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Deze gids dient ter informatie en kan niet los van de geldende wetgeving worden gezien. Ondanks de grote zorg
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Geldende gewestelijke of overige federale regels in verband met gewasbeschermingsmiddelen blijven
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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

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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2. Aanvraag, verlenging en beheer
online account
2.A. Aanvraag fytolicentie
2.A.1. Hoe kan een fytolicentie worden aangevraagd?
Een fytolicentie kan eenvoudig online worden aangevraagd via www.fytolicentie.be.
Ga naar www.fytolicentie.be, via de rubriek ‘Fytolicentie aanvragen’ vindt u alle nodige
informatie terug en kan u uw aanvraag voor een fytolicentie indienen.
Het schriftelijk aanvraagformulier is beschikbaar via www.fytolicentie.be (→ ‘Fytolicentie
aanvragen’), fytolicentie@gezondheid.belgie.be of 02 524 97 97 (callcenter FOD
Volksgezondheid).

2.A.2. Heb ik mijn eID (kaartlezer, identiteitskaart en pincode) nodig om een online
aanvraag te kunnen indienen?
Nee.

2.A.3. Heb ik een e-mailadres nodig om een online aanvraag te kunnen indienen?
Nee. Iedereen kan een online aanvraag indienen, ook wie niet over een e-mailadres beschikt.
De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen communiceert meer en meer
elektronisch! Door uw e-mailadres op te geven zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden
van de fytolicentie-wetgeving en de wijzigingen hierin en loopt u niet het risico om belangrijke
informatie te missen!

2.A.4. Kunnen ondernemingen en andere rechtspersonen een fytolicentie verkrijgen?
Nee. Een fytolicentie wordt uitsluitend afgeleverd aan natuurlijke personen.

2.A.5. Wat is de minimumleeftijd om een fytolicentie te kunnen aanvragen?
De aanvrager moet meerderjarig zijn.

www.fytolicentie.be
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2.A.6. Kunnen er groepsaanvragen worden ingediend?
Nee. Per natuurlijke persoon moet er een individuele aanvraag worden ingediend.

2.A.7. Welke diploma’s en getuigschriften komen in aanmerking voor een aanvraag?
Zie www.fytolicentie.be → ‘ Fytolicentie aanvragen’ → ‘Geldige diploma’s en getuigschriften’.

2.A.8. Wat moet ik doen als ik geen geldig diploma of getuigschrift heb?
Indien u niet beschikt over een geldig diploma of getuigschrift moet u via het naschools
onderwijs een basisopleiding volgen en/of deelnemen aan het examen vooraleer u een
fytolicentie kan aanvragen.
Deze basisopleidingen en/of examens worden georganiseerd door de gewesten. Alle informatie
(plaats, duur, inschrijving, …) over de basisopleiding en/of het examen kan u
terugvinden via onderstaande:
Vlaamse Overheid:
Aanbod basisopleidingen: http://lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie
Contact: mevrouw Annie Demeyere
annie.demeyere@lv.vlaanderen.be - Tel: 016 66 61 21
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Website: www.leefmilieu.brussels/fytolicentie
Contact: de heer Julien Ruelle
phytolicence_fytolicentie@leefmilieu.irisnet.be - Tel: 027 75 75 75 (callcenter)
Waals Gewest:
Evaluatie: Comité Régional Phyto
formations.phytolicence.dgarne@spw.wallonie.be - Tel: 010 47 37 54

2.A.9. Kan ik een aanvraag indienen op basis van een oud diploma?
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 (zie 2.C. Verlenging fytolicentie). Uitsluitend na het volgen van deze
activiteiten kan uw fytolicentie worden afgeleverd.

www.fytolicentie.be
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2.A.10. In stap 3 van de online aanvraag vraagt men het vestigingseenheidsnummer
van mijn beroepsactiviteit. Waar kan ik het vestigingseenheidsnummer van mijn
onderneming terugvinden?
Via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Public Search) kan u uw
vestigingsnummer terugvinden. Als u uw ondernemingsnummer ingeeft, zal u o.a.
de vestiging(en) en bijhorend(e) nummer(s) van uw vestiging(en) kunnen zien.
KBO Public Search: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
Als werknemer kunt u deze gegevens navragen bij uw werkgever.

