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DEFINITIES
Term
Professionele gebruiker

Definitie
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.

Middelen

Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen, zoals
gedefinieerd door de verordening 1107/2009

Middelen voor
professioneel gebruik

Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor professioneel gebruik
en toevoegingsstoffen, zoals bepaald in het KB van 28 februari
1994

Middelen voor nietprofessioneel gebruik

Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor niet-professioneel
gebruik, zoals bepaald in het KB van 28 februari 1994

Aandacht! Voor alle definities, zie de gids fytolicentie - deel 1 ‘Definities en algemeen’.
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3. Professioneel gebruik
3.A. Middelen voor niet-professioneel gebruik
3.A.1. Hoe herken ik een middel voor niet-professioneel gebruik?



Raadpleeg het etiket: middelen voor amateurgebruik hebben in hun toelatingsnummer
een ‘G’ van ‘garden’ (bijvoorbeeld 1234G/B of 1234G/P) of
Raadpleeg de toelatingsakte van het middel via www.fytoweb.be →
‘Gewasbescherming: toelatingen raadplegen’ → …

Zie www.fytoweb.be, de website van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen,
voor alle informatie (toelatingsaktes, toepassingen, wetgeving, nieuwsbrieven …).

3.A.2. Wie mag middelen voor niet-professioneel gebruik aankopen?
Zowel amateurgebruikers (tuinier, liefhebber, particulier, …) als professionele gebruikers mogen
middelen voor niet-professioneel gebruik aankopen.

3.A.3. Wie mag middelen voor niet-professioneel gebruik toepassen?
Zowel amateurgebruikers (tuinier, liefhebber, particulier, …) als professionele gebruikers mogen
middelen voor niet-professioneel gebruik toepassen.
Lees aandachtig het etiket vooraleer het middel te gebruiken.

3.A.4. Mag een professionele gebruiker middelen voor niet-professioneel gebruik
toepassen in het kader van zijn beroepsactiviteit?
Ja.

3.A.5. Moet een professionele gebruiker die uitsluitend middelen voor nietprofessioneel gebruik toepast een fytolicentie hebben?
Neen.

www.fytolicentie.be
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3.B. Middelen voor professioneel gebruik
3.B.1. Hoe herken ik een middel voor professioneel gebruik?



Raadpleeg het etiket: middelen voor professioneel gebruik hebben in hun
toelatingsnummer een ‘P’ van ‘professioneel’ (bijvoorbeeld 1234P/B of 1234P/P) of
Raadpleeg de toelatingsakte van het middel via www.fytoweb.be →
‘Gewasbescherming: toelatingen raadplegen’ → …

Zie www.fytoweb.be, de website van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen,
voor alle informatie (toelatingsaktes, toepassingen, wetgeving, nieuwsbrieven …).

3.B.2. Wie mag middelen voor professioneel gebruik toepassen?
Een professionele gebruiker (= gebruik in het kader van zijn beroepsactiviteit) die beschikt
over een fytolicentie.
Een fytolicentie is vereist bij elke toepassing van middelen voor professioneel gebruik, ongeacht
de sector. Bijvoorbeeld: landbouwer, tuinaannemer, loonwerker, personeel openbare
groendienst, onderhoudspersoneel bedrijfsterrein, personeel loonwerker, …
De beroepsactiviteit kan worden uitgevoerd als een zelfstandige activiteit in hoofd- of
nevenberoep of in loondienst.
Aandacht! De geldende gewestelijke wetgeving blijft onverminderd van kracht (bv. regels over
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door bv. openbare diensten, scholen,
zorgverstrekkende instellingen, …).

3.B.3. Welke fytolicentie moet een professionele gebruiker hebben?
Een professionele gebruiker moet, al naargelang zijn taken en verantwoordelijkheden, over
een fytolicentie P1 of P2 (of P3) beschikken.
Bijlage 1 geeft een algemeen overzicht van de toegelaten taken en de hiervoor nodige licentie.

