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Hoe uw online aanvraag indienen? 
 

Ga naar www.fytolicentie.be → ‘Fytolicentie aanvragen‘ → ‘Online aanvraag’ en vul het 

online aanvraagformulier in.  

 
 
Volgende geldt: 
 
 

 De lijst omvat de actuele benamingen van de diploma’s. Diploma’s met een vroegere 

benaming blijven eveneens geldig voor een aanvraag van een fytolicentie en kunnen via 

de huidige naam van de opleiding of via ‘Andere’ (zie online aanvraagformulier) worden 

ingediend. Voor een aanvraag op basis van een vroegere erkenning als erkend verkoper, 

erkend gebruiker of speciaal erkend gebruiker selecteert u als diploma ‘Andere’ in het 

online aanvraagformulier. 

 

 Indien u een aanvraag indient op basis van een diploma dat langer dan 6 jaar geleden 

werd behaald, zal u eerst ter opfrissing van uw kennis deel moeten nemen aan een 

aantal vormingsactiviteiten (in het kader van de voorziene aanvullende opleiding van de 

fytolicentie): 2 voor een NP, 3 voor een P1, 4 voor een P2 en 6 voor een P3 fytolicentie.  

Uitsluitend na het volgen van dergelijke activiteiten zal uw fytolicentie worden 

afgeleverd. 

 

 Indien uw onderwijsinstelling of opleidingscentrum de nodige gegevens m.b.t. uw 

behaald diploma, getuigschrift of attest vooraf heeft gemeld aan de Dienst 

Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen zal u geen kopie ervan moeten toevoegen 

bij uw aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fytolicentie.be/
http://www.fytolicentie.be/
https://fytoweb.be/nl/fytolicentie/fytolicentie-aanvragen
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Hieronder vindt u een lijst van diploma’s, getuigschriften en attesten die in aanmerking komen 

voor een aanvraag van een fytolicentie: 

- Vlaamse overheid 
- Région wallonne 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leefmilieu Brussel 
- Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 
- Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 
- Buitenlandse licenties 

 

Vlaamse overheid 

- Secundair onderwijs: technisch (TSO) en beroeps (BSO) 
 
Onderstaande opleidingen van het secundair onderwijs: technisch (TSO) en beroeps (BSO) 
komen in aanmerking voor een fytolicentie. 
Aanvullende vereiste voor de diploma’s afgeleverd vanaf 2020: bevestiging van de 
onderwijsinstelling (op diploma of afzonderlijk attest) dat de persoon minstens 16 (NP,P1), 60 
(P2) of 120 (P3) uren over gewasbescherming heeft gevolgd waarbij de persoon een grondige 
kennis bezit  van  de onderwerpen opgenomen in  bijlage 3 bij het KB van 19 maart 2013 ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingsstoffen, rekening houdend met de taken en verantwoordelijkheden die een bepaalde 
fytolicentie omvat. 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen (TSO) – Optie ‘Akkerbouw 
en veeteelt’ 

N101  X X X X 

Planttechnische Wetenschappen (TSO) N102  X X X X 

Natuur- en Groentechnische Wetenschappen (TSO) N103  X X X X 

Landbouw (BSO) + 7e BSO N104  X X X X 

Tuinbouw en Groenvoorziening (BSO) + 7e BSO N105  X X X X 

Landbouw (BSO) N106  X X X  

Tuinbouw en Groenvoorziening (BSO) N107  X X X  

Dierenzorg (BSO) N108  X    

Groenaanleg- en beheer duaal (BSO) (3e graad) N109   X   

Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (BSO) (specialisatiejaar) N110   X   

Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen (TSO) – Optie ‘Dierenzorg’ N111   X   

 
 

http://www.fytolicentie.be/
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- Buitengewoon Secundair onderwijs 
 (code)  NP P1 P2 P3 

Getuigschrift Tuinbouwarbeider N401   X   

(Deel)attest van de opleiding Tuinbouwarbeider, met vermelding van 
minstens volgende competenties: 
 
- onkruid bestrijden 
- ziekte- en plagen bestrijden 
- wild afweren 
- organische en scheikundige meststoffen gebruiken 
- hagen snoeien 
- grasmaaien 
 
 
 

N402   X   

Groen- en tuinbeheer duaal (OV3) 
(wordt ‘Medewerker groen- en tuinbeheer duaal ’ vanaf 1/9/2019) 

