- INFOFICHE PESTICIDEN DE FYTOLICENTIE
MEER WETEN OVER PESTICIDEN OM ZE BETER TE GEBRUIKEN …
EN TE LEREN HOE HET ZONDER KAN

!
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1. WAT IS EEN PESTICIDE? EEN FYTOFARMACEUTISCH PRODUCT?
EEN BIOPESTICIDE? EEN BIOCIDE?
In de wetgevingen met betrekking tot de kwestie "pesticiden" worden twee categorieën van
producten onderscheiden: gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en biociden. Alleen GBM's
vergen een fytolicentie. Zie figuur 1, pagina 4.
Gewasbeschermingsmiddelen (GBM's – of fytofarmaceutische producten) houden
sterk verband met planten. Ze worden hoofdzakelijk gebruikt door arbeiders en
tuinmannen van park- en tuinaannemingsbedrijven of openbare diensten, telers, tuin- en
landbouwers, wegbeheerders, enzovoort. Deze producten bevatten een of meer
(natuurlijke of synthetische) actieve stoffen, die - onder meer - bestemd zijn om


planten en plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke
organismen of hun werking te voorkomen (= curatieve en/of preventieve werking)
o Bijvoorbeeld: fungiciden tegen schimmels en schimmelziekten (valse en
echte meeldauw, roest, schurftvlekken, enzovoort), insecticiden tegen
insectenplagen (blad- en schildluizen, rupsen, enzovoort), mollusciciden
tegen naakt- en wijngaardslakken, acariciden tegen mijten (rode en gele
spintmijt, enzovoort).
 ongewenste planten (of delen ervan) te weren of te vernietigen, met
uitzondering van algen (tenzij het gaat om de bescherming van andere planten!)
o Bijvoorbeeld: herbiciden in bloemperken, antimos voor gazon
 In te werken op de ontwikkeling van de plant, zonder in de categorie van de
voedings-, mest- en verbeteringsstoffen terecht te komen
o Bijvoorbeeld: hormonen en groeiregulatoren
Biopesticiden en andere producten bruikbaar in biologische landbouw of ecologisch
gecertificeerd, zijn ook GBM's en dus aan dezelfde wetgeving onderworpen.
De term groepeert 4 grote categorieën van producten: GBM's op basis van plantenextracten
(pyrethrinen, enz.), GBM's die micro-organismen (bacteriën zoals Bacillus thurigiensis, virussen,
champignons) bevatten, GBM's op basis van feromonen en andere stoffen die inwerken op het
gedrag van ongewenste organismen, en GBM's van een categorie die bepaalde andere
producten bevat die potentieel gevaarlijk of vervuilend zijn, naargelang het geval - zwavel,
koper (Bordelese pap), ijzerfosfaat, paraffineolie, enzovoort.
 Raadpleeg de lijst van de "biologische" producten op de portaal Fytoweb
Biociden daarentegen worden niet gebruikt in verband met planten.
Deze producten bevatten actieve stoffen bestemd om schadelijk geachte
organismen te vernietigen, terug te dringen of onschadelijk te maken, hun
werking te voorkomen of ze te bestrijden, op chemische of biologische
wijze. Ze vergen geen fytolicentie, aangezien ze onder een andere
wetgeving vallen.
Deze producten zijn noch geneesmiddelen, noch cosmetica. Ze worden vooral
gebruikt met het oog op veiligheid en hygiëne van mens en dier, zowel buiten als
binnen: ontsmettingsmiddelen en bacteriebestrijdende producten, waaronder
gechloreerde producten zoals bleekwater, onder meer voor het desinfecteren van
water (leidingwater, zwembaden, enz.); beschermingsproducten voor hout,
bouwmaterialen en levensmiddelen; producten voor plaagbestrijding:
rodenticiden
tegen
knaagdieren,
insecticiden
(antimugproducten,
mierenlokdozen, enz.), antivlooimiddelen voor dieren, antimijtproducten voor
beddengoed; producten voor balsemen en opzetten.
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2. WAT IS EEN FYTOLICENTIE?
Een fytolicentie is een federaal certificaat dat bevestigt dat u de vereiste minimumkennis bezit
op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en hun alternatieven. Deze licentie is verplicht
bij professioneel gebruik en verkoop van GBM's.
Ze is bedoeld om maximale veiligheid te garanderen voor
 de gebruikers: uzelf, uw collega's en uw klanten;
 de bevolking: buurtbewoners, passanten, het grote publiek, kwetsbare personen zoals
zwangere vrouwen, kinderen, zieken en bejaarden;
 het milieu: wilde fauna (bijen, vlinders, vogels, egels, kikkers, enzovoort), huisdieren
(honden, katten, boerderijdieren, enzovoort), wilde planten (waarvan sommige zijn
bedreigd), de kwaliteit van het water (ondergronds en oppervlaktewater, leidingwater,
enzovoort).
De fytolicentie wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en
Leefmilieu. Ze werd in het leven geroepen in het kader van de gecoördineerde actie tussen de
verschillende machtsniveaus om de effecten van pesticiden in de Europese Unie te reduceren
(zie punt 13 voor meer informatie over het wetgevende kader).