2.A.11. Ik heb momenteel geen beroepsactiviteit als professionele gebruiker,
voorlichter of distributeur. Kan ik een fytolicentie aanvragen?
Ja. Een fytolicentie is een kenniscertficaat en wordt afgeleverd op basis van een geldig diploma
of getuigschrift.
Aandacht! Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik mogen uitsluitend worden
toegepast door een fytolicentiehouder én in het kader van een beroepsactiviteit.

2.A.12. Hoeveel kost een fytolicentie?
Professionele gebruikers hoeven niet te betalen voor een fytolicentie. De fytolicenties P1, P2 en
Ps zijn dus kosteloos.
Distributeurs en voorlichters (fytolicenties NP en P3) betalen een bijdrage van 220 EUR. Deze
bijdrage geldt voor de volledige geldigheidsduur van de fytolicentie.

2.A.13. Kan ik nagaan of mijn online aanvraag correct werd ontvangen door de
Dienst gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen?
Als u uw e-mailadres opgeeft tijdens uw online aanvraag, dan krijgt u na het indienen van uw
aanvraag een e-mail ter bevestiging van uw aanvraag (controleer ook uw spam-inbox!).
Als u een schriftelijke aanvraag indient of u dient een online aanvraag in zonder uw e-mailadres
op te geven, dan ontvangt u na verwerking van uw aanvraag per post (op uw officieel adres in
het bevolkingsregister) de nodige informatie. Er wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd in
dit geval.
Zie 2.A.14. voor de verwerkingsduur van een aanvraag.

www.fytolicentie.be
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2.A.14. Wat is de verwerkingsduur van een aanvraag?
Een online aanvraag wordt verwerkt binnen de 10 werkdagen, een schriftelijke aanvraag binnen
de 30 werkdagen.
Een aanvraag wordt binnen deze termijn goedgekeurd, afgekeurd, eventueel zal er worden
gevraagd om bijkomende informatie te bezorgen.

2.A.15. Wat is de geldigheidsduur van een fytolicentie?
6 jaar.
De fytolicenties die werden aangevraagd tijdens de overgangsperiode (september 2013 november 2015) hebben een geldigheidsduur van 7, 6 of 5 jaar, afhankelijk van hun
aanvraagdatum.
U kan de geldigheidsduur van uw fytolicentie terugvinden op uw fytolicentie zelf of deze
raadplegen via uw online account (zie 2.B. Beheer online account).

2.A.16. Kan eenzelfde persoon verschillende fytolicenties (bv. P2, NP, …) hebben?
Ja. Al naargelang de beroepsactiviteiten kan dit nodig zijn.

2.A.17. Ik ben actief in meerdere ondernemingen (bv. als zelfstandige en als
werknemer; als zelfstandige van 2 ondernemingen, …). Moet ik per beroepsactiviteit
een fytolicentie aanvragen?
Nee. Een fytolicentie is een kenniscertificaat en wordt afgeleverd aan een natuurlijk persoon,
(niet aan ondernemingen). De aanvrager moet bij zijn aanvraag al zijn professionele activiteiten
door geven.
Als na het bekomen van een fytolicentie andere activiteiten gestart worden, dan moet de
fytolicentiehouder zelf zijn gegevens aanpassen via zijn online account. (zie 2.B.9.)

2.A.18. Ik heb een fytolicentie. Hoe kan ik een andere fytolicentie aanvragen?
Indien u een fytolicentie hebt, kan u een aanvraag voor een andere fytolicentie indienen via uw
online account (zie 2.B. Beheer online account).

www.fytolicentie.be
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2.A.19. In stap 3 van de online aanvraag kan ik bij ‘sector professionele activiteit’
geen sector selecteren, wat moet ik doen?
Als u de ‘zoom’ van uw scherm op 100% zet, zal u rechts op een pijl kunnen klikken waarna de
lijst van sectoren zal verschijnen. In de Internet Explorer-browser kan u de zoom wijzigen via
‘Beeld’ → ‘In- en uitzoomen (100%)’.

2.A.20. Kan een buitenlandse persoon een fytolicentie aanvragen?
Ja.