3.B.4. Mag een fytolicentiehouder P2 (of P3) gewasbeschermingsmiddelen voor
professioneel gebruik zelfstandig toepassen?
Ja. Onder andere de keuze van het middel, de toe te passen dosis, de plaats en het tijdstip van
gebruik kunnen, conform de toelatingsakte van het middel, zelfstandig worden bepaald en
uitgevoerd door een fytolicentiehouder P2 (of P3).

www.fytolicentie.be
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Een houder van een fytolicentie P1 (assistent) kan alleen onder gezag van een houder van een
fytolicentie P2 (of P3) de gewasbehandeling uitvoeren.
Aandacht! In de landbouw-, groenteteelt-, fruitteelt- en sierteeltsector mag men voor een
behandeling bij derden geen beroep doen op houders van een fytolicentie P 1.

3.B.5. Moet een licentiehouder P1 onder direct en effectief toezicht werken van de
licentiehouder P2 (of P3)?
Neen. De keuze van het middel, de toe te passen dosis, de plaats en het tijdstip van gebruik
worden, conform de toelatingsakte van het middel, bepaald door de fytolicentiehouder P2 (of P3).
De licentiehouder P1 mag de behandeling uitvoeren zonder dat de licentiehouder P2 (of P3)
aanwezig moet zijn.

3.B.6. Mag een fytolicentiehouder P2 (of P3) beroep doen op een P1?
Ja. Zie 3.B.4. en 3.B.5.

3.B.7. Hoe wordt bepaald onder wiens gezag een licentiehouder P1 de middelen voor
professioneel gebruik toepast?
De houder van de fytolicentie P2 (of P3) maakt een verklaring in tweevoud op naar het model in
bijlage 2 of stelt een ander document naar keuze op waarin deze gezagsrelatie wordt vastgesteld..
De verklaring wordt gedagtekend en ondertekend door beide partijen en het origineel wordt aan
de houder van de fytolicentie P1 overhandigd.

3.B.8. Hoeveel P1’s mogen er werken onder het gezag van een P2 (of P3)?
Er mogen maximaal 10 licentiehouders P1’s onder de verantwoordelijkheid van eenzelfde
licentiehouder P2 (of P3) vallen.

3.B.9. Kan een licentiehouder P1 middelen voor professioneel gebruik toepassen onder
gezag van meerdere licentiehouders P2 (of P3)?
Ja. Per gezaghebbende dient te worden voldaan aan 3.B.7.

3.B.10. Mag een fytolicentiehouder P3 dezelfde taken uitvoeren als een
fytolicentiehouder P2?
Ja. Een fytolicentie P3 laat bovenop de toegelaten taken van een P2 ook distributie/verkoop en
voorlichting toe (zie bijlage 1).

www.fytolicentie.be
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Voor een persoon die zowel distributeur/verkoper, voorlichter als professionele gebruiker van
middelen voor professioneel gebruik is, volstaat het om over een fytolicentie P3 te beschikken.

3.B.11. Is een fytolicentie nodig voor gebruik van middelen die toegelaten zijn in de
biologische landbouw?
Een fytolicentie is vereist bij gebruik van middelen voor professioneel gebruik, ongeacht of het
middel al dan niet toegelaten is in de biologische landbouw.

3.B.12. Heeft men een fytolicentie nodig voor het uitzaaien van met
gewasbeschermingsmiddelen behandelde zaaizaden?
Neen. Zaaizaden (al dan niet omhuld met middelen) vallen niet onder de definitie van
gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen en hun gebruiker moet bijgevolg niet over
een fytolicentie beschikken.
Aandacht! Voor de behandeling van zaaizaden zelf met middelen voor professioneel gebruik is
wel een geschikte fytolicentie vereist.