N403   X   

- Secundair volwassenenonderwijs 
 (code)  NP P1 P2 P3 

Hovenier onderhoud van parken en tuinen, en geslaagd voor de module 
‘Toediening gewasbeschermingsmiddelen’ 

N501   X   

Hovenier onderhoud van parken en tuinen, en geslaagd voor de 
modules ‘Toediening gewasbeschermingsmiddelen’ en ‘Fytofarmacie’ 

N502   X X  

Hovenier aanleg van parken en tuinen, en geslaagd voor de module 
‘Toediening gewasbeschermingsmiddelen’ 

N503   X   

Hovenier aanleg van parken en tuinen, en geslaagd voor de modules 
‘Toediening gewasbeschermingsmiddelen’ en ‘Fytofarmacie’ 

N504   X X  

- Hoger onderwijs 
 

Onderstaande opleidingen van het hoger onderwijs komen in aanmerking voor een fytolicentie. 
Aanvullende vereiste voor de diploma’s afgeleverd vanaf 2016: bevestiging van de 
onderwijsinstelling (op diploma of afzonderlijk attest) dat de persoon minstens 16 (NP,P1), 60 
(P2) of 120 (P3) uren over gewasbescherming heeft gevolgd waarbij de persoon een grondige 
kennis bezit  van  de onderwerpen opgenomen in  bijlage 3 bij het KB van 19 maart 2013 ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingsstoffen, rekening houdend met de taken en verantwoordelijkheden die een bepaalde 
fytolicentie omvat. 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Master in de bio-ingenieurswetenschappen N201  X X X X 

Master in de biowetenschappen N202  X X X X 

Master in de industriële wetenschappen 
(biochemie/chemie/milieukunde) 

N203  X X X X 

Bachelor in de agro- en biotechnologie N204  X X X X 

http://www.fytolicentie.be/
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Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs (biotechnieken/land- en 
tuinbouw) 

N206  X X X X 

- Naschoolse landbouwvorming 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Starterscursus type C fytolicentie 1: assistent professioneel gebruik N301   X   

Starterscursus type C fytolicentie 2: professioneel gebruik N302   X X  

Starterscursus type C fytolicentie 3: distributeur/voorlichter 

 

 

 

  

N303   X X X 

Starterscursus type C fytolicentie NP: distributeur/voorlichter producten 
voor niet-professioneel gebruik 

 

N304  X    

 
Aanbod naschoolse landbouwvorming: https://lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie-1  
Contact:  de heer Pascal Braekman 

pascal.braekman@lv.vlaanderen.be – Tel: 0474 72 00 49    
 

- Stelsel Leren en Werken - SYNTRA (leertijd) 
Geldig voor de certificaten afgeleverd vanaf 2017 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Certificaat ‘Hovenier onderhoud’ N601   X   

Certificaat ‘Tuinaannemer’ N602   X X  

 

- Ondernemerschapstraject - SYNTRA (Departement Werk & Economie) 
Geldig voor de getuigschriften afgeleverd vanaf 2017 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Getuigschrift module ondernemerschapstraject P1 N701   X   

Getuigschrift module ondernemerschapstraject P2 N702   X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fytolicentie.be/
https://lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie-1
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Région Wallonne 

 
 (code)  NP P1 P2 P3 

Attestation de réussite de l’évaluation P1 F201   X   

Attestation de réussite de l’évaluation P2 F202   X X  

Attestation de réussite de l’évaluation P3 F203  X X X X 

Attestation de réussite de l’évaluation NP F204  X    

 

Comité Régional Phyto - www.crphyto.be  
Contact: formations.phytolicence.dgarne@spw.wallonie.be - Tél: 010 47 37 54 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leefmilieu Brussel 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Assistent in ecologisch beheer (Basisexamen P1) B101   X   

Professioneel in ecologisch beheer (Basisexamen P2) B102   X X  

Voorlichter in ecologisch beheer (Basisexamen P3)        B103  X X X X 

Voorlichter in ecologisch tuinieren  (Basisexamen NP)                  B104  X    

 

 

Fédération Wallonie-Bruxelles  

- Enseignement secondaire ordinaire (technique (T) et professionnel (P)) 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Technicien en agriculture (T) F301  X X X  