2.B. Beheer online account
2.B.1. Hoe kan ik mijn fytolicentie raadplegen?
Elke houder van een fytolicentie beschikt via www.fytolicentie.be (→ ‘Mijn fytolicentie
raadplegen’ → ‘Aanmelden met mijn eID’) over een online account en heeft rechtstreeks
toegang tot zijn dossier via zijn eID (elektronische identiteitskaart).
Om aan te kunnen melden via eID heeft u een kaartlezer, uw identiteitskaart en de pincode van
uw identiteitskaart nodig.
U vindt al uw gegevens terug onder de verschillende tabbladen in uw account. U vindt uw
licentie als .pdf terug onder het tabblad ‘fytolicentie’. Vanuit dit tabblad kan u ook uw licentie
afdrukken of opslaan.
Aandacht! Uitsluitend personen die beschikken over een fytolicentie hebben een online
account. Aanvragers hebben pas toegang via hun eID nadat hun aanvraag werd goedgekeurd.

2.B.2. Ontvang ik mijn fytolicentie als een pasje (type bankkaart)?
Nee.
Uw fytolicentie is altijd beschikbaar in uw online account. Indien gewenst kan u uw fytolicentie
opslaan of afdrukken (zie 2.B.7.).

2.B.3. Ik ben de pincode van mijn elektronische identiteitskaart vergeten. Wat moet ik
doen?
Raadpleeg http://eid.belgium.be/nl → ‘PIN- en/of PUK-code vergeten’ . Nieuwe codes kunnen
online worden aangevraagd via de website van de FOD Binnenlandse Zaken → ‘Aanvraag
PINcode’ ofwel via de Dienst Bevolking van je hoofdverblijfplaats.

www.fytolicentie.be
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2.B.4. Kan ik me als Belg aanmelden met mijn e-mailadres?
Nee. Belgen kunnen uitsluitend via eID hun online account raadplegen.

2.B.5. Het lukt me niet om me aan te melden met mijn eID. Wat moet ik doen?
Zorg dat u uw eID in uw kaartlezer steekt vooraleer u www.fytolicentie.be bezoekt.
Kijk na of je eID correct werkt op je computer. Gelieve daarvoor je eID te testen via
http://eid.belgium.be/nl → ‘Je installatie testen’.
Indien de test goed verloopt en je zou nog problemen ondervinden om je fytolicentie online te
raadplegen, gelieve dit ons te melden via het online contactformulier, via
fytolicentie@gezondheid.belgie.be of via 02 524 97 97 (callcenter FOD).

2.B.6. Hoe kan ik me, als niet-Belg, aanmelden in mijn online account?
Als niet-Belg kan u zich aanmelden via www.fytolicentie.be via uw e-mailadres en het
wachtwoord dat u per e-mail heeft ontvangen.
Zie www.fytolicentie.be → ‘ Mijn fytolicentie raadplegen’ → ‘Aanmelden als niet-Belg’.
Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kan u een nieuw wachtwoord aanvragen via
bovenstaande ‘Aanmelden als niet-Belg’.
Indien u nog geen e-mailadres hebt opgegeven kan u dit doen via
fytolicentie@gezondheid.belgie.be. U zal dan per e-mail een wachtwoord ontvangen. Pas na
ontvangst van deze e-mail zal u toegang hebben tot uw online account.

2.B.7. Waar kan ik mijn fytolicentie, nummer en de geldigheidsduur terugvinden?
In uw online account (zie 2.B.1.). In uw online account klikt u op het tabblad ‘Fytolicentie’. O.a.
uw fytolicentie, het nummer van uw fytolicentie en de einddatum van uw licentie worden
weergegeven.
1

Als u uw fytolicentie zelf wil bekijken, afdrukken of opslaan, dan klikt u op

www.fytolicentie.be
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2.B.8. Hoe kan ik een e-mailadres opgeven of mijn opgegeven e-mailadres wijzigen?
Via uw online account (zie 2.B.1.). In uw online account klikt u op het tabblad
‘Persoonsgegevens’. Vervolgens klikt u op ‘Wijzigen’. Klik op ‘Save’ nadat u uw e-mailadres hebt
ingevuld of gewijzigd.
1

2
Het e-mailadres dient uniek en persoonlijk te zijn. Dit wil zeggen dat eenzelfde e-mailadres
voor één licentiehouder kan worden gebruikt.
De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen communiceert meer en meer
elektronisch! Door uw e-mailadres op te geven zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden
van de fytolicentie-wetgeving en de wijzigingen hierin en loopt u niet het risico om belangrijke
informatie te missen!