3.B.13. Mag een fytolicentiehouder middelen voor professioneel gebruik toepassen
buiten het kader van zijn beroepsactiviteit(en)?
Neen. Middelen voor professioneel gebruik mogen door de fytolicentiehouder enkel worden
toegepast in het kader van zijn beroepsactiviteit(en).
Zelfs indien men over een geschikte fytolicentie beschikt, dan nog moet men voor toepassingen
die niet onder professionele bezigheden vallen, bijvoorbeeld een behandeling in de moestuin,
een gewasbeschermingsmiddel erkend voor niet-professioneel gebruik toepassen.

3.B.14. Moeten ‘jongeren op het werk’ en ‘stagiairs’ een fytolicentie hebben?
Neen. Voor beide groepen is volgende wetgeving van kracht:



Het koninklijk besluit van 3/05/1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk
Het koninklijk besluit van 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs

Zie o.a. www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=638 voor meer informatie.

3.B.15. Welke voorwaarden gelden er voor studenten van middelbare scholen,
universiteiten, … bij een toepassing van middelen voor professioneel gebruik tijdens
hun opleiding?
Zie 3.B.14.

www.fytolicentie.be

7/17

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 3: PROFESSIONEEL GEBRUIK

V.1.2 (23/11/2019)

3.B.16. Welke voorwaarden gelden er voor het personeel van middelbare scholen,
universiteiten, … bij een toepassing van middelen voor professioneel gebruik tijdens
de opleiding van de studenten?
Dezelfde voorwaarden zoals voor alle toepassers van middelen voor professioneel gebruik gelden.
Een fytolicentie is niet vereist bij toepassing van middelen voor professioneel gebruik in het kader
van een proef of experiment voor onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden in een labo-omgeving
(bv. in vitro-test / plantenweefselteelt, …).
Zie b.v. 3.E. voor de voorwaarden m.b.t. het gebruik van proefproducten.

3.B.17. Moeten lesgevers beschikken over een fytolicentie P3 om les te geven in het
kader van de fytolicentie?
Neen.
In Vlaanderen werd het volgende vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 7 november 2014
wijziging NAVO:
Lesgevers in door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde
instellingen voor basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenen
onderwijs of deeltijds kunstonderwijs of in centra voor vorming van zelfstandigen en
kleine en middelgrote ondernemingen wat de leertijd betreft moeten niet beschikken
over een fytolicentie P3 om opleidingen in het kader van de fytolicentie te geven.
In Wallonië werd het volgende vastgelegd in het Ministerieel besluit van 28 mei 2016:
Les enseignants des réseaux libres et officiels dans le cadre de leurs cours ainsi que les
experts qui interviennent dans le cadre de formations initiales et continues sur des
thématiques spécifiques qui ne sont pas liées aux produits phytopharmaceutiques ne
disposent pas nécessairement d’une phytolicence « Distribution/conseil de produits à
usage non professionnel » ou « Distribution/conseil ».
U kunt het betrokken gewest contacteren voor bijkomende informatie:
Vlaamse Overheid
Pascal Braekman - pascal.braekman@lv.vlaanderen.be - Tel: 09 276 28 43
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Julien Ruelle - phytolicence_fytolicentie@leefmilieu.irisnet.be - Tel: 027 75 75 75
(callcenter)
Waals Gewest
Contact: Cellule de Coordination du PWRP - info@pwrp.be - Tel: 010 47 37 54

www.fytolicentie.be
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3.B.18. Moeten controleurs over een fytolicentie beschikken?
Neen. Controleurs moeten niet beschikken over een fytolicentie (aangezien zij geen
professionele gebruiker, distributeur of voorlichter zijn).

3.C. Aankoop en facturatie
3.C.1. Wie mag middelen voor professioneel gebruik aankopen?
Middelen voor professioneel gebruik kunnen uitsluitend worden aangekocht door houders van
een fytolicentie P2 of P3.
Aandacht! Middelen voor professioneel gebruik mogen uitsluitend worden toegepast in het
kader van een beroepsactiviteit.

3.C.2. Hoe toon ik aan dat ik houder van een fytolicentie P2 of P3 ben?
Uw distributeur/leverancier/verkoper kan zelf nagaan of u over de geschikte fytolicentie beschikt
via zijn beperkte toegang tot bepaalde gegevens van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en
Meststoffen.

