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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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DEFINITIES
Term
Distributeur

Definitie
Elke natuurlijke of rechtspersoon die ervoor zorgt dat middelen in
de handel verkrijgbaar zijn, met inbegrip van groothandelaren,
detailhandelaren, verkopers en leveranciers.

Voorlichter

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.

Middelen

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

Middelen voor
professioneel gebruik

Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor professioneel gebruik
en toevoegingsstoffen

Middelen voor nietprofessioneel gebruik

Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor niet-professioneel
gebruik

Aandacht! Voor alle definities, zie de Gids fytolicentie - deel 1 ‘Definities en algemeen’.
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4. Distributie en voorlichting
4.A. Middelen voor niet-professioneel gebruik
4.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 …).

4.A.2. Wie mag middelen voor niet-professioneel gebruik verkopen?
Distributeurs die beschikken over een fytolicentie NP of P3. Per verkooppunt moet minstens één
persoon over de geschikte fytolicentie beschikken. Zie 4.A.5.
Bijlage 1 geeft een algemeen overzicht van de toegelaten taken en de hiervoor nodige licentie.

4.A.3. Aan wie mogen middelen voor niet-professioneel gebruik worden verkocht?
Zowel aan amateurgebruikers (liefhebber, tuinier, particulier, …) als aan professionele gebruikers
mogen middelen voor niet-professioneel gebruik worden verkocht.

4.A.4. Mogen middelen voor niet-professioneel gebruik worden verkocht aan
professionele gebruikers zonder fytolicentie?
Ja. Voor de aankoop van middelen voor niet-professioneel gebruik is er geen fytolicentie vereist.

4.A.5. Moet er een licentiehouder (NP of P3) in persoon aanwezig zijn in het
verkooppunt?
Neen. Advies mag enkel door een fytolicentiehouder NP of P3 worden gegeven. De licentiehouder
is beschikbaar om klanten voldoende informatie te geven over het gebruik van dergelijke
middelen, de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu alsmede de
veiligheidsinstructies voor de omgang met die risico’s.

www.fytolicentie.be
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Als de licentiehouder NP of P3 niet aanwezig is kunnen de klanten worden doorverwezen naar
het gratis contactnummer 0800 62 604. Dit callcenter (www.handigindetuin.be), een initiatief
van de betrokken sectoren, is bereikbaar van maandag tot zaterdag van 8 tot 20u, en op
zondagvoormiddag van 9 tot 13u in de maanden maart tot en met juni. De personen in het
callcenter beschikken over de geschikte fytolicentie.

4.A.6. Mag er advies worden gegeven door personen zonder een fytolicentie NP of
P3?
Neen. Zie 4.A.5.

4.B. Middelen voor professioneel gebruik
4.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 …).

4.B.2. Wie mag middelen voor professioneel gebruik verkopen?
Distributeurs die beschikken over een fytolicentie P3. Per verkooppunt moet minstens één
persoon over de geschikte fytolicentie beschikken. Zie ook 4.B.8.
Bijlage 1 geeft een algemeen overzicht van de toegelaten taken en de hiervoor nodige
licentie.

4.B.3. Aan wie mogen middelen voor professioneel gebruik worden verkocht?
Middelen voor professioneel gebruik mogen enkel worden verkocht aan houders van een
fytolicentie P2 of P3.

4.B.4. Wie mag middelen voor professioneel gebruik die zijn toegelaten in de
biologische landbouw verkopen?
Een fytolicentie P3 is vereist voor de verkoop van middelen voor professioneel gebruik, ongeacht
of het middel al dan niet toegelaten is in de biologische landbouw.

www.fytolicentie.be
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4.B.5. Aan wie mogen middelen voor professioneel gebruik die zijn toegelaten in de
biologische landbouw worden verkocht?
Een fytolicentie P2 of P3 is vereist bij aankoop van middelen voor professioneel gebruik, ongeacht
of het middel al dan niet toegelaten is in de biologische landbouw.

4.B.6. Hoe kan worden nagegaan of de klant over de nodige fytolicentie beschikt?
Zie ‘4.D. Zoekfunctie’.

4.B.7. Mogen middelen voor professioneel gebruik worden verkocht aan professionele
gebruikers zonder fytolicentie?
Neen. Voor de aankoop van middelen voor professioneel gebruik is er een geschikte fytolicentie
vereist.