2.B.9. Mijn beroepsactiviteit verandert of zal veranderen (nieuwe activiteit, nieuwe
vestiging, nieuw ondernemingsnummer, …). Moet ik dit melden?
Ja. U moet elke wijziging van uw activiteit melden binnen de 20 kalenderdagen. Zowel het
stopzetten als het starten van een nieuwe activiteit. Dit kan een nieuw ondernemingsnummer
na een overname zijn, een nieuwe vestiging, een nieuwe activiteit van de onderneming, …
Uitsluitend de activiteiten in het kader van de fytolicentie moeten worden gemeld.
U kan dit eenvoudig en zelf via uw online account.
In uw online account klikt u op het tabblad ‘Professionele activiteit(en)’. Uw opgegeven
activiteit(en) worden weergegeven.
1

www.fytolicentie.be
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Indien u een nieuwe activiteit wil melden klikt u ‘Activiteit melden’ en vult u vervolgens de
gevraagde gegevens in. Dit gebeurt aan de hand van het ondernemings- en vestigingsnummer
zoals gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Via de KBO Public Search kan u eenvoudig de gegevens van een onderneming of vestiging
terugvinden.
KBO Public Search: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
Indien u in het kader van de fytolicentie stopt met een bepaalde activiteit, dan meldt u dit via
‘Melding stopzetting activiteit’.
Als werknemer kunt u deze gegevens navragen bij uw werkgever.

2.B.10. Ik heb per vergissing in mijn online account de stopzetting van mijn
beroepsactiviteit gemeld. Hoe kan ik dit corrigeren?
Gelieve dit te melden via het online contactformulier, via fytolicentie@gezondheid.belgie.be of
via 02 524 97 97 (callcenter FOD). Uw activiteit zal terug geactiveerd worden.

2.B.11. Ik wens mijn fytolicentie in een andere taal (nl/fr) te verkrijgen. Hoe kan ik dit
doen?
Via uw online account (zie 2.B.1.). In uw online account klikt u op het tabblad
‘Persoonsgegevens’. Vervolgens klikt u op ‘Wijzigen’.
Wijzig de contacttaal (Nederlands of Frans), klik op ‘Save’ en sluit alle browservensters om u af
te melden uit uw online account. Als u vervolgens terug aanmeldt in uw online account, zal uw
fytolicentie beschikbaar zijn in de gekozen taal (zie 2.B.7.).
Nadat u uw fytolicentie heeft opgeslagen of afgedrukt kan u op dezelfde manier zoals
hierboven werd beschreven de contacttaal van uw account aanpassen.
1

2

www.fytolicentie.be

11/19

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 2: AANVRAAG, VERLENGING EN BEHEER ONLINE ACCOUNT

V.1.1 (13/5/2016)

2.B.12. Ik heb 2 fytolicenties, heb ik dan ook 2 online accounts?
Nee. Beide fytolicenties zijn beschikbaar in één online account.

2.B.13. Waar vind ik alle informatie omtrent de aanvullende opleiding terug?
Zie 2.C. Verlenging fytolicentie.

2.C. Verlenging fytolicentie
2.C.1. Wat moet ik doen om mijn fytolicentie te kunnen verlengen?
Elke fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal
vormingsactiviteiten bijwonen (aanvullende opleiding). Deze vormingsactiviteiten vallen
onder de bevoegdheid van de gewesten.
Deze verplichting heeft als doel de kennis over gewasbescherming te verruimen en de houder
op de hoogte te brengen van verbeterde en/of nieuwe praktijken. Voordrachten, veldbezoeken,
studiedagen, demonstratieprojecten, … behoren tot het aanbod.
Vanaf het ogenblik dat u voldoende activiteiten gevolgd zal hebben, zal in uw online account
aangegeven worden dat uw fytolicentie automatisch zal verlengd worden. U hoeft hiervoor dan
zelf verder niets meer te doen (zie 2.C.15. en verder).
Heeft u een betalende fytolicentie (P3 of NP) en u heeft voldoende vormingsactiviteiten
gevolgd, dan zal u tijdig een factuur ontvangen.