3.C.3. Hoe verloopt de facturatie?
Conform de BTW-regelgeving.

3.C.4. Mogen middelen voor professioneel gebruik worden afgehaald in opdracht van
een fytolicentiehouder P2 of P3?
Ja. In dergelijk geval moet de meerderjarige afhaler de afgehaalde middelen voor professioneel
gebruik overhandigen aan de houder van de fytolicentie P2 (of P3) of moet de afhaler deze
middelen opslaan in de tijdelijke opslagplaats (zie gids fytolicentie - deel 5: Bewaring).
De distributeur/leverancier/verkoper moet deze meerderjarige persoon op de hoogte brengen
van de gevaren die verbonden zijn aan deze middelen voor professioneel gebruik, en van de
voorzorgen die bij hun transport en opslag moeten worden in acht genomen.

3.C.5. Kan ik kleinere hoeveelheden van een middel aankopen als de originele
verpakkingen te groot zijn voor mijn activiteiten?
Neen. Gewasbeschermingsmiddelen moeten altijd in hun oorspronkelijke verpakking worden
verkocht, verhandeld, gebruikt en gestockeerd.

www.fytolicentie.be
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3.D. Buitenlanders en grensgebieden
3.D.1. Mogen middelen die toegelaten zijn in het buitenland worden toegepast in
België?
Neen. Alleen middelen die in België zijn toegelaten, mogen in België worden toegepast.
Via www.fytoweb.be (→ ‘Gewasbescherming: toelatingen raadplegen’) kan men nagaan of een
middel is toegelaten in België.

3.D.2. Mogen middelen die toegelaten zijn in België worden toegepast in het
buitenland?
Neen. Alleen middelen die in het betreffende land zijn toegelaten, mogen in dat land worden
toegepast.

3.D.3. Kan je met een buitenlandse licentie (bv. vakbekwaamheidsbewijs in
Nederland, Certiphyto in Frankrijk, …) middelen voor professioneel gebruik aankopen
in België?
Neen. Middelen voor professioneel gebruik kunnen uitsluitend worden aangekocht door houders
van een geschikte Belgische fytolicentie, ongeacht de nationaliteit van de aankoper.
Houders van een ‘buitenlandse fytolicentie’ kunnen een aanvraag voor een Belgische fytolicentie
indienen op basis van hun buitenlandse licentie. Zie www.fytolicentie.be → ‘Fytolicentie
aanvragen’ → ‘Geldige diploma’s en getuigschriften’.

3.D.4. Mag je met een buitenlandse licentie (bv. vakbekwaamheidsbewijs in
Nederland, Certiphyto in Frankrijk, …) middelen voor professioneel gebruik toepassen
in België?
Neen. Middelen voor professioneel gebruik mogen uitsluitend worden toegepast door houders
van een geschikte Belgische fytolicentie, ongeacht de nationaliteit van de toepasser.
Houders van een ‘buitenlandse fytolicentie’ kunnen een aanvraag voor een Belgische fytolicentie
indienen op basis van hun buitenlandse erkenning. Zie www.fytolicentie.be → ‘Fytolicentie
aanvragen’ → ‘Geldige diploma’s en getuigschriften’.

3.D.5. Mogen er in het buitenland toegelaten middelen worden opgeslagen in mijn
Belgisch opslaglokaal?
Zie de omzendbrief van het FAVV van 8 maart 2011 betreffende het bezit van
gewasbeschermingsmiddelen waarvan het gebruik verboden is:
www.fytolicentie.be
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www.favv.be → ‘Professionelen’ → ‘Plantaardige productie’ → ‘Gewasbeschermingsmiddelen en
toevoegingsstoffen’ → ‘NVGM of NBGM’.

