te krijgen, zult u een  
opleiding over verantwoord en duurzaam  
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  
moeten volgen. Dit geldt zowel voor de eerste 
aanvraag als voor de verlenging van uw  
fytolicentie.

Van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015 
gelden verschillende overgangsmaatregelen.

Alle Europese lidstaten zijn verplicht om een 
certificatensysteem met opleidingen op touw te 
zetten (maatregel uit de richtlijn 2009/128 over 
duurzaam gebruik van gewasbeschermings- 
middelen).

Wat is een  licentie?
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Contact
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de  
Voedselketen en Leefmilieu

Dienst Pesticiden en Meststoffen

Eurostation blok II 
Victor Hortaplein 40, bus 10

1060 Brussel

www.fytolicentie.be
fytolicentie@gezondheid.belgie.be

02 524 97 97

surf naar
www.fytolicentie.be



Voor wie geldt de    licentie?

De fytolicentie wordt verplicht voor personen die:

gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel
gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan 
of gebruiken in het kader van hun beroeps-
activiteiten;
vanuit commercieel oogpunt voorlichting geven 
over gewasbeschermingsmiddelen of 
toevoegingsstoffen;
gewasbeschermingsmiddelen of toevoegings-
stoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke 
personen, en niet aan rechtspersonen. Als u voor 
een rechtspersoon werkt, dient u in eigen naam een 
aanvraag in.

NP
P1

P2 PS
P3

Een        licentie aanvragen

Kostprijs van een    licentie Welke types     licentie zijn er?

Waarom vraag ik mijn 
 licentie best zo snel  
mogelijk aan?

Vanaf 1 september 2013 kunt u uw fytolicentie  
elektronisch aanvragen via www.fytolicentie.be. 

Het voordeel van een elektronisch dossier is dat u op 
elk ogenblik uw persoonlijke gegevens kunt raadplegen. 
U hebt een overzicht van de vormingsactiviteiten  
waaraan u hebt deelgenomen en kunt snel en  
eenvoudig een verlenging van uw fytolicentie aanvragen.

Als u met tijdelijke krachten of werknemers werkt, dan 
kunt u via uw eigen account een fytolicentie voor deze 
assistenten aanvragen. Dit is uw verplichting als hun 
verantwoordelijke.

Wie toch een papieren aanvraagformulier wil  
ontvangen, kan dit aanvragen bij de dienst Pesticiden 
en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid  
(zie contactgegevens).

Verdelers en voorlichters (NP en P3) zullen een retributie 
van 220 euro voor de fytolicentie moeten betalen.  
Voor professionele gebruikers geldt dit niet.

NP:  distributie van of voorlichting over producten voor  
 niet-professioneel gebruik
P1:  assistent professioneel gebruik (u gebruikt  
 gewasbeschermingsmiddelen onder gezag van   
 een P2 of P3)
P2:  professioneel gebruik (bv. landbouwers, openbare  
 groendiensten, tuinaannemers...) 
PS: specifiek professioneel gebruik
P3:  distributie van of voorlichting over producten voor  
 (niet-)professioneel gebruik

surf naarwww.fytolicentie.be

GELDIGHEIDSDUUR

U hebt van 1 september 2013 tot 31 augustus 
2015 de tijd om op basis van de overgangsmaat-
regelen een aanvraag voor een fytolicentie in te 
dienen. De geldigheidsduur loopt hoe dan ook pas 
vanaf 25 november 2015, maar hoe vroeger u uw 
fytolicentie aanvraagt, hoe langer ze de eerste 
keer zal gelden.

Als u uw fytolicentie vóór 31 augustus 2014  
aanvraagt, geldt ze zeven jaar in plaats van zes. 
Van 1 september 2014 t.e.m. 28 februari 2015 
geldt de normale duur van 6 jaar.  
Vanaf 1 maart 2015 is dit slechts vijf jaar.

OVERGANGSMAATREGELEN

Tijdens de periode van 1 september 2013 tot 
31 augustus 2015 zijn verschillende overgangs-
maatregelen van kracht, die gebaseerd zijn op uw 
diploma en/of ervaring.

U vindt het volledig overzicht van maatregelen op  
www.fytolicentie.be.

Na 31 augustus 2015 moet u een erkend diploma 
hebben of slagen voor een examen (al dan niet na 
het volgen van een opleiding) om een fytolicentie 
te kunnen krijgen.