2.C.2. Hoeveel vormingsactiviteiten moet ik volgen?
Het aantal vormingsactiviteiten dat u moet volgen is afhankelijk van de licentie die u heeft.
Minimum aantal te volgen activiteiten:




P1 ‘Assistent professioneel gebruik’: 3
P2 ‘Professioneel gebruik’: 4
Ps ‘Specifiek professioneel gebruik’: 2




NP ‘Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik’: 2
P3 ‘Distributie/Voorlichting’: 6

www.fytolicentie.be
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2.C.3. Kan ik zelf kiezen wanneer ik aan een vormingsactiviteit deelneem?
Ja. Elke houder kan, binnen de geldigheidsduur van zijn licentie, zelf bepalen wanneer en waar
hij deelneemt aan een vormingsactiviteit.

2.C.4. Kan ik vrij kiezen uit het aanbod?
Ja. Een vormingsactiviteit wordt niet voorbehouden voor houders van een bepaalde
fytolicentie.

2.C.5. Hoe lang duurt een vormingsactiviteit?
Dit is afhankelijk van de activiteit. Gemiddeld duurt een vormingsactiviteit een halve dag
(voormiddag, namiddag of avond).

2.C.6. Waar kan ik het aanbod raadplegen?
De communicatie over vormingsactiviteiten verloopt via de organisatoren van de activiteit.
Raadpleeg de vakpers en beroepsorganisaties! Zij afficheren hun aanbod in de pers, hun
websites, …
Vlaamse Overheid:
Vormingsactiviteiten: http://lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie
Contact: mevrouw Annie Demeyere
annie.demeyere@lv.vlaanderen.be - Tel: 016 66 61 21
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Website: www.leefmilieu.brussels/fytolicentie
Contact: de heer Julien Ruelle
phytolicence_fytolicentie@leefmilieu.irisnet.be - Tel: 027 75 75 75 (callcenter)
Waals Gewest:
Aanvullende opleiding: Comité Régional Phyto
formations.phytolicence.dgarne@spw.wallonie.be - Tel: 010 47 37 54

2.C.7. Hoe wordt mijn deelname aan een vormingsactiviteit geregistreerd?
Uw deelname wordt geregistreerd aan de hand van uw rijksregisternummer. Breng uw
identiteitskaart mee naar een vormingsactiviteit!

www.fytolicentie.be
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2.C.8. Ik heb 2 fytolicenties. Hoe wordt mijn deelname aan een vormingsactiviteit
geregistreerd?
Uw deelname wordt geregistreerd aan de hand van uw rijksregisternummer. Breng uw
identiteitskaart mee naar een vormingsactiviteit!
De gevolgde vormingsactiviteit telt mee voor beide fytolicenties.
Voorbeeld: u beschikt over een fytolicentie P2 (minstens 4 activiteiten te volgen) en NP
(minstens 2 activiteiten te volgen).
→ U volgt 4 vormingsactiviteiten. U heeft voldoende activiteiten gevolgd om beide
fytolicenties te kunnen verlengen.
→ U volgt 2 vormingsactiviteiten. U heeft voldoende activiteiten gevolgd om uw
fytolicentie NP te kunnen verlengen. U moet nog minstens 2 activiteiten volgen (4 in
totaal) om ook uw fytolicentie P2 te kunnen verlengen.

2.C.9. Ik heb geen Belgisch rijksregisternummer. Hoe wordt mijn deelname aan een
vormingsactiviteit geregistreerd?
Indien u geen Belgisch rijksregisternummer hebt, zal uw aanwezigheid geregistreerd worden
aan de hand van uw fytolicentienummer.
Indien u meer dan één fytolicentie zou hebben, moet u de nummers van al uw fytolicenties
opgeven.

2.C.10. Moet ik mijn deelname aan een vormingsactiviteit zelf melden aan de Dienst
Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen?
Nee, u hoeft dit zelf niet te melden. Uw deelname wordt door de organisator gemeld aan de
Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen.

