
Professionele gebruiker,  
voorlichter of verdeler van  
gewasbeschermingsmiddelen?

www.fytolicentie.be

Volg tijdig de 

aanvullende 

opleiding om uw 

 licentie te 

verlengen
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Contact
 

 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de  
Voedselketen en Leefmilieu

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen

 Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 10

1060 Brussel

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

02 524 97 97

surf naarwww.fytolicentie.be

Op fytolicentie.be vindt u meer informatie 
over de verlenging van uw fytolicentie.

Nog vragen? Lees onze gids:  
www.fytolicentie.be/gids of contacteer ons.

Graag meer informatie?

Klaar?
1. Als u voldoende vormingsactiviteiten volgt binnen 

de geldigheidsduur van uw licentie, dan zal uw 
fytolicentie automatisch worden verlengd met  
6 jaar. U hoeft verder niets te doen.

2. U ontvangt de verlenging van uw fytolicentie ten 
vroegste één jaar voor de vervaldatum van uw 
huidige licentie. U ontvangt de verlenging per 
e-mail of per post. 

3. Uw fytolicentie is ook altijd beschikbaar in uw 
online dossier (fytolicentie.be). Aan te melden  
via eID.

4. Hebt u een betalende fytolicentie P3 of NP? 
Dan ontvangt u eerst een factuur. De verlenging 
gebeurt pas na betaling.

Hebt u onvoldoende vormingsactiviteiten gevolgd 
binnen de geldigheidsduur van uw fytolicentie? 
Dan zal uw fytolicentie vervallen en mag u uw 
activiteit met gewasbeschermingsmiddelen niet 
meer uitoefenen.

Om opnieuw gewasbeschermingsmiddelen te mogen kopen, 
bewaren, gebruiken, verkopen of er advies over te verlenen, zal u 
eerst een nieuwe aanvraag voor een fytolicentie moeten indienen. 
Daarvoor moet u de nodige administratieve stappen ondernemen 
en een aantal opleidingen volgen. Anders kunt u problemen 
krijgen bij controle van uw beroepsactiviteit of bedrijf.



U hebt een  licentie?
Een fytolicentie is een certificaat dat aangeeft dat u als 
professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op 
een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen 
en toevoegingsstoffen kunt omgaan. Dit certificaat 
is verplicht sinds 2015 voor alle personen die met 
gewasbeschermingsmiddelen werken.

Geldigheidsduur van 
mijn  licentie?
De geldigheid van uw fytolicentie is beperkt.

De vervaldatum kan u eenvoudig terugvinden op uw 
licentie of in uw online dossier (fytolicentie.be; aan te 
melden via eID).

NP
P1

P2 P3

Mijn  licentie verlengen?
De verlenging gebeurt automatisch na deelname  
aan voldoende vormingsactiviteiten.

Elke vormingsactiviteit duurt twee tot drie uur. 
Het kan gaan om voordrachten, studiedagen, 
demonstratieprojecten, veldbezoeken en andere 
activiteiten, voor zover ze erkend zijn door de gewesten.

Neem uw identiteitskaart mee om uw aanwezigheid  
te registreren!

In de praktijk?
De vormingsactiviteiten worden door diverse centra, 
beroepsorganisaties en instellingen georganiseerd.  
Zij communiceren hun vormingsaanbod in de pers en  
op hun websites.

Een deel van het vormingsaanbod kan u ook terugvinden 
via de website van het Departement Landbouw & Visserij 
van de Vlaamse overheid. Ga naar lv.vlaanderen.be 
en geef vervolgens ‘opleiding fytolicentie’ in in de 
zoekfunctie.

• U kan vrij kiezen aan welke vormingsactiviteit  
u deelneemt.

• U kan de gevolgde activiteiten terugvinden  
in uw online dossier.

Hoeveel vormingsactiviteiten?
Uw fytolicentie bepaalt het aantal te volgen 
vormingsactiviteiten:

NP: 2 vormingsactiviteiten

P1: 3 vormingsactiviteiten

P2: 4 vormingsactiviteiten

P3: 6 vormingsactiviteiten

Hebt u meerdere fytolicenties? Dan telt elke 
vormingsactiviteit voor al uw licenties.

Voorbeeld: als u een fytolicentie P2 en NP hebt, moet 
u minstens 2 vormingsactiviteiten volgen om uw 
fytolicentie NP te kunnen verlengen, 4 activiteiten om 
zowel uw NP als P2 te kunnen verlengen.

Waarom een aanvullende 
opleiding?
Hierdoor blijft elke fytolicentiehouder op de 
hoogte van ontwikkelingen in gewasbescherming, 
toepassingstechnieken, risicobeperkende maatregelen 
en nieuwigheden over teelten, ziekten, plagen en 
onkruidbestrijding.

De vormingsactiviteiten bieden ook de mogelijkheid 
om nieuwe bestrijdingstechnieken en de goede 
landbouwpraktijken aan te leren.

De goede praktijken zorgen voor een minimaal risico 
van gewasbeschermingsmiddelen voor het milieu en 
voor de gezondheid van mens en dier.
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