Technicien en horticulture (T) F302  X X X  

Agent technique de la nature et des fôrets (T) F303   X   

Technicien en agro-équipement (T) F304   X   

Gestionnaire des ressources naturelles et forestières (7° TQ) F305   X   

Ouvrier qualifié en agriculture (P) F306  X X X  

Ouvrier qualifié en horticulture (P) F307  X X X  

http://www.fytolicentie.be/
http://www.crphyto.be/
mailto:formations.phytolicence.dgarne@spw.wallonie.be
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- Enseignement en alternance et/ou spécialisé 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Polyculteur F401   X   

Ouvrier en implantation et entretien des parcs et jardins F402   X   

Ouvrier en cultures maraichères sous abri et de plein champ F403   X   

Ouvrier en pépinières F404   X   

Ouvrier en fruiticulture F405   X   

Ouvrier en cultures florales et ornementales F406   X   

Jardinier/Jardinière d’entretien F407   X   

Jardinier/Jardinière d’aménagement F408   X   

- Enseignement de promotion sociale 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Bachelier en agronomie, orientation techniques et gestion agricoles F501  X X X X 

Agent technique de la nature et des forêts F502   X X  

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement phytolicence P1 F503   X   

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement phytolicence P2 F504   X X  

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement phytolicence P3 F505  X X X X 

Certificat de qualification de jardinier d'entretien F506   X X  

Certificat de qualification de jardinier d'aménagement F507   X X  

- Enseignement supérieur (les hautes écoles) 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Bachelier en agronomie (toutes orientations) F601  X X X X 

Bachelier en gestion de l’environnement urbain F602  X X X X 

Master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie (toutes 
orientations) 

F603  X X X X 

Master en sciences agronomiques F604  X X X X 

- Enseignement supérieur (les Universités) 
 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Master : bioingénieur en chimie et bioindustries F101  X X X X 

Master : bioingénieur en sciences et technologies de l’environnement F102  X X X X 

Master : bioingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels F103  X X X X 

Master : bioingénieur en sciences agronomiques F104  X X X X 

Master en sciences agronomiques et industries du vivant F106   X   

http://www.fytolicentie.be/
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Master en architecture du paysage (uniquement le diplôme obtenu via 
l’Université de Liège) 

F107   X X  

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens 

 

Technisches Institut St. Vith (code)  NP P1 P2 P3 

6. AT - Landwirtschaft G101  X X X  

6. AT - Landwirtschaft mit Zulassungsprüfung G102  X X X X 

6. LB G103  X X X  

 

ZAWM Eupen VOG (code)  NP P1 P2 P3 

Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs NP “Vertrieb / 
Beratung nicht berufliche Produkte” 

G201  X    

Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs P1 “Phytolizenz 
Assistent” 

G202   X   

Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs P2 “Beruflicher 
Nutzer” 

G203   X X  

Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs P3 “Phytolizenz 
Vertrieb / Beratung” 

G204  X X X X 

       

Gesellenzeugnis für den Beruf Gärtner/in G205   X X  

Gesellenzeugnis für den Beruf Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau G206   X X  

Gesellenzeugnis für den Beruf Gärtner/in - Baum- und Pflanzenzüchter G207   X X  

       

Gesellenzeugnis für den Beruf Gemüsegärtner/in G208   X X  

Gesellenzeugnis für den Beruf Gärtner/in mit Bescheinigung über 
Zusatzqualifikation Pflanzenschutz 

G209  X X X  

Gesellenzeugnis für den Beruf Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau 
mit Bescheinigung über Zusatzqualifikation Pflanzenschutz 

G210  X X X  

Gesellenzeugnis für den Beruf Gärtner/in - Baum- und Pflanzenzüchter 
mit Bescheinigung über Zusatzqualifikation Pflanzenschutz 

G211  X X X  

Gesellenzeugnis für den Beruf Gemüsegärtner/in mit Bescheinigung 
über Zusatzqualifikation Pflanzenschutz 

G212  X X X  

       

Meisterbrief für den Beruf Gärtner  G213  X X X  

Meisterbrief für den Beruf Gärtner mit Bescheinigung über 
Zusatzqualifikation Pflanzenschutz 

G214  X X X X 

 

 

http://www.fytolicentie.be/
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Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 

 (code)  NP P1 P2 P3 

Vervallen Fytolicentie P1 + vormingsactiviteiten1 P101   X   

Vervallen Fytolicentie P2 + vormingsactiviteiten1 P102   X X  

Vervallen Fytolicentie P3 + vormingsactiviteiten1 P103  X X X X 

Vervallen Fytolicentie NP + vormingsactiviteiten1 P104  X    

1 Het aantal vereiste vormingsactiviteiten is afhankelijk van de gewenste fytolicentie. Om een NP, P1, P2 of P3 

fytolicentie te verkrijgen, moet u eerst respectievelijk 2, 3, 4 of 6 vormingsactiviteiten volgen vooraleer een nieuwe 

fytolicentie kan worden afgeleverd. 