2.C.11. Hoe kan ik nagaan hoeveel vormingsactiviteiten ik al gevolgd heb?
Elke fytolicentiehouder kan in zijn online account nagaan hoeveel activiteiten hij al gevolgd
heeft. Zie 2.C.12. voor de termijn waarin een deelname wordt getoond in uw online account.
Zie Beheer online account of www.fytolicentie.be → ‘Fytolicentie’ → ‘Mijn fytolicentie
raadplegen‘ om u aan te melden in uw online account.
In uw online account klikt u op het tabblad ‘Fytolicentie’, vervolgens op
.
Per gevolgde vormingsactiviteit wordt de naam, plaats, datum, waarde en organisator van de
activiteit weergegeven.

www.fytolicentie.be
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2.C.12. Binnen welke termijn wordt mijn deelname aan een vormingsactiviteit in mijn
online account zichtbaar?
Vanaf (maand) 2016 zal uw deelname ten laatste (aantal dagen) dagen na de activiteit in uw
online account zichtbaar zijn.

2.C.13. Ik vind mijn deelname aan een vormingsactiviteit niet terug in mijn online
account. Wat moet ik doen?
Zie 2.C.12. Gelieve de organisator van de vormingsactiviteit te contacteren als deze termijn
reeds werd overschreden.

2.C.14. Er staat een fout in mijn account m.b.t. mijn gevolgde vormingsactiviteiten
(bv. foute datum, fout in de titel van de activiteit, …). Wat moet ik doen?
Contacteer de organisator van de vormingsactiviteit.

2.C.15. Hoe kan ik nagaan of ik voldoende vormingsactiviteiten voor een verlenging
heb gevolgd?
U kan dit zelf eenvoudig nagaan in uw online account.
Zie 2.B. Beheer online account of www.fytolicentie.be → ‘Mijn fytolicentie raadplegen‘ om u
aan te melden in uw online account.
In uw online account klikt u op het tabblad ‘Fytolicentie’. De einddatum van de fytolicentie
wordt weergegeven (uw licentie blijft sowieso geldig tot deze einddatum!).
In de kolom ervoor wordt vermeld of u (al) in aanmerking komt voor een verlenging van uw
fytolicentie (‘Status verlenging’). Deze status is afhankelijk van uw aantal gevolgde
vormingsactiviteiten. De tekst in de legende geeft weer of u al het nodige aantal activiteiten
hebt gevolgd!
www.fytolicentie.be
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Ter voorbeeld:
1

2

Legende ‘Status verlenging’
= U hebt nog niet het nodige aantal vormingsactiviteiten gevolgd om uw licentie te
verlengen.
= Uw licentie zal automatisch worden verlengd.
In dit voorbeeld komt de licentiehouder nog niet in aanmerking voor een verlenging van zijn
fytolicentie, aangezien deze persoon nog niet het nodige aantal vormingsactiviteiten heeft
gevolgd (status =

).

Eenmaal deze persoon het nodige aantal activiteiten zal hebben gevolgd, zal zijn status
veranderen naar . De status houdt in dat zijn fytolicentie automatisch zal worden
verlengd, zonder dat de persoon zelf iets hoeft te doen.
Uitsluitend voor licentiehouders P3 of NP:
Heeft u een betalende fytolicentie en u heeft voldoende vormingsactiviteiten gevolgd , dan zal
u tijdig een factuur ontvangen.
Legende ‘Status verlenging’
= U hebt voldoende vormingsactiviteiten gevolgd, uw licentie kan verlengd worden. U
ontvangt hiervoor een factuur 12 maanden voor de einddatum.
= Mits betaling van de factuur zal uw licentie worden verlengd.

2.C.16. Krijg ik een melding (brief/e-mail) na elke vormingsactiviteit die ik heb
gevolgd?
Nee.
U kan zelf via uw online account het aantal gevolgde vormingsactiviteiten nakijken (zie 2.C.11.).
www.fytolicentie.be
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2.C.17. Word ik op de hoogte gebracht éénmaal ik voldoende vormingsactiviteiten
voor een verlenging heb gevolgd?
Nee. Elke fytolicentiehouder kan in zijn online account nagaan hoeveel activiteiten hij al
gevolgd heeft (zie 2.C.11.).
Indien u 1 jaar vóór de vervaldatum van uw licentie voldoende activiteiten hebt
gevolgd, dan zal uw licentie al op dat ogenblik worden verlengd (zie 2.C.18. en verder).
Indien u 1 jaar vóór de vervaldatum van uw licentie onvoldoende activiteiten hebt
gevolgd, dan zal u per e-mail of post de nodige herinnering ontvangen (zie 2.C.18. en
verder).
Per e-mail indien u een e-mailadres hebt opgegeven in uw online account, anders per post.
De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen communiceert meer en meer
elektronisch! Door uw e-mailadres op te geven zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden
van de fytolicentie-wetgeving en de wijzigingen hierin en loopt u niet het risico om belangrijke
informatie te missen!

