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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
Middelen

Definitie
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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5. Bewaring
5.A. Bewaring middelen voor niet-professioneel gebruik
5.A.1. Welke voorwaarden gelden er voor de bewaring van middelen voor nietprofessioneel gebruik?
Middelen voor niet-professioneel gebruik moeten worden bewaard in een ruimte die droog,
doeltreffend verlucht en in goede staat van onderhoud en netheid is. De ruimte moet zodanig
ingericht zijn dat de goede bewaring van de middelen is verzekerd.

5.B. Bewaring middelen voor professioneel gebruik
5.B.1. Welke voorwaarden gelden er voor de bewaring van middelen voor
professioneel gebruik?
Middelen voor professioneel gebruik moeten worden bewaard in een opslaglokaal dat of -kast
die aan volgende voorwaarden voldoet:


het lokaal of de kast is droog, doeltreffend verlucht en in goede staat van onderhoud en
netheid. De inrichting is aangepast, zodanig dat de goede bewaring van de middelen is
verzekerd;



het lokaal of de kast is op slot;



de toegang tot het lokaal of de kast is voorzien van:
− de tekst ‘verboden toegang voor onbevoegden’ en gelijkwaardig symbool (zie 5.B.3.);
− de identiteit (naam en voornaam), het nummer van de fytolicentie en
contactgegevens (gsm- of telefoonnummer) van de beheerder(s) van het lokaal of de
kast (zie 5.B.7. t.e.m. 5.B.11.).

De middelen moeten worden bewaard in hun oorspronkelijke verpakking (inbegrepen etiket).
Geneesmiddelen, voedingsstoffen, eetwaren, diervoeders of andere producten die bestemd
zijn om te worden opgenomen door mens of dier mogen niet worden bewaard in het
opslaglokaal of de -kast (om elk risico op verontreiniging van deze producten te vermijden).
Mogelijke afwijkingen van bovenstaande voorwaarden worden weergegeven in 5.C. en 5.D.
Geldende gewestelijke of overige federale regels blijven onverminderd van kracht.

www.fytolicentie.be
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Bijlage 1 geeft een algemeen overzicht van de toegelaten taken per fytolicentie.

5.B.2. Welke personen hebben toegang tot het opslaglokaal of de -kast?
Het opslaglokaal of de -kast is uitsluitend toegankelijk voor:



fytolicentiehouders P1, P2 of P3.
andere personen, mits aanwezigheid van minstens één fytolicentiehouder P1, P2 of P3.

In verkooppunten geldt dat de middelen voor professioneel gebruik niet toegankelijk mogen zijn
voor niet-professionele gebruikers.

5.B.3. Welk symbool geldt er voor ‘verboden toegang voor onbevoegden’ (zie 5.B.1.)?
Ter voorbeeld:

5.B.4. Is er een template (affiche/sticker/…) beschikbaar om te voldoen aan de
voorwaarden i.v.m. de toegang tot het opslaglokaal of de -kast?
Meerdere (beroeps)organisaties stellen een template ter beschikking van hun leden, klanten,
personen die erom vragen, …

5.B.5. Mogen er middelen voor niet-professioneel gebruik worden bewaard in het
opslaglokaal of de -kast voor middelen voor professioneel gebruik?
Ja.

5.B.6. Mogen er andere producten (bijvoorbeeld biociden, meststoffen, zaaizaden, …)
worden bewaard in het opslaglokaal of de -kast?
De mogelijkheid tot opslag van andere producten dan gewasbeschermingsmiddelen is afhankelijk
van hun mogelijke invloed op de goede bewaring van gewasbeschermingsmiddelen.
Voor de primaire productie gelden conform de sectorgids G-40 (versie 2.0; 2/9/2015)
onderstaande regels voor de aanwezigheid van andere producten dan
gewasbeschermingsmiddelen. Zie www.vegaplan.be of www.codiplan.be voor meer
informatie en de laatste versies.