3.E. Middelen voor professioneel gebruik voor
onderzoeksdoeleinden
3.E.1. Welke voorwaarden gelden er voor toepassers van proefproducten (in het kader
van een proef of experiment voor onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden)?
Term
Proefproduct

Definitie
- Een toegelaten gewasbeschermingsmiddel, toegepast op
een wijze die niet overeenkomt met de voorwaarden van de
toelatingsakte (bv. andere teelt, dosis, toepassingswijze of
toepassingstijdstip), of
- Een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel (bv. een
nieuwe werkzame stof of een nieuwe formulering)

Dergelijke proefproducten (in het kader van een proef of experiment voor onderzoek- of
ontwikkelingsdoeleinden) mogen uitsluitend worden toegepast door een fytolicentiehouder P2
(of P3).
Aandacht! De geldende regels aangaande de invoer en of het gebruik van proefproducten blijven
onverminderd van kracht. (zie www.fytoweb.be → ‘Gewasbeschermingsmiddelen’ → ‘Specifieke aanvragen’
→ ‘Onderzoek: GEP en proefproducten’).

Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing voor gebruikers van de bedoelde middelen
in het kader van een proef of experiment voor onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden in een
labo-omgeving (bv. in vitro-test / plantenweefselteelt, …).
Registratie van gebruiksgegevens is van toepassing (ook bij gebruik in een labo-omgeving) (zie
3.G. Gebruiksregister).

3.F. Middelen voor professioneel gebruik waarvoor een
fytolicentie Ps vereist is
3.F.1. Welke middelen voor professioneel gebruik mogen enkel worden toegepast door
een fytolicentiehouder Ps?
De middelen waarvan de toelatingsakte expliciet vermeldt dat het gebruik enkel is toegestaan
door een fytolicentiehouder Ps.

www.fytolicentie.be
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Raadpleeg de lijst van dergelijke middelen via www.fytolicentie.be (→ ‘Fytolicentie Ps’) of
raadpleeg de toelatingsakte van een middel via www.fytoweb.be (→ ‘Gewasbescherming:
toelatingen raadplegen’).

3.F.2. Mag een fytolicentiehouder Ps alle middelen voor professioneel gebruik
waarvoor een fytolicentie Ps vereist is, toepassen?
Neen. Een fytolicentie Ps wordt beperkt tot één of meerdere werkzame stoffen. Deze werkzame
stof wordt vermeld op de fytolicentie.
De noodzaak om over een fytolicentie Ps te beschikken voor het toepassen, wordt vermeld in
de toelatingsakte van het middel (bv. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door houders
van een fytolicentie "Specifiek professioneel gebruik voor sulfuryldifluoride".).

3.F.3. Kan een fytolicentie Ps gelden voor meerdere werkzame stoffen?
Ja. De werkzame stoffen waarvoor de fytolicentie Ps geldig is, worden vermeld op de fytolicentie
zelf.

3.F.4. Mag een fytolicentiehouder Ps voor de toepassing van middelen voor
professioneel gebruik waarvoor een fytolicentie Ps vereist is, beroep doen op
fytolicentiehouders P1?
Neen. Uitsluitend fytolicentiehouders Ps mogen dergelijke middelen toepassen.

3.F.5. Mogen middelen voor professioneel gebruik waarvoor een fytolicentie Ps vereist
is, worden toegepast door een fytolicentiehouder P2 of P3?
Neen. Uitsluitend fytolicentiehouders Ps mogen dergelijke middelen toepassen.

3.F.6. Wie mag middelen voor professioneel gebruik aankopen waarvoor een
fytolicentie Ps vereist is?
Uitsluitend een fytolicentiehouder Ps mag middelen aankopen waarvoor een fytolicentie Ps
vereist is en dit enkel voor de werkzame stoffen die vermeld worden op de fytolicentie (zie 3.F.2.)
(of fytolicentiehouders P3).

3.F.7. Kan een licentiehouder Ps dergelijke middelen laten afhalen door een
meerderjarige persoon zonder fytolicentie?
Neen.

www.fytolicentie.be

12/17

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 3: PROFESSIONEEL GEBRUIK

V.1.2 (23/11/2019)

3.F.8. Welke registervoorwaarden gelden er bij gebruik van middelen voor
professioneel gebruik waarvoor een fytolicentie Ps vereist is?
Zie 3.G.