3. WIE WORDT BESCHOUWD ALS PROFESSIONEEL GEBRUIKER?
Een professionele gebruiker is iemand die - ook al is het maar af en toe gewasbeschermingsmiddelen gebruikt (koopt en/of opslaat) in het kader van zijn professionele
activiteiten, van welke aard dan ook. Het gaat bijvoorbeeld om een openbare beheerder
(groendiensten, diensten milieu, openbare weg, openbare werken, sport, enz.), land- of
tuinbouwexploitant, teler, aannemer van parken en tuinen, professor in de tuinbouw, of
beheerder van een of andere instelling (schooldirecteur, winkel- of horecagerant voor zijn
parking en voetpad, beheerder van sportterreinen, enzovoort).
Een professionele gebruiker mag erkende producten zonder onderscheid zowel voor
professioneel als niet-professioneel gebruik aanwenden. Om professionele producten te
gebruiken, moet de werker een fytolicentie te bezitten.

4. WELKE ZIJN DE PRODUCTEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK?
WELKE PRODUCTEN ZIJN TOEGESTAAN?



Aan elk fytofarmaceutisch product wordt een erkenningsnummer toegekend: xxxx P/B aan
professionele producten, en xxxx G/B aan producten voor amateurgebruik (P voor
Professioneel, G voor Garden/Tuin).
Consultez notre Info Fiche Pesticides : Les PPP et le portail Phytoweb
Producten erkend voor professioneel gebruik, mogen enkel worden gebruikt door houders van
een fytolicentie P1, P2 of P3, en alleen in het kader van hun professionele activiteiten.
 Een houder van een fytolicentie mag geen professioneel product gebruiken in zijn privétuin!
Wat betreft de keuze van de producten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn bijkomende
voorwaarden vastgelegd via de Ordonnantie van 20 juni 2013, in de bepalingen die afwijken
van het algemene verbod (zie betreffende infofiche).
Consultez notre Info Fiche Pesticides : L’utilisation de pesticides en RBC
Consultez notre Info Fiche Pesticides : Les produits interdits en RBC
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Pesticiden

Biociden

Gewasbeschermingsmiddelen

Producten voor
amateurgebruik

Producten voor professioneel gebruik
Erkenningsnummer xxxx P/B

Erkenningsnummer xxxx G/B
Enkel voor pro. gebruik: fytolicentie P1, P2, P3
Verkoop/Adviesverstrekking: fytolicentie P3

Amateurgebruik: vrij
Pro. gebruik: fytolicentie P1, P2, P3
Verkoop/Adviesverstrekking: fytolicentie P3
of NP