2.C.18. Zal ik zelf een aanvraag moeten indienen om mijn fytolicentie te verlengen?
Nee.
Als u voldoende vormingsactiviteiten hebt gevolgd, dan zal uw fytolicentie automatisch
worden verlengd, zonder dat u zelf daarvoor een nieuwe aanvraag zal hoeven in te dienen.
Heeft u een betalende fytolicentie (P3 en NP) en u heeft voldoende vormingsactiviteiten
gevolgd, dan zal u tijdig een factuur ontvangen.
Ga zelf uw status na via uw online account (zie 2.C.15.)!

2.C.19. Wanneer zal mijn fytolicentie worden verlengd?
Een fytolicentie kan automatisch worden verlengd vanaf 1 jaar voor de einddatum.
Als u 1 jaar voor de einddatum van uw licentie al voldoende vormingsactiviteiten zal hebben
gevolgd, dan zal uw fytolicentie 1 jaar voor de einddatum automatisch worden verlengd voor 6
jaar (aansluitend op de einddatum van uw fytolicentie).
Als u het nodige aantal gevolgde vormingsactiviteiten voor een verlenging bereikt tijdens het
laatste jaar van uw fytolicentie, dan zal uw licentie worden verlengd op dat ogenblik.
Heeft u een betalende fytolicentie (P3 en NP) en u heeft voldoende vormingsactiviteiten
gevolgd, dan zal u op bovenstaande tijdstippen een factuur ontvangen.
www.fytolicentie.be

17/19

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 2: AANVRAAG, VERLENGING EN BEHEER ONLINE ACCOUNT

V.1.1 (13/5/2016)

2.C.20. Word ik op de hoogte gebracht (brief/e-mail) van de verlenging van mijn
fytolicentie ?
Ja.
Op het ogenblik dat uw fytolicentie wordt verlengd, zal u per e-mail of per brief op de hoogte
worden gebracht.
Per e-mail indien u een e-mailadres hebt opgegeven in uw online account, anders per post.
De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen communiceert meer en meer
elektronisch! Door uw e-mailadres op te geven zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden
van de fytolicentie-wetgeving en de wijzigingen hierin en loopt u niet het risico om belangrijke
informatie te missen!

2.C.21. Zal ik mijn fytolicentie kunnen verlengen zonder de nodige
vormingsactiviteiten te hebben gevolgd?
Nee. U moet voldoende vormingsactiviteiten hebben gevolgd om uw fytolicentie te kunnen
verlengen. Het minimum aantal activiteiten hangt af van de licentie waarover u beschikt (zie
2.C.2.).
U dient binnen de geldigheidsduur van uw licentie deel te nemen aan de vormingsactiviteiten.

2.C.22. Zal ik een herinnering (brief/e-mail) krijgen als ik nog niet voldoende
vormingsactiviteiten zou hebben gevolgd?
De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen voorziet een herinnering op 1 jaar voor
de einddatum van uw fytolicentie. Een tweede en laatste herinnering 6 maanden voor de
einddatum van uw licentie.
Per e-mail indien u een e-mailadres hebt opgegeven in uw online account, anders per post.
De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen communiceert meer en meer
elektronisch! Door uw e-mailadres op te geven zal u per e-mail op de hoogte worden gehouden
van de fytolicentie-wetgeving en de wijzigingen hierin en loopt u niet het risico om belangrijke
informatie te missen!

2.C.23. Voor welke duur wordt een fytolicentie verlengd?
6 jaar (aansluitend op de einddatum van uw fytolicentie).

www.fytolicentie.be
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2.C.24. Blijf ik bij een verlenging mijn fytolicentienummer behouden?
Ja.
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