 

Buitenlandse licenties 

Context 
 

In de lidstaten van de Europese Unie moeten professionelen die gewasbeschermings-

middelen aankopen, gebruiken, verkopen of hierover advies verlenen correct opgeleid zijn 

en over de nodige kennis beschikken, overeenkomstig de voorschriften van de richtlijn 

2009/128/EG. Elke lidstaat heeft bijgevolg een systeem vergelijkbaar met de fytolicentie. 

Wat moet u doen als u over een fytolicentie beschikt en activiteiten gaat uitvoeren in het 

buitenland? Of wanneer u niet over een Belgische fytolicentie beschikt en activiteiten wilt 

uitvoeren in België?    

Om een professionele activiteit met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen uit te 

voeren in België moet een persoon over een geldige, Belgische fytolicentie beschikken. Dit 

geldt voor iedere persoon, ongeacht de nationaliteit van de persoon / het bedrijf dat hem 

tewerkstelt, of de sector waarin de persoon werkzaam is.   

Een fytolicentie kan verkregen worden op basis van een gelijkwaardige, buitenlandse licentie 

of een diploma gelijkwaardig aan een geldig, Belgisch diploma. Opgelet! De 

gelijkwaardigheid tussen een buitenlands en een Belgisch diploma dient bewezen te worden 

door de bevoegde autoriteiten:   

• Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-

wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-

een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen 

• Federatie Wallonië-Brussel : http://www.equivalences.cfwb.be 

http://www.fytolicentie.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
http://www.equivalences.cfwb.be/


FYTOLICENTIE: GELDIGE DIPLOMA’S, GETUIGSCHRIFTEN EN ATTESTEN                                              V.12.3 (27/05/2020)

 
 

www.fytolicentie.be  11/18 

 

Een persoon die beschikt over een Belgische fytolicentie en die een professionele activiteit 

wenst uit te voeren in een ander land moet voldoen aan de wettelijke bepalingen die gelden 

in het betrokken land. Bepaalde landen eisen dat dergelijke personen een licentie bekomen 

die afgeleverd wordt door hun eigen autoriteiten. Andere landen erkennen de Belgische 

licentie. U dient zich te informeren bij de lokale autoriteiten over de voorwaarden die ter 

plaatse voor u van toepassing zijn.  

 

In België voorziene bepalingen voor uitwisseling van ‘licenties’ 

met de buurlanden 
 

Frankrijk 

Nederland 

Duitsland 

Groothertogdom Luxemburg 

Andere landen 

 

Frankrijk 

1. Houders van een Franse licentie (certiphyto) 
 

Houders van een Franse licentie (certiphyto) kunnen een fytolicentie verkrijgen:   

   NP P1 P2 P3 

Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques –  
Opérateur 
 

 

   X   

Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques – 
Décideur entreprise non soumise agrément 

   X X  

Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques – 
Décideur entreprise soumise agrément 

   X X  

Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques 
 

  X    

Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques   X    

 

Een aanvraag voor een fytolicentie indienen kan via www.fytolicentie.be. De einddatum van 

uw fytolicentie zal gelijkgesteld worden aan deze van uw certiphyto. 

http://www.fytolicentie.be/
http://www.fytolicentie.be/
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Indien u een fytolicentie P3 wenst, moet u   

• ofwel beschikken over een erkend diploma dat gelijkwaardig is aan een 

Belgisch diploma dat recht geeft op een P3  

• ofwel een Belgische opleiding volgen die recht geeft op een P3  

• ofwel slagen voor het examen dat recht geeft op een P3 (enkel mogelijk via 

het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 

2. Houders van een Frans diploma  
 

Indien u beschikt over een Frans diploma dan kunt u een aanvraag voor een fytolicentie 

indienen op basis van uw buitenlands diploma op voorwaarde dat er ook een 

gelijkwaardigheidsattest wordt toegevoegd. Uw buitenlands diploma moet gelijkwaardig 

zijn aan een Belgisch diploma waarmee een fytolicentie kan worden verkregen. Deze 

gelijkwaardigheid moet worden aangetoond door de bevoegde autoriteiten:  

• Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-

wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-

een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen 

• Federatie Wallonië-Brussel: http://www.equivalences.cfwb.be 

3. Houders van een Belgische fytolicentie die professionele 

activiteiten willen uitvoeren in Frankrijk  
 

Informeer u altijd bij de lokale autoriteiten over de wettelijke bepalingen die van kracht 
zijn inzake het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen!   

Onderstaande informatie kan achterhaald zijn wanneer de wetgeving in het land van 
bestemming verandert zonder dat onze diensten hiervan op de hoogte werden gebracht. 
Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige stappen te ondernemen om in regel te zijn in 
het betrokken land. 

In Frankrijk beschikken professionelen die onderdaan zijn van een EU lidstaat en 

beschikken over een certificaat afgeleverd door hun land van herkomst, automatisch over 

het corresponderende Franse certificaat. Bijgevolg moeten professionelen die al houder zijn 

van een certificaat afgeleverd in hun lidstaat geen certificaat (certiphyto) aanvragen in 

Frankrijk. Ze moeten ook geen basisopleiding volgen. Dit betekent dat een Belgische 

fytolicentie geldig is op Frans grondgebied, binnen de grenzen van de toegestane activiteiten 

per type licentie.  

http://www.fytolicentie.be/
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https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
http://www.equivalences.cfwb.be/
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Indien professionelen tijdelijk en occasioneel activiteiten willen uitvoeren op Frans 

grondgebied dan moeten ze vooraf een verklaring indienen en goedkeuring krijgen van het 

DRAAF (Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) van de plaats 

waar ze hun eerste loonwerk uitvoeren (zie http://agriculture.gouv.fr/les-directions-

regionales-du-ministere-draaf). Bij de verklaring moet de Franstalige versie van de 

fytolicentie worden toegevoegd. 

Alle nodige informatie om een certiphyto te verkrijgen, vindt u op volgende websites:  

• https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31192 

• http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-

agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/obtenir-le-certificat-

produits-322?id_rubrique=11 

 
 
 
 

Nederland 

1. Houders van een Nederlandse licentie (vakbekwaamheids-

bewijs)  
 

Houders van een Nederlands vakbekwaamheidsbewijs kunnen een fytolicentie verkrijgen:  

   NP P1 P2 P3 

Uitvoeren gewasbescherming 

( 

   X   

Bedrijfsvoeren gewasbescherming    X X  

Adviseren gewasbescherming  
 

  X X X X 

Distribueren bestrijdingsmiddelen       

 

Een aanvraag voor een fytolicentie indienen kan via www.fytolicentie.be. De einddatum van 

uw fytolicentie zal gelijkgesteld worden aan deze van uw Nederlands 

vakbekwaamheidsbewijs. 

 

 

http://www.fytolicentie.be/
http://agriculture.gouv.fr/les-directions-regionales-du-ministere-draaf
http://agriculture.gouv.fr/les-directions-regionales-du-ministere-draaf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31192
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/obtenir-le-certificat-produits-322?id_rubrique=11
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/obtenir-le-certificat-produits-322?id_rubrique=11
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/obtenir-le-certificat-produits-322?id_rubrique=11
http://www.fytolicentie.be/
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2. Houders van een Nederlands diploma 
 

Indien u beschikt over een Nederlands diploma dan kunt u een aanvraag voor een 

fytolicentie indienen op basis van uw buitenlands diploma op voorwaarde dat er ook een 

gelijkwaardigheidsattest wordt toegevoegd. Uw buitenlands diploma moet gelijkwaardig 

zijn aan een Belgisch diploma waarmee een fytolicentie kan worden verkregen. Deze 

gelijkwaardigheid moet worden aangetoond door de bevoegde autoriteiten: 

• Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-

wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-

een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen 

• Federatie Wallonië-Brussel : http://www.equivalences.cfwb.be 

 

 

 

3. Houders van een Belgische fytolicentie die professionele 

activiteiten willen uitvoeren in Nederland 
 

Informeer u altijd bij de lokale autoriteiten over de wettelijke bepalingen die van kracht 
zijn inzake het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen!   

