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www.fytoweb.be/nl/handleiding/fytolicentie

Deze gids dient ter informatie en kan niet los van de geldende wetgeving worden gezien. Ondanks de grote zorg
die aan het opstellen van deze gids werd besteed, kunnen onjuistheden niet worden uitgesloten. De FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gids.
Geldende gewestelijke of overige federale regels in verband met gewasbeschermingsmiddelen blijven
onverminderd van kracht.
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1. Definities en algemeen
1.A. Doelstelling en bestemmelingen
1.A.1. Doelstelling
Gids ter verduidelijking van de wetgeving m.b.t. de fytolicentie.
Deze gids omvat 5 delen en elk deel is opgesteld als een FAQ met vraag en antwoord.
Dit laat de gebruiker toe om op eenvoudige wijze een antwoord terug te vinden op zijn eventuele
vragen en laat tevens de Dienst gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen toe de gids uit te
breiden waar nodig.
De gids is volledig of per deel beschikbaar op www.fytolicentie.be (→ ’Gids fytolicentie’).
Alle informatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen kan geraadpleegd
worden via Fytoweb (www.fytoweb.be). www.fytolicentie.be maakt deel uit van Fytoweb.

1.A.2. Bestemmelingen
Professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen en
toevoegingsstoffen in België en hun beroepsorganisaties.

1.B. Normatieve referenties
U kunt een overzicht van de wetgeving raadplegen via Fytoweb (Wetgeving).






Verordening Nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG
van de Raad.
Richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.
Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.
Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen
verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.
Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en
het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

www.fytolicentie.be
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1.C. Reglementaire bepalingen
Deze gids is enkel van toepassing met betrekking tot de fytolicentie. Daarnaast zijn er bijkomende
wetgevingen en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Hieronder vindt u een aantal
voorbeelden van instanties die instaan voor reglementaire bepalingen binnen de sector.
/ Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
- Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen –
http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/wetgeving
- FOODWEB voor registratie of wijziging van uw activiteiten in de voedselketen (oa.
landbouwers, loonwerkers) – www.afsca.be/foodweb-nl
/ Federale Overheidsdienst Mobiliteit – Transportwetgeving – https://mobilit.belgium.be/nl
/ Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) –
Bepalingen voor werkgevers en werknemers - http://www.werk.belgie.be/home.aspx
/ Vlaamse milieumaatschappij – www.zonderisgezonder.be –
https://www.vmm.be/wetgeving/vlarem-i (VLAREM)
/ Vegaplan/Codiplan certificaten en standaarden – www.vegaplan.be
/ Agrirecover – https://agrirecover.eu/be-nl
/ Keuring spuittoestellen - https://www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen

1.D. Termen en definities
Term

Definitie

Middelen

Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen,
gedefinieerd door de verordening 1107/2009

Middelen voor
professioneel gebruik

Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor professioneel gebruik en
toevoegingsstoffen

Middelen voor nietprofessioneel gebruik

Gewasbeschermingsmiddelen
gebruik

Professionele
gebruiker

Elke persoon die, in de landbouwsector of in een andere sector,
middelen gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten, met
inbegrip van bedieners van toepassingsapparatuur, technici,
werkgevers en zelfstandigen.

Niet-professionele
gebruiker

Elke persoon die middelen gebruikt maar niet beantwoordt aan de
definitie van professionele gebruiker.

www.fytolicentie.be
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Distributeur

Elke natuurlijke of rechtspersoon die ervoor zorgt dat middelen in
de handel verkrijgbaar zijn, met inbegrip van groothandelaren,
detailhandelaren, verkopers en leveranciers.
Elke persoon die over voldoende verworven kennis beschikt en
beroepsmatig of in het kader van een commerciële dienst advies
verstrekt over de bestrijding van plagen en het veilig gebruik van
middelen, in voorkomend geval met inbegrip van particuliere en
openbare zelfstandige voorlichtingsdiensten, handelsagenten,
levensmiddelenproducenten en detailhandelaren.