4.B.8. Moet er een licentiehouder P3 in persoon aanwezig zijn in het verkooppunt?
Ja. Advies mag enkel door een fytolicentiehouder P3 worden gegeven. Als het verkooppunt
geopend is moet er een licentiehouder aanwezig zijn om klanten voldoende informatie te geven
over het gebruik van dergelijke middelen, de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu
alsmede de veiligheidsinstructies voor de omgang met die risico’s.

4.B.9. Mag er advies worden gegeven door personen zonder een fytolicentie P3?
Neen. Zie 4.B.8.

4.B.10. Mogen middelen voor professioneel gebruik worden afgehaald door een
meerderjarig persoon?
Ja. De middelen voor professioneel gebruik mogen worden afgehaald door een meerderjarig
persoon, in opdracht van de fytolicentiehouder die de middelen aankoopt.
De distributeur brengt deze meerderjarige persoon op de hoogte van de gevaren die verbonden
zijn aan deze middelen en van de voorzorgen die bij hun transport en opslag moeten worden in
acht genomen. De distributeur legt dit vast in een verklaring die door de meerderjarige persoon
wordt ondertekend.
De distributeur verstuurt in dergelijk geval de factuur naar de betrokken fytolicentiehouder of
onderneming.

www.fytolicentie.be
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De afhaler moet de middelen overhandigen aan een fytolicentiehouder P 1, P2 of P3, of de
middelen opslaan in het of de tijdelijke opslaglokaal of -kast (zie Gids fytolicentie - deel 5:
Bewaring).

4.B.11. Hoe verloopt de facturatie?
Conform de BTW-regelgeving.

4.C. Middelen voor professioneel gebruik waarvoor een
fytolicentie Ps vereist is
4.C.1. Wie mag middelen voor professioneel gebruik verkopen waarvoor een
fytolicentie Ps vereist is?
Distributeurs die beschikken over een fytolicentie P3. Per verkooppunt moet er minstens één
persoon over deze licentie beschikken.
Bijlage 1 geeft een algemeen overzicht van de toegelaten taken en de hiervoor nodige
licentie.

4.C.2. Voor welke middelen voor professioneel gebruik heeft de professionele
gebruiker een fytolicentie Ps nodig?
Voor de middelen waarvan de toelatingsakte expliciet vermeldt dat het gebruik enkel is
toegestaan door een fytolicentiehouder Ps voor een bepaalde werkzame stof.
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’).

4.C.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.

4.C.4. Aan wie mogen middelen voor professioneel gebruik waarvoor fytolicentie Ps
vereist is, worden verkocht?
Uitsluitend aan fytolicentiehouders Ps voor de betrokken werkzame stof of aan
fytolicentiehouders P3. De middelen mogen echter alleen gebruikt worden door een
fytolicentiehouder Ps.

www.fytolicentie.be
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4.C.5. Mogen dergelijke middelen worden afgehaald door een meerderjarige persoon
zonder fytolicentie?
Neen.

4.C.6. Hoe kan worden nagegaan of de klant over de nodige fytolicentie beschikt?
Zie ‘4.D. Zoekfunctie’.

4.C.7. Welke opslagvoorwaarden gelden er voor middelen voor professioneel gebruik
waarvoor een fytolicentie Ps vereist is?
Zie ‘Gids fytolicentie - deel 5: Bewaring’.

4.D. Zoekfunctie
4.D.1. Hoe kan men nagaan of een klant een geschikte fytolicentie heeft?
Een verkoper/distributeur van middelen voor professioneel gebruik kan via zijn online dossier
nagaan of een klant een geschikte fytolicentie heeft.
Daarvoor dient hij zich aan te melden in zijn online dossier via www.fytolicentie.be via eID.
Zie ’Gids fytolicentie - deel 2: Aanvraag, verlenging en beheer online account’ voor eventuele
vragen over eID.
Meld je aan in je online dossier en klik vervolgens op het tabblad ‘Zoekopdracht’.
Let op: een zoekopdracht mag uitsluitend gebeuren in het kader van een verkoop (in toepassing
van het KB van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen).
Er wordt door de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen geen pasje (‘type
bankkaart’) afgeleverd aan een houder van een fytolicentie. De houder kan zijn fytolicentie
eventueel wel zelf afdrukken via zijn online dossier of door een kopie van zijn fytolicentie aan te
vragen (A4-formaat) (zie ’Gids fytolicentie - deel 2: Aanvraag, verlenging en beheer online
account’).