Onderstaande informatie kan achterhaald zijn wanneer de wetgeving in het land van 

bestemming verandert zonder dat onze diensten hiervan op de hoogte werden gebracht. 

Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige stappen te ondernemen om in regel te zijn in 

het betrokken land. 

Het is noodzakelijk om een Nederlands vakbekwaamheidsbewijs te verkrijgen (« Licence de 

pulvérisation » of « Spuitlicentie »). Dit certificaat aanvragen kan via de website 

www.erkenningen.nl. Een Belgische fytolicentie komt in aanmerking om een Nederlands 

vakbekwaamheidsbewijs te verkrijgen.  

 
 
 
 
 

http://www.fytolicentie.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
http://www.equivalences.cfwb.be/
http://www.erkenningen.nl/
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Duitsland 

1. Houders van een Duitse licentie (Pflanzenschutz-

Sachkundenachweis)  
 

Houders van een Duits vakbekwaamheidsbewijs (Pflanzenschutz-Sachkundenachweis) 

kunnen een fytolicentie verkrijgen:  

   NP P1 P2 P3 

Pflanzenschutz-Sachkundenachweis für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln / Beratung zum Pflanzenschutz 

 

   X X  

Pflanzenschutz-Sachkundenachweis zur Abgabe von 
Pflanzenschutzmitteln 

  X   X 

 

Een aanvraag voor een fytolicentie indienen kan via www.fytolicentie.be. De einddatum van 

uw fytolicentie zal gelijkgesteld worden aan deze van uw Pflanzenschutz-

Sachkundenachweis. 

2. Houders van een Duits diploma  
 

Indien u beschikt over een Duits diploma dan kunt u een aanvraag voor een fytolicentie 

indienen op basis van uw buitenlands diploma op voorwaarde dat er ook een 

gelijkwaardigheidsattest wordt toegevoegd. Uw buitenlands diploma moet gelijkwaardig 

zijn aan een Belgisch diploma waarmee een fytolicentie kan worden verkregen. Deze 

gelijkwaardigheid moet worden aangetoond door de bevoegde autoriteiten: 

• Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-

wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-

een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen 

• Federatie Wallonië-Brussel : http://www.equivalences.cfwb.be 

3. Houders van een Belgische fytolicentie die professionele 

activiteiten willen uitvoeren in Duitsland 
 

Informeer u altijd bij de lokale autoriteiten over de wettelijke bepalingen die van kracht 
zijn inzake het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen!   

Onderstaande informatie kan achterhaald zijn wanneer de wetgeving in het land van 

bestemming verandert zonder dat onze diensten hiervan op de hoogte werden gebracht. 

http://www.fytolicentie.be/
http://www.fytolicentie.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
http://www.equivalences.cfwb.be/
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Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige stappen te ondernemen om in regel te zijn in 

het betrokken land. 

Het afleveren van het Duits vakbekwaamheidsbewijs (Pflanzenschutz-Sachkundenachweis) valt 

onder de verantwoordelijkheid van de « Länder » (deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland). 

Indien u zo een certificaat nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen via de site 

https://www.pflanzenschutz-skn.de/. U kunt een aanvraag indienen voor een deelstaat naar 

keuze. De Duitse vakbekwaamheidscertificaten worden wederzijds erkend in de verschillende 

deelstaten. Dit certificaat wordt verkregen door ofwel het slagen voor een examen dat uw 

expertise herkend, ofwel op basis van uw professionele vorming, ofwel op basis van uw Belgische 

fytolicentie. U moet beschikken over een goede kennis van het Duits. Opgelet, het bezitten van 

een Belgische fytolicentie is niet voldoende. Enkel het Pflanzenschutz-Sachkundenachweis is 

geldig om professionele activiteiten te kunnen uitvoeren in Duitsland.  