www.fytolicentie.be
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Sectorgids voor de primaire productie (G-40):
“ In deze kast/ruimte mogen ook andere producten1 worden opgeslagen op voorwaarde
dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen :
a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding (elk risico op verontreiniging van
levensmiddelen vermijden), geen geneesmiddelen noch voedingsstoffen,
b) geen
brandof
ontploffingsgevaar
inhouden
(geen
brandstoffen,
nitraatmeststoffen,…) (elk risico op verontreiniging als gevolg van een incident in het
lokaal vermijden),
c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct
contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden (bvb. bij lekken van
vloeistoffen bvb).
1

Onder deze andere producten wordt verstaan bleekwater, zaaizaden (met uitzondering
van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten),
vloeibare meststoffen, oligo-elementen,… Specifiek materiaal voor het gebruik van deze
producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen.”

5.B.7. Wie mag een opslaglokaal of -kast beheren?
Een opslaglokaal of -kast, inbegrepen de aanwezige middelen, moet worden beheerd door een
fytolicentiehouder P2 of P3.

5.B.8. Mag een fytolicentiehouder meerdere opslaglokalen of -kasten beheren?
Ja.

5.B.9. Kunnen er meerdere beheerders zijn van één opslaglokaal of -kast?
Ja. In dergelijk geval moeten de identiteit (naam en voornaam), het nummer van de fytolicentie
en contactgegevens (gsm- of telefoonnummer) van elke beheerder worden voorzien aan de
toegang tot het lokaal of de kast (zie 5.B.1.).

5.B.10. Kunnen er zich meerdere opslaglokalen of -kasten bevinden binnen eenzelfde
vestiging of entiteit (bvb. boerderij, opslagplaatsen gemeente, verkooppunt, …)?
Ja.

www.fytolicentie.be
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5.B.11. Moeten alle fytolicentiehouders van een vestiging of entiteit worden vermeld
op de affiche/sticker aan de toegang tot het opslaglokaal of de -kast?
Neen. Per opslaglokaal of -kast moet er minstens één beheerder vermeld zijn.

5.B.12. Ik heb geen opslaglokaal of -kast. Is het toegelaten dat ik mijn middelen voor
professioneel gebruik bewaar in het opslaglokaal of de -kast van een andere
professionele gebruiker?
Ja., op Op voorwaarde dat de middelen voor professioneel gebruik apart worden gestockeerd en
duidelijk geïdentificeerd, en dat de traceerbaarheid gegarandeerd is.
Er wordt in dergelijk geval aangeraden dat elke eigenaar van de aanwezige middelen wordt
vermeld als beheerder van het opslaglokaal of de -kast.
In geval van betwisting van de eigendom van de aanwezige middelen is het de operator van de
vestigingseenheid waar het opslaglokaal of de -kast zich bevindt die verantwoordelijk wordt
geacht voor de opslag van de aanwezige middelen.

5.B.13. Kunnen er door de gewesten bijkomende voorwaarden van toepassing zijn?
Ja. Voor meer informatie zie:
-

www.crphyto.be (Wallonië)
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgidsgewasbescherming (Vlaanderen)

5.C. Tijdelijke bewaring bij levering
5.C.1. Mogen professionele gebruikers middelen voor professioneel gebruik laten
opslaan in een tijdelijke opslagplaats bij levering?
Professionele gebruikers mogen, als ze zelf niet aanwezig kunnen zijn bij de levering van de
middelen, de geleverde, ongeopende verpakkingen laten opslaan in een tijdelijke opslagplaats.
Dit is niet toegelaten voor middelen waarvan op de toelatingsakte wordt vermeld dat gebruik
uitsluitend is voorbehouden voor fytolicentiehouders Ps.