Voorlichter

Fytolicentie

V.1.1 (24/12/2019)

Naam fytolicentie

‘NP’

“Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik”

‘P1’

“Assistent professioneel gebruik”

‘P2’

“Professioneel gebruik”

‘P3’

“Distributie/Voorlichting”

‘Ps’

“Specifiek professioneel gebruik”

Term

Definitie, zoals bepaald in de Verordening 1107/2009

Gewasbeschermings
middelen

Middelen, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd,
die geheel of gedeeltelijk bestaan uit werkzame stoffen,
beschermstoffen of synergisten, en die bestemd zijn voor een van de
volgende toepassingen:
a) de bescherming van planten of plantaardige producten tegen alle
schadelijke organismen of het verhinderen van de werking van
dergelijke organismen, tenzij deze middelen worden beschouwd
als middelen die vooral om hygiënische redenen worden gebruikt
veeleer dan ter bescherming van planten of plantaardige
producten;
b) het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het
beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om nutritieve
stoffen;
c) de bewaring van plantaardige producten, voor zover die stoffen
of middelen niet onder bijzondere communautaire bepalingen
inzake bewaarmiddelen vallen;

www.fytolicentie.be
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d) de vernietiging van ongewenste planten of delen van planten, met
uitzondering van algen tenzij de producten op de bodem of in
water worden gebruikt ter bescherming van planten;
e) de beperking of voorkoming van de ongewenste groei van
planten, met uitzondering van algen tenzij de producten op de
bodem of in water worden gebruikt ter bescherming van planten.
Werkzame stoffen

Stoffen, met inbegrip van micro-organismen, met een algemene of
specifieke werking tegen schadelijke organismen of op planten, delen
van planten of plantaardige producten.

Beschermstoffen

Stoffen of preparaten die aan een gewasbeschermingsmiddel worden
toegevoegd om fytotoxische effecten van het gewasbeschermingsmiddel op bepaalde planten op te heffen of te verminderen.

Synergisten

Stoffen of preparaten die, hoewel zij geen of slechts een zwakke
werking als beschermstof vertonen, de werking van de werkzame
stof(fen) in een gewasbeschermingsmiddel kunnen versterken.

Formuleringshulpstof
fen

Stoffen of preparaten die worden gebruikt of die bestemd zijn om te
worden gebruikt in een gewasbeschermingsmiddel of toevoegingsstof,
maar die geen werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten zijn.

Toevoegingsstoffen

Stoffen of preparaten die bestaan uit formuleringshulpstoffen of
preparaten die een of meer formuleringshulpstoffen bevatten, in de
vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd en op de markt
worden gebracht om door de gebruiker te worden gemengd met een
gewasbeschermingsmiddel en die de doeltreffendheid of andere
verdelgende kenmerken van een pesticide versterken.

Stoffen

Chemische elementen of verbindingen daarvan, zoals die in de natuur
voorkomen of zoals die industrieel worden vervaardigd, met inbegrip
van alle verontreinigingen die onvermijdelijk bij het fabricageproces
ontstaan.

Preparaten

Mengsels of oplossingen samengesteld uit twee of meer stoffen die
bestemd zijn om als gewasbeschermingsmiddel of toevoegingsstof te
worden gebruikt.

www.fytolicentie.be
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1.E. Gewasbeschermingsmiddelen
1.E.1. Wat zijn pesticiden?
Pesticiden omvatten gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die o.a. ongewenste planten (onkruiden, mossen,
algen, …) doden of planten beschermen tegen schadelijke organismen (schimmels, insecten,….).
Zie www.fytoweb.be, de website van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen,
voor meer informatie.
Aandacht!
Een fytolicentie is nodig voor gebruikers, verkopers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen, NIET voor biociden!
Ter info:
Biociden zijn producten die schadelijke organismen via chemische of biologische weg bestrijden,
zoals bv. ontsmettingsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen, rattenverdelgingsmiddelen, …
Zie www.biocide.be voor meer informatie of contacteer de Dienst Biociden via 02 524 97 97 of
info.biocides@health.fgov.be.

1.E.2. Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen ingedeeld?
Er bestaan 2 categorieën van gewasbeschermingsmiddelen:



gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik
gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik

De aankoop en het gebruik van middelen voor niet-professioneel gebruik is vrij.

1.E.3. Hoe kan men nagaan of een gewasbeschermingsmiddel toegelaten is voor
professioneel of niet-professioneel gebruik?



Via www.fytoweb.be (→ ‘Gewasbescherming: toelatingen raadplegen’ → … )
Via het toelatingsnummer (cfr. etiket)

www.fytolicentie.be

8/11

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 1: DEFINITIES EN ALGEMEEN

V.1.1 (24/12/2019)

Volgende toelatingsnummers gelden, waarbij het aantal numerieke x’en kan variëren:
Gewasbeschermingsmiddel

Toelatingsnummer

Middel voor niet-professioneel gebruik
Middel voor professioneel gebruik

xxxxxG/B
xxxxxP/B

Toelatingsnummer
voor parallelinvoer
xxxxxG/P
xxxxxP/P

1.E.4. Waar kan men alle gegevens van gewasbeschermingsmiddelen terugvinden?
Via www.fytoweb.be kan alle informatie worden geraadpleegd (toelatingsaktes, toepassingen,
wetgeving, nieuwsbrieven …).

