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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Opgelet met vervallen fytolicenties!
Op 24 november 2021 zullen de eerste fytolicenties vervallen nadat deze datum eerder een jaar was
uitgesteld omwille van onvoldoende vormingsactiviteiten tijdens de coronacrisis. Het voorbije jaar werd
het aanbod vormingsactiviteiten opnieuw uitgebreid met zowel online als fysieke opleidingen, waardoor
de fytolicentiehouder de kans kreeg om de nodige opleidingen te volgen. Als gebruiker van
gewasbeschermingsmiddelen doe je er best alles aan om ervoor te zorgen dat je fytolicentie tijdig verlengd
wordt. Het vervallen van je fytolicentie betekent immers dat je geen gewasbeschermingsmiddelen meer
in bezit mag hebben of deze mag gebruiken. Bij controles of audits leidt dit onherroepelijk tot verzegeling
van het fytolokaal en in beslagname van de producten.
Volg de nodige opleidingen
Om een verlenging met zes jaar van je fytolicentie te bekomen, moet je vóór de vervaldag een minimum
aantal opleidingen volgen. Dit aantal is afhankelijk van het type
fytolicentie:
•

•

•

Voor houders van een fytolicentie P1 ‘Assistent
professioneel gebruik’, die enkel onder toezicht van een
houder van een fytolicentie P2 gewasbeschermingsmiddelen
mogen toepassen, volstaat 3 vormingsactiviteiten voor de gratis
verlenging.
Voor houders van een fytolicentie P2 ‘Professioneel
gebruik’, dit is het merendeel van de landbouwers, volstaan 4
vormingsactiviteiten voor een gratis verlenging.
Voor
de
houders
van
een
fytolicentie
P3
‘Distributie/Voorlichting’, waaronder ook loonwerkers die
producten verhandelen en/of teeltadvies geven, is de
verlenging iets complexer. Zij moeten minimaal 6 opleidingen
volgen, waarna ze automatisch een factuur ontvangen voor de
verlenging van de fytolicentie. Pas na betaling zal de fytolicentie
voor 6 jaar verlengd worden

Voldoende opleidingen, maar nog geen verlenging
Gezien de gevolgen, heb je er als fytolicentiehouder alle belang bij om tijdig de nodige opleidingen te
volgen. Het kan echter gebeuren dat je wel de nodige opleidingen gevolgd hebt, maar dat deze niet voor
de vervaldag van de fytolicentie werden verwerkt door de autoriteiten. In dat geval zal de fytolicentie ook
niet tijdig verlengd worden. Om dit probleem tot een minimum te beperken, heeft de overheid zich
geëngageerd om de verwerkingstermijn tot drie weken te beperken. In geval van controle krijg je als
fytolicentiehouder dan ook drie weken na de vervaldag van de oude licentie om aan te tonen dat je de
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nodige opleiding volgde en de fytolicentie verlengd
gewasbeschermingsmiddelen bezitten en gebruiken.

werd.

In

deze

tussentijd

mag

je

ook

Niet voldoende opleidingen voor verlenging
Als je niet tijdig de nodige opleidingen hebt kunnen volgen, en je fytolicentie hierdoor vervalt, dan mag je
geen gewasbeschermingsmiddelen meer bezitten of gebruiken voordat je een nieuwe fytolicentie behaald
hebt. Om verzegeling van het fytolokaal en inbeslagname van de gewasbeschermingsmiddelen door het
FAVV te vermijden, moet het beheer van het fytolokaal door een externe verantwoordelijke worden
uitgevoerd. Dit moet kunnen worden gestaafd door een formele en schriftelijke overeenkomst met een
externe verantwoordelijke (~loonwerker) waarin opslagvoorwaarden, traceerbaarheid van de GBM,
toegang, enz. worden vastgelegd.
Het is dus best om tijdig de nodige opleidingen te volgen. Een overzicht van je fytolicentie, de status en
het
aantal
gevolgde
opleidingen,
kan
eenvoudig
geraadpleegd
worden
op
https://fytoweb.be/nl/fytolicentie. Hier kan je een kopij van je fytolicentie per e-mail ontvangen door uw
rijksregister in te vullen, of zich aanmelden via eID of itsme om uw volledig dossier te raadplegen.