Fig. 1: Types pesticiden

5. WIE WORDT BESCHOUWD ALS VERDELER OF
ADVIESVERSTREKKER?
Wordt beschouwd als verdeler, iedere persoon die gewasbeschermingsmiddelen op de markt
brengt: groot- en kleinhandelaar, verkoper en leverancier die deze producten verdelen aan
tuinbouw- en teeltbedrijven, enz. Deze wetgeving is ook van toepassing op de grootdistributie!
Wordt beschouwd als adviesverstrekker, iedere persoon die voldoende kennis heeft verworven,
en specifiek advies verleent omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de
bestrijding van vijanden van teelten, alsook omtrent de aanwending ervan in alle veiligheid, voor
professionele doeleinden, al dan niet met een commerciële doelstelling: distributeurs,
onafhankelijke privédiensten voor adviesverlening, openbare adviesdiensten, commerciële
medewerkers, producenten van, en kleinhandelaars in levensmiddelen, enzovoort.
De niet-commerciële adviesverstrekker werkt voor een instelling die erkend is door het
erkenningscomité voor gewasbeschermingsmiddelen. Hij verschaft gratis advies aan andere
professionals (gebruikers of verdelers) in het kader van een opdracht van openbare dienst of
algemeen belang.

Personen die voordrachten of opleidingen geven waarin het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen niet aan bod komt (alternatieve en ecologische alternatieven,
mechanische bestrijding, enzovoort), moeten geen fytolicentie P3 bezitten.
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6. WELK TYPE FYTOLICENTIE HEBT U NODIG?
Er bestaan 5 types fytolicenties, nodig om verschillende beroepsactiviteiten naar behoren uit te
oefenen. Als u in het kader van uw beroep
 gebruik maakt van GBM's onder het gezag van een overste MAAR
de te gebruiken producten niet zelf kiest,
de producten niet in uw eigen naam bestelt,
de organisatie van het opslaglokaal voor GBM's niet zelf organiseert,
bijvoorbeeld gemeentearbeider of bedrijfstuinman bent,

P1

dan moet u fytolicentie P1 "Assistent professioneel gebruik" bezitten.
 GBM's kiest die u zelf toepast of die onder uw gezag worden toegepast door een houder
van fytolicentie P1,
GBM's voor professioneel gebruik bestelt of koopt,
de organisatie van het opslaglokaal voor GBM's beheert, MAAR
enkel uw diensten factureert - geen producten,
bijvoorbeeld tuinaannemer, tuinbouwer, landbouwondernemer, diensthoofd of
teamleider Groene ruimten in een administratie bent,

P2

dan moet u fytolicentie P2 "Professioneel gebruik" bezitten.
Fytolicentie P2 omvat de bevoegdheden van fytolicentie P1.

 Bijzonder geval:
U kiest, bestelt en gebruikt een GBM waarvan de erkenningsakte specificeert dat het
gebruik ervan uitsluitend is voorbehouden aan personen die een specifieke fytolicentie
(geklasseerd als PPx) bezitten.
Dan moet u behalve fytolicentie P2 (of P3) ook fytolicentie

Ps

"Specifiek professioneel gebruik" bezitten voor dit specifieke product

Ps

Producten die een fytolicentie P2s vereisen, mogen niet worden toegepast door P1-gebruikers

 GBM's verkoopt aan professionele gebruikers,
gebruikers adviseert omtrent de naargelang de omstandigheden te kiezen en te gebruiken
producten,
bijvoorbeeld groot- of kleinhandelaar in professionele producten, consultant
voor privéondernemingen, in verkooppunten, bij professionals voor een openbare
of private instelling, of tuinaannemer bent,

P3

dan moet u fytolicentie P3 "Distributie/Voorlichting" bezitten.
Fytolicentie P3 dekt alle bevoegdheden van P2- en P1-gebruikers en NP- distributeurs/consultants.

 uitsluitend GBM's voor niet-professioneel gebruik verkoopt,
advies verstrekt aan niet-professionele gebruikers omtrent de te kiezen producten,
bijvoorbeeld verkoper in een tuin- of doe-het-zelfwinkel of supermarkt,
groot- of kleinhandelaar in tuinproducten voor amateurgebruik bent,
dan moet u fytolicentie NP "Distributie/Voorlichting producten voor
niet-professioneel gebruik" bezitten.
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NP

Gebruik

Verkoop/Voorlichting

Distributie/Voorlichting

P3
Specifiek
professioneel gebruik

Ps
Distributie/Voorlichting
producten voor nietprofessioneel gebruik

Professioneel gebruik

P2

NP
Assistent professioneel gebruik

P1
Fig. 2: fytolicentietypes
De bevoegdheden verbonden aan de fytolicenties, zijn op "piramidale" wijze gedefinieerd. Alleen fytolicentie P2s is aanvullend.