 

 

Groothertogdom Luxemburg 

1. Houders van een Luxemburgse licentie (Schprëtzpass)  
 

Houders van een Luxemburgs vakbekwaamheidsbewijs (Schprëtzpass) kunnen een 

fytolicentie verkrijgen:    
   NP P1 P2 P3 

Berufliche Anwendung – Mitarbeiter    X   

Berufliche Anwendung    X X  

Vertrieb und Beratung    X X X 

Vertrieb und Beratung von Pflanzenschutzmitteln 
für den nicht-beruflichen Gebrauch 

  X    

 

Een aanvraag voor een fytolicentie indienen kan via www.fytolicentie.be. De einddatum van 

uw fytolicentie zal gelijkgesteld worden aan deze van uw Schprëtzpass. 

 

 

 

http://www.fytolicentie.be/
https://www.pflanzenschutz-skn.de/
http://www.fytolicentie.be/
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2. Houders van een Luxemburgs diploma  
 

Indien u beschikt over een Luxemburgs diploma dan kunt u een aanvraag voor een 

fytolicentie indienen op basis van uw buitenlands diploma op voorwaarde dat er ook een 

gelijkwaardigheidsattest wordt toegevoegd. Uw buitenlands diploma moet gelijkwaardig 

zijn aan een Belgisch diploma waarmee een fytolicentie kan worden verkregen. Deze 

gelijkwaardigheid moet worden aangetoond door de bevoegde autoriteiten: 

• Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-

wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-

een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen 

• Federatie Wallonië-Brussel : http://www.equivalences.cfwb.be 

 

 

3. Houders van een Belgische fytolicentie die professionele 

activiteiten willen uitvoeren in Groothertogdom Luxemburg 
 

Informeer u altijd bij de lokale autoriteiten over de wettelijke bepalingen die van kracht 
zijn inzake het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen!   

Onderstaande informatie kan achterhaald zijn wanneer de wetgeving in het land van 

bestemming verandert zonder dat onze diensten hiervan op de hoogte werden gebracht. 

Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige stappen te ondernemen om in regel te zijn in 

het betrokken land. 

Het Luxemburgs vakbekwaamheidscertificaat noemt de Schprëtzpass. Indien u over een 

Belgische fytolicentie beschikt, is het niet nodig om over een Schprëtzpass te beschikken om 

professionele activiteiten uit te voeren in Luxemburg. Uw fytolicentie laat toe om gelijkwaardige 

taken uit te voeren. U kunt op volgende websites meer informatie vinden over 

gewasbeschermingsmiddelen en de Schprëtzpass:  

• https://saturn.etat.lu/tapes/tapes_de_lst_lnk.jsp   

• https://agriculture.public.lu/de/pflanzen-boden/pflanzenschutz/zulassung-

anwendung.html 

 

http://www.fytolicentie.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
http://www.equivalences.cfwb.be/
https://saturn.etat.lu/tapes/tapes_de_lst_lnk.jsp
https://agriculture.public.lu/de/pflanzen-boden/pflanzenschutz/zulassung-anwendung.html
https://agriculture.public.lu/de/pflanzen-boden/pflanzenschutz/zulassung-anwendung.html
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Andere landen 

 

Momenteel bestaan er geen wederzijdse erkenningen voor licenties van andere landen dan 

deze die hierboven vermeld worden. Indien u een Belgische fytolicentie wenst te verkrijgen, 

zijn er drie mogelijkheden: 

• U kunt een basisopleiding volgen voor het behalen van de gewenste fytolicentie 

(klik hier voor meer informatie). 

• Uitsluitend in het Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u 

deelnemen aan het examen voor het behalen van de gewenste fytolicentie (klik 

hier voor meer informatie). 

• Indien u beschikt over een buitenlands diploma dan kunt u een aanvraag voor 

een fytolicentie indienen op basis van uw buitenlands diploma op voorwaarde 

dat er ook een gelijkwaardigheidsattest wordt toegevoegd. Uw buitenlands 

diploma moet gelijkwaardig zijn aan een Belgisch diploma waarmee een 

fytolicentie kan worden verkregen. Deze gelijkwaardigheid moet worden 

aangetoond door de bevoegde autoriteiten: 

• Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-

wetenschap/diplomas-en-

getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-

diploma-getuigschrift-vlaanderen 

• Federatie Wallonië-Brussel : http://www.equivalences.cfwb.be 

 

 

 
 

http://www.fytolicentie.be/
https://fytoweb.be/nl/fytolicentie/fytolicentie-aanvragen#geldige-diplomas
https://fytoweb.be/nl/fytolicentie/fytolicentie-aanvragen#geldige-diplomas
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
http://www.equivalences.cfwb.be/