5.C.2. Wat is de maximale opslagtermijn in dergelijke tijdelijke opslagplaats?
De maximale opslagtermijn bedraagt 72 uur (3 dagen).
Dit houdt in dat de professionele gebruiker binnen 72 uur (3 dagen) na levering deze middelen
ofwel moet toepassen ofwel moet verplaatsen naar het opslaglokaal of de -kast (zie 5.B.1.).
www.fytolicentie.be
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5.C.3. Wat zijn de voorwaarden voor dergelijke tijdelijke opslagplaats?
Dergelijke tijdelijke opslagplaats moet een afsluitbaar lokaal of afsluitbare kast zijn die voldoet
aan de volgende voorwaarden:



het lokaal of de kast is droog, doeltreffend verlucht en in goede staat van onderhoud en
netheid. De inrichting is aangepast, zodanig dat de goede bewaring van de middelen is
verzekerd;
de toegang tot het lokaal of de kast wordt voorzien van:
− de tekst ‘verboden toegang voor onbevoegden’ en gelijkwaardig symbool;
− de identiteit (naam/voornaam), het nummer van de fytolicentie en contactgegevens
(gsm- of telefoonnummer) van de beheerder(s) (zie 5.C.6.) van het lokaal of de kast.

Geneesmiddelen, voedingsstoffen, eetwaren, diervoeders of andere producten die bestemd zijn
om te worden opgenomen door mens of dier mogen niet worden opgeslagen in dergelijk lokaal
of kast.

5.C.4. Wordt de toegang tot deze tijdelijke opslagplaats voorbehouden tot uitsluitend
fytolicentiehouders?
Neen.

5.C.5. Mag bij afwezigheid van de professionele gebruiker het eigenlijke opslaglokaal
of de -kast als tijdelijke opslagplaats worden gebruikt?
Neen.

5.C.6. Welke personen mogen dergelijke tijdelijke opslagplaats beheren?
Tijdelijke opslagplaatsen, inbegrepen de aanwezige middelen, moeten worden beheerd door
een fytolicentiehouder P2 of P3.

5.D. Bewaring van middelen voor professioneel gebruik
waarvoor een fytolicentie Ps vereist is
5.D.1. Welke voorwaarden gelden er voor de bewaring van middelen voor
professioneel gebruik waarvoor fytolicentie Ps vereist is?
Middelen voor professioneel gebruik moeten worden bewaard in een lokaal dat voldoet aan de
voorwaarden zoals vermeld in 5.B.1.

www.fytolicentie.be
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Aanvullend moeten de middelen opgeslagen worden in een lokaal dat zich buiten de gebouwen
bevindt waar ook mensen of dieren verblijven. Dit betekent dat het lokaal niet gelegen is in een
woongebouw, stal of bewerkingsruimte. Het lokaal moet goed geventileerd worden. Er mag geen
gasuitwisseling mogelijk zijn (geen ventilatiebuizen of roosters, geen deuren) tussen het
opslaglokaal en een eventueel aangrenzend gebouw waar mensen of dieren verblijven. Dak- en
wandmaterialen moeten voorkomen dat de opgeslagen producten opgewarmd kunnen raken.
De temperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C, en niet lager dan 0°C. De verpakkingen van vaste
en vloeibare producten moeten in opvangbakken geplaatst worden. Gasflessen moeten rechtop
bevestigd worden.
Deze aanvullende opslagvoorwaarden worden ook expliciet vermeld in de toelatingsakte van de
betrokken middelen (zie 5.D.2).
Dit lokaal, inbegrepen de aanwezige middelen, wordt beheerd door een fytolicentiehouder Ps of
P 3.
Dergelijk lokaal is uitsluitend toegankelijk voor:



fytolicentiehouders P1, P2, P3 of Ps;
andere personen, mits aanwezigheid van minstens één fytolicentiehouder P1, P2, P3 of
Ps.

In verkooppunten geldt dat de middelen voor professioneel gebruik niet toegankelijk mogen zijn
voor niet-professionele gebruikers.

5.D.2. Voor welke middelen (fytolientie Ps) gelden de opslagvoorwaarden zoals
bedoeld in 5.D.1.?
Raadpleeg de lijst van dergelijke middelen via www.fytolicentie.be (→ ‘Fytolicentie Ps’).
De aanvullende opslagvoorwaarden worden ook expliciet vermeld in de toelatingsakte van de
betrokken middelen. Raadpleeg een toelatingsakte van een middel via www.fytoweb.be (→
‘Gewasbescherming: toelatingen raadplegen’).

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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