Fytolicentietype
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opslaglokaal

Verkoop
Voorlichting





In aanwezigheid
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1

Meerderjarige persoon (+ 18 jaar), die de aan de houder van fytolicentie P2 (of P3) geadresseerde factuur voorlegt alsook zijn naam,
verblijfplaats en handtekening geeft. De producten worden zodra mogelijk bezorgd aan de houder van een fytolicentie P1, P2 of P3 of
tijdelijk ondergebracht in een lokaal dat, of kast die aan toereikende veiligheidsvoorwaarden voldoet (droog en goed verlucht lokaal, op
slot gedaan met sleutel, met een gevaarmelding aangebracht op de deur, dat geen geneesmiddelen, levensmiddelen bestemd voor
menselijke of dierlijke consumptie, enz. bevat).
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Denk erom! Zelfs als uw onderneming of instelling geen GBM's gebruikt of niet van plan is er te
gebruiken, maken bepaalde specifieke gevallen het mogelijk om afwijkingen te verkrijgen inzake
het gebruik van deze producten met het oog op de bestrijding van erkende invasieve exotische
soorten of bepaalde andere soorten die een probleem stellen op het vlak van openbare
veiligheid of volksgezondheid.
In deze specifieke gevallen zijn fytolicenties onmisbaar!

7. HOEVEEL FYTOLICENTIES VOOR UW ONDERNEMING?

!

Iedere persoon die GBM's moet toepassen, hanteren, opslaan of verkopen, of advies eromtrent
moet verstrekken, dient persoonlijk houder te zijn van de gepaste fytolicentie - er moeten dus
evenveel fytolicenties zijn als er personeelsleden zijn die aan de ene of andere van deze
functies zijn toegewezen.
Er kunnen aanvullende preciseringen worden aangebracht:


Onder het gezag van een P2- (or P3-) gebruiker mogen hoogstens 10 P1gebruikers werken. Het gaat echter niet om rechtstreeks toezicht.
De P2-verantwoordelijke vult een verklaring in twee exemplaren in, gedateerd en
ondertekend door beide partijen (P2 en P1). In geval van controle door een bevoegde
ambtenaar, moet iedere P1-houder dit attest, dat hem aan zijn P2-verantwoordelijke
bindt, voorleggen.
Als uw onderneming of dienst dus 11 P1-tuinmannen tewerkstelt, moet ze/hij dus twee
houders van een fytolicentie P2 (of P3) tellen.



Winkels en andere verkooppunten (kraampjes, stands op beurzen en markten, enz.)
maken dat een voldoende aantal houders van de gepaste fytolicenties ( P3 of NP,
naargelang het type producten) aanwezig is op het moment van de aankoop, om aan
de klanten advies te verstrekken over de producten en ze aan hen te verkopen . De
interactieve schermen mogen niet in de plaats komen van een geïndividualiseerd
contact met de klant; er wordt een gratis en op elk moment bereikbaar callcenter
geïnstalleerd: 0800

62 604. Zie ook www.info-pesticide.be

Consultez notre Info Fiche Pesticides : La vente de pesticides non professionnels

8. WIE MOET INSTAAN VOOR DE AANVRAAG?
De fytolicentie is op naam en wordt uitsluitend afgeleverd aan natuurlijke personen ouder
dan 18 jaar voor de fytolicenties

P1, P2, P3 en NP, en ouder dan 21 jaar voor fytolicentie

Ps.
 Er bestaat geen algemene fytolicentie die kan worden toegekend aan een rechtspersoon
(privéonderneming of openbare instelling) en geldig is voor alle werknemers ervan.
 De fytolicentie is niet overdraagbaar: ze mag niet worden afgestaan, uitgeleend of in
erfenis gegeven.