1.F. Fytolicentie
1.F.1. Wat is een fytolicentie?
Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele
gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen
kunt omgaan.

1.F.2. Wat is het doel van de fytolicentie?
Handelingen met gewasbeschermingsmiddelen voorbehouden aan personen met de
nodige kennis en op deze wijze de risico’s van deze middelen voor mens, dier en leefmilieu zoveel
mogelijk te beperken.
Via de verplichte aanvullende opleiding blijven de professionele gebruikers, distributeurs en
voorlichters op de hoogte van nieuwe inzichten omtrent gewasbescherming.
De invoering van de fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

1.F.3. Welke natuurlijke personen moeten over een fytolicentie beschikken?
Een fytolicentie is verplicht voor personen die:




gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen
aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.

www.fytolicentie.be
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1.F.4. Welke fytolicenties bestaan er?
Er bestaan 5 types:






NP: Distributie van of voorlichting over middelen voor niet-professioneel gebruik
P1: Assistent professioneel gebruik
P2: Professioneel gebruik
P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik
PS: Specifiek professioneel gebruik

Een licentie P3 laat toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P 1 en P2.
Bijlage 1 geeft een algemeen overzicht van de toegelaten taken per fytolicentie. Meer informatie
kan u terugvinden in de overige delen van deze gids.

1.F.5. Waar kan men alle informatie over de fytolicentie terugvinden?
Alle informatie over de fytolicentie (o.a. deze gids) is beschikbaar via www.fytolicentie.be.
Alle informatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen kan geraadpleegd
worden via Fytoweb (www.fytoweb.be). www.fytolicentie.be maakt deel uit van Fytoweb.

1.F.6. Kan ik bij de Federale overheid navragen of een bepaalde persoon (bv. buur,
landbouwer, werknemer,…) over een fytolicentie beschikt?
Neen. De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen geeft geen informatie aan derden
omtrent de fytolicentie van een bepaald persoon. Deze informatie wordt ook niet meegedeeld
aan de werkgever aangezien een fytolicentie wordt afgeleverd aan een natuurlijk persoon en niet
aan ondernemingen.
Uitsluitend distributeurs/verkopers van middelen voor professioneel gebruik kunnen via hun
online dossier nagaan of een klant over een geschikte fytolicentie beschikt. Zie ’Gids fytolicentie’
deel 4 (Distributie en voorlichting) voor meer informatie over de zoekfunctie.

1.F.7. Waar kan ik een klacht indienen als ik vermoed dat iemand
gewasbeschermingsmiddelen foutief toepast en/of niet over de geschikte fytolicentie
beschikt?
U kunt zich hiervoor wenden tot de milieu-/duurzaamheidsambtenaar van uw gemeente, de
politie of de milieupolitie. Vervolgens kunnen zij contact opnemen met de bevoegde
controledienst.
U kunt hiervoor niet terecht bij de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
aangezien deze niet bevoegd is om dergelijke klachten te behandelen.

www.fytolicentie.be
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Bijlage 1. Algemeen overzicht van de toegelaten taken per fytolicentie.
Fytolicentie
Geen

Distributie / Voorlichting
garden segment

Assistent
professioneel gebruik

Professioneel
gebruik

Distributie
Voorlichting

/

NP

P1

P2

P3

Gewasbeschermingsmiddelen
voor niet-professioneel gebruik
Aankopen
Toepassen
Bewaren
Distribueren / Verkopen
Voorlichten
Gewasbeschermingsmiddelen
voor professioneel gebruik
Aankopen

*1

*1

*1

Toepassen

*2

*2

*3

Toegang opslaglokaal of -kast

*4

*4

Beheer opslaglokaal of -kast
Distribueren / Verkopen
Voorlichten
*1 Afhaling/bestelling mogelijk in opdracht van een P2 of P3. Zie ‘Gids fytolicentie’ deel 3 (Professioneel gebruik) en 4 (Distributie) voor meer informatie.
*2 Een afwijking hieraan wordt toegestaan aan jongeren op het werk en stagiairs. Zie ‘Gids fytolicentie’ deel 3 (Professioneel gebruik) voor meer informatie.
*3 Gebruik van middelen voor professioneel gebruik door een P1 is uitsluitend toegelaten onder gezag van een P2 of P3.
*4 Wel toegelaten in aanwezigheid van een P1, P2 of P3.
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