3.F.9. Welke opslagvoorwaarden gelden er voor middelen voor professioneel gebruik
waarvoor een fytolicentie Ps vereist is?
Zie ‘Gids fytolicentie - deel 5: Bewaring’.

3.G. Gebruiksregister
3.G.1. Welke gegevens moet een professionele gebruiker bijhouden?
De professionele gebruiker moet een register overeenkomstig artikel 67 van de Verordening
1107/2009 bijhouden. Dit omvat de naam van het gebruikte middel, het tijdstip en de dosis van
de toepassing, het gebied en het gewas waarop het middel werd toegepast.
Professionele gebruikers moeten ook in staat zijn de identiteit en de woonplaats op te geven van
de persoon voor wiens rekening een middel werd toegepast.
Zie ook de omzendbrief van het FAVV van 22/09/2014 met betrekking tot het bijhouden van
registers voor gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en distributeurs van
gewasbeschermingsmiddelen ingevolge de inwerkingtreding van de Verordening 1107/2009:
www.favv.be → ‘Professionelen’ → ‘Plantaardige productie’ → ‘Gewasbeschermingsmiddelen en
toevoegingsstoffen’ → ‘Registers en traceerbaarheid’.

3.G.2. Gedurende welke termijn moet de professionele gebruiker de gegevens
bewaren?
De professionele gebruiker moet de gegevens tenminste gedurende een termijn van 3 jaar
bewaren (overeenkomstig artikel 67 van de Verordening 1107/2009).

3.G.3. Welke registervoorwaarde geldt bij gebruik van middelen voor professioneel
gebruik waarvoor een fytolicentie Ps vereist is?
Voor dergelijke middelen moet de professionele gebruiker een afzonderlijk register bijhouden.

www.fytolicentie.be

13/17

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 3: PROFESSIONEEL GEBRUIK

V.1.2 (23/11/2019)

3.H. Praktische voorbeelden
3.H.1. Ik ben een tuinaannemer die uitsluitend middelen voor niet-professioneel
gebruik toepast. Moet ik over een fytolicentie beschikken?
Neen.

3.H.2. Ik ben een tuinaannemer. Mag ik na een toepassing bij een particulier eventuele
resterende middelen voor professioneel gebruik ter beschikking laten van de particulier?
Neen. U mag in geen geval resterende middelen voor professioneel gebruik ter beschikking
laten van een particulier.

3.H.3. Ik gebruik in het kader van mijn beroepsactiviteit slechts sporadisch middelen
voor professioneel gebruik. Heb ik een fytolicentie nodig?
Ja. Een fytolicentie is vereist bij het gebruik van middelen voor professioneel gebruik, ongeacht
de hoeveelheid of de frequentie van toepassing.

3.H.4. Ik voer mijn activiteit uit in nevenberoep. Maakt dit een verschil in het al dan
niet moeten beschikken over een fytolicentie?
Neen. Het uitvoeren van de activiteit in hoofd-, nevenberoep of in loondienst speelt hierin geen
rol.

3.H.5. Ik ben een landbouwer. Ik koop middelen aan en voer de bespuitingen zelf uit.
Moet ik over een fytolicentie beschikken?
Ja. Om middelen voor professioneel gebruik te kunnen aankopen en toepassen moet u minstens
over een fytolicentie P2 beschikken. Bijlage 1 geeft een algemeen overzicht van de toegelaten
taken en de hiervoor nodige licentie.