Aanvragen voor fytolicenties moeten persoonlijk worden ingediend!
Belgische burgers hebben een elektronische identiteitskaartlezer nodig om in te loggen op de
website.
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9. HOE EEN FYTOLICENTIE VERKRIJGEN?
Fytolicenties worden afgeleverd door de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu aan personen die
1
blijk geven van een grondige kennis van de domeinen gelinkt aan GBM's
 hetzij op basis van erkende diploma's [zie lijst], behaald naar aanleiding van
regelmatige opleidingen (technische of beroepsstudies op middelbaar niveau,
universitaire of niet-universitaire hogere studies) daterend van minder dan 6 jaar voor
de datum van de aanvraag,
 hetzij op basis van "oude diploma's" daterend van meer dan 6 jaar geleden maar
overeenstemmend met de momenteel erkende diploma's. Na online-indiening van uw
aanvraag en goedkeuring op het federale niveau, wordt u gevraagd het verplichte
aantal continue navormingsactiviteiten te volgen in overeenstemming met de
aangevraagde fytolicentie.
De aanvragen moeten rechtstreeks via de website van de FOD worden ingediend
Een gebruikershandleiding van de website is [hier] beschikbaar
www.fytoweb.be
 ofwel na het slagen voor een basisexamen, eenmalig vrij toegankelijk, of na het
volbrengen van de initiële opleidingen georganiseerd door de gewesten.
Wie niet slaagt voor het basisexamen, is verplicht om de gepaste opleiding te volgen!
Deze basisopleidingen hebben een voorafbepaalde minimumduur:

Fytolicentie

P1

P2

Ps

P3

NP

Basisopleiding

16 u

60 u

20 u

120 u

16 u

De basisexamens en initiële opleidingen die het mogelijk maken de fytolicentie te
verkrijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen worden ingevoerd in 2018. De
datum zijn nog niet bekend.
Deze infofiche zal worden aangevuld zodra de informatie beschikbaar is.

10. HOELANG IS DE FYTOLICENTIE GELDIG?
Fytolicenties aangevraagd via de overgangsmaatregelen (mogelijkheid geboden tot 24/11/15),
hebben verschillende geldigheidstermijnen, maar zijn alle van kracht geworden op 25/11/2015;
degene die werden verkregen via de klassieke voorwaarden, hebben een vaste duur van 6 jaar.
Tijdens deze periode moeten de voortgezette opleidingsactiviteiten worden gevolgd (zie punt
11).

Datum van verkrijging
Tussen 01/09/2013 en 31/08/2014*
Tussen 01/09/2014 en 28/02/2015*
Tussen 01/03/2015 en 24/11/2015*
Tussen 01/09/2013 en 25/11/2015
Sinds 25/11/2015

Geldigheidsduur
7 jaar
6 jaar
5 jaar
6 jaar
6 jaar

*Via overgangsmaatregel (de overgangsperiode is geëindigd op 24/11/2015).
1

en in detail beschreven in Bijlage III van het koninklijk besluit van 19/03/2013,
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Einddatum
25/11/2022
25/11/2021
25/11/2020
25/11/2021
-

11. HOE DE FYTOLICENTIE VERLENGEN?
De fytolicentie kan een onbeperkt aantal keer worden verlengd, voor een duur van 6 jaar, op
voorwaarde dat de houder, gedurende de hele geldigheidsperiode van het certificaat, een
bepaald minimumaantal voortgezette opleidingsactiviteiten volgt.
Deze activiteiten verdiepen of actualiseren de domeinen waarop de initiële opleiding betrekking
heeft, opdat gebruikers en adviseurs kennis zouden hebben van de meest recente wettelijke,
wetenschappelijke en technische informatie, zowel op het vlak van het gebruik van GBM's als
van de praktijktoepassing van hun alternatieven. Het is raadzaam om regelmatig activiteiten te
volgen omtrent gevarieerde thema's.

Fytolicentie
Te volgen activiteiten

P1

P2

Ps

P3

NP

3

4

2

6

2

De voortgezette opleidingsactiviteiten die het mogelijk maken de fytolicentie te
verlengen, worden vanaf einde 2018 geïmplementeerd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Deze infofiche zal worden aangevuld zodra de informatie beschikbaar is.