4.D.2. Hoe verloopt de zoekopdracht?
Er kan worden gezocht op één van de volgende gegevens:
-

Fytolicentienummer
Rijksregisternummer

www.fytolicentie.be
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Naam, voornaam en geboortedatum

Aandachtspunten:
-

Naam, voornaam en geboortedatum dienen samen te worden ingegeven.
De naam moet correct gespeld worden. Let vooral op spaties in familienamen.
Fytolicentienummer, rijksregisternummer of geboortedatum kunnen worden ingegeven
met of zonder ‘tussentekens’.
Bv.
Nummer fytolicentie →
Rijksregisternummer →
Geboortedatum
→

bv. 13.3.00001 of 13300001
bv. 50.02.01-333.33 of 50020133333
bv. 01/02/1950 of 01-02-1950 of 01021950

4.D.3. Hoe wordt een zoekresultaat weergegeven?
Een zoekresultaat wordt in het groen weergegeven indien het een fytolicentie P2, P3 (of Ps)
betreft. Deze personen kunnen middelen voor professioneel gebruik aankopen (zie voorgaande
informatie in deze gids).
Als het een fytolicentie Ps betreft dan wordt (worden) eveneens de werkzame stof(fen) vermeld
voor welke de Ps licentie geldig is.
Het zoekresultaat wordt in het grijs weergegeven indien het een ander type fytolicentie betreft
(NP of P1).

4.D.4. Hoe wordt een zoekresultaat weergegeven indien de fytolicentie van een
persoon vervallen is?
Indien de fytolicentie van een bepaalde klant vervallen is dan zal deze in de zoekresultaten in het
rood worden aangeduid en dus worden weergegeven als ongeldig.

4.E. Register
4.E.1. Welke gegevens moet een distributeur van middelen voor niet-professioneel
gebruik bijhouden?
De bij te houden gegevens zijn beschreven in 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.fytolicentie.be
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www.favv.be → ‘Professionelen’ → ‘Plantaardige productie’ → ‘Gewasbeschermingsmiddelen en
toevoegingsstoffen’ → ‘Registers en traceerbaarheid’.

4.E.2. Welke gegevens moet een distributeur van middelen voor professioneel gebruik
bijhouden?
De bij te houden gegevens zijn beschreven in 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’.
Buiten de gegevens die in de omzendbrief staan moeten ook de volgende gegevens worden
bijgehouden:
1°
2°
3°
4°

de datum;
de naam en de hoeveelheid van het middel voor professioneel gebruik;
identiteit fytolicentiehouder en fytolicentienummer;
aanduiding van de onderneming voor wie de middelen worden aangekocht, in
voorkomend geval;
5° identiteit en ondertekende verklaring van de bedoelde meerderjarige persoon, in
voorkomend geval (zie 4.B.10).
(zoals voorzien in artikel 15 van het KB van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een
duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen)
De distributeur bewaart deze gegevens op ordentelijke wijze gedurende een termijn van
minstens 5 jaar. Op vraag van de bevoegde controleur worden deze gegevens voorgelegd.

4.E.3. Gedurende welke termijn moeten deze gegevens worden bewaard?
De distributeur bewaart deze gegevens op ordentelijke wijze gedurende een termijn van
minstens 5 jaar.

4.F. Opbouw fytolicentienummer
4.F.1. Hoe is een fytolicentienummer opgebouwd?
Onderstaand voorbeeld is de eerste fytolicentie P2 die in 2016 werd toegekend.
Bv. ’16.2.00001’, waarbij

www.fytolicentie.be
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‘16’
‘2’

= jaar van toekenning
= het type van de licentie
‘1’ = P1
‘2’ = P2
‘3’ = P3
‘G’ = NP (garden-segment)
‘S’ = Ps
‘00001’ = volgnummer in het jaar van toekenning voor dit type licentie.

4.F.2. Zal bij de verlenging van een fytolicentie het nummer behouden blijven?
Ja. Dit is niet het geval wanneer uw fytolicentie wordt verlengd op basis van een buitenlands
certificaat (zie gids fytolicentie - deel 2: Aanvraag, verlenging en beheer online account).

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 en voorlichting) 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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