3.H.6. Ik ben een landbouwer en beschik over een fytolicentie P2. Mag ik middelen voor
professioneel gebruik toepassen voor een andere landbouwer die zelf geen fytolicentie
heeft?
Ja. Dit mag onder volgende voorwaarden:
/ U moet geregistreerd zijn bij het FAVV als « agrarisch ondernemer ». Neem contact op
met het FAVV voor verdere informatie (www.favv.be).
/ U mag niet de volledige verpakking van het product factureren aan de andere
landbouwer maar enkel de exacte hoeveelheid die u heeft toegepast.

www.fytolicentie.be
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/ U moet verpakkingen die reeds begonnen zijn terug meenemen en mag deze niet
achterlaten bij de andere landbouwer.
/ U moet alles gedetailleerd bijhouden in uw spuitregister.

3.H.7. Ik ben een landbouwer die zelf geen middelen voor professioneel gebruik
toepast, noch aankoopt of stockeert. Voor dergelijke taken doe ik beroep op een
loonwerker of derde. Moet ik over een fytolicentie beschikken?
Neen.

3.H.8. Ik ben een landbouwer die de middelen voor professioneel gebruik niet zelf
toepast maar wél zelf aankoopt of stockeert. Moet ik over een fytolicentie beschikken?
Ja. Voor de aankoop of opslag van middelen voor professioneel gebruik is een fytolicentie nodig.

3.H.9. Ik gebruik middelen voor professioneel gebruik toegelaten in de biologische
landbouw. Moet ik over een fytolicentie beschikken?
Ja. Een fytolicentie is vereist bij gebruik van middelen voor professioneel gebruik, ongeacht of
het middel al dan niet toegelaten is in de biologische landbouw.

3.H.10. Ik heb gronden in België en Nederland. Welke licenties heb ik nodig?
Om gewasbeschermingsmiddelen aan te kunnen kopen en toe te passen heb je de licentie nodig
van het betreffende land.
Voor de aankoop en toepassing van Belgische middelen voor professioneel gebruik moet je over
een Belgische fytolicentie beschikken. Deze middelen mogen enkel worden toegepast in België
(op Belgisch grondgebied).
Voor de aankoop en toepassing van Nederlandse middelen moet je over een Nederlands
vakbekwaamheidsbewijs (‘spuitlicentie’; zie www.erkenningen.nl voor alle informatie)
beschikken. Deze middelen mogen enkel worden toegepast in Nederland (op Nederlands
grondgebied).
Je hebt dus 2 licenties nodig, een
vakbekwaamheidsbewijs (‘spuitlicentie’).

Belgische

fytolicentie

en

een

Nederlands

Houders van een Nederlands vakbekwaamheidsbewijs kunnen een aanvraag voor een Belgische
fytolicentie indienen op basis van hun Nederlandse licentie. Zie www.fytolicentie.be →
‘Fytolicentie aanvragen’ → ‘Geldige diploma’s en getuigschriften’.
Houders van een Belgische fytolicentie kunnen een aanvraag voor een Nederlands
vakbekwaamheidsbewijs indienen op basis van hun Belgische licentie. Zie www.erkenningen.nl.
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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Bijlage 2. Model voor de verklaring inzake gebruik van producten voor professioneel gebruik
onder het gezag van een houder van een fytolicentie “Professioneel gebruik” (P2) of
“Distributie/Voorlichting” (P3).
Houder van de fytolicentie “Professioneel gebruik” of “Distributie/Voorlichting”:

Naam en voornamen:
………………………………………………………………………………………….
Nummer van de fytolicentie:
………………………

Bovenstaande houder van de fytolicentie “Professioneel gebruik” of “Distributie/Voorlichting”
verklaart dat volgende houder van de fytolicentie “Assistent professioneel gebruik” producten
voor professioneel gebruik gebruikt onder zijn/haar gezag:

Naam en voornamen:
………………………………………………………………………………………….
Nummer van de fytolicentie:
…………………………

Deze verklaring is juist en waar.
Gedaan te

……………………………………… (plaats)

op

…… / …… / …… (datum)

Handtekening van de houder van de
fytolicentie “Professioneel gebruik” of
“Distributie/Voorlichting”,

Handtekening van de houder van de
fytolicentie
“Assistent
professioneel
gebruik”,

…………………………….

…………………………….
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