12. HOEVEEL KOST EEN FYTOLICENTIE?
De aflevering van de fytolicenties P1 en P2(s) door de FOD is gratis.
De fytolicenties P3 en NP, die een commercieel oogmerk hebben, worden afgeleverd door
de FOD Volksgezondheid tegen een vergoeding van 220,- €. De factuur wordt geadresseerd
aan de natuurlijke persoon die de aanvraag heeft ingediend, en kan ten laste worden genomen
door de werkgever.
In geval van fytolicenties P3 aangevraagd door personen die werken voor rekening van
bepaalde openbare instellingen of centra voor voortgezette opleiding en gelijklopend geen
enkele commerciële of andere professionele activiteit hebben waarvoor een fytolicentie is
vereist, kunnen het certificaat gratis verkrijgen bij de FOD.
Bij de hier verstrekte informatie wordt geen rekening gehouden met eventuele kosten
verbonden aan de inschrijving voor initiële en voortgezette opleidingen, of
basisexamens.
Deze infofiche zal worden aangevuld zodra de informatie beschikbaar is.

13. WAAR IS DE FYTOLICENTIE GELDIG?
De fytolicentie is een certificaat afgeleverd door de federale overheid; eenzelfde certificaat is
geldig in de drie gewesten van het land.
 Een fytolicentie verkregen als gevolg van een basisexamen dat met succes werd
afgelegd in het Waals of Vlaams Gewest, is dus ook perfect geldig op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Omgekeerd is een fytolicentie verkregen als gevolg van een in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met succes afgelegd basisexamen, ook geldig in de andere
twee gewesten.
Aangezien de fytolicentie strikt Belgisch is, staat ze niet toe om gewasbeschermingsmiddelen te
gebruiken of te verdelen in de buurlanden. Er zijn gelijkenissen met de certificaten van de
betrokken landen: deze aanvragen moeten worden ingediend op het federale niveau, via
www.fytoweb.be (voor het verkrijgen van een fytolicentie op basis van een certificaat verkregen
in een ander land), of bij de overheid van de betrokken landen (voor het verkrijgen van een
certificaat op basis van een bestaande fytolicentie).
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14. WELKE ZIJN DE WETTELIJKE GRONDSLAGEN VAN HET
FYTOLICENTIEREGIME?
WELKE TEKSTEN RAADPLEGEN?
In de Europese richtlijn van 2009 wordt onder meer opgelegd dat de Lidstaten systemen
implementeren voor het opleiden en certificeren van professionele gebruikers, consultants en
verdelers (art. 5). Bijlage I ervan bevat een lijst van de stoffen die gekend moeten zijn.
 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam
gebruik van pesticiden. [Toegang]

In het Europese reglement van 21 oktober 2009 zijn de gewasbeschermingsmiddelen, alsook
de vereisten en voorwaarden betreffende de machtiging om ze op de markt te brengen,
nauwkeurig gedefinieerd. Er bestaat een gelijkaardige tekst voor biociden.
 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de
richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad [Toegang]

In het koninklijk besluit van 19/03/2013 worden de verplichtingen vermeld in de Europese
richtlijn, omgezet in Belgisch recht, en worden de modaliteiten van implementatie van het
Belgische certificeringssysteem - de fytolicentie - gepreciseerd (hoofdstukken 3 en 5). In bijlage
III ervan wordt bijlage I van de richtlijn overgenomen.
 Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen [Toegang]

Via de Brusselse ordonnantie van 20/06/2013 worden de verplichtingen inzake
pesticidengebruik vermeld in de Europese richtlijn, omgezet in gewestelijk recht en de
bepalingen van het koninklijk besluit vervolledigd. Ze bevat onder meer de elementen
verbonden aan de concrete implementatie van de basisexamens, alsook van de initiële en
voortgezette opleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikelen 13 tot 16). In bijlage II
ervan wordt bijlage I van de richtlijn overgenomen en worden elementen betreffende sierplanten
toegevoegd.
 Ordonnantie van 20/06/2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de
duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. [Toegang]

 Besluit van 31 maart 2017 betreffende de organisatie van het basisexamen, de basisopleiding en
de aanvullende opleiding in het kader van de fytolicentie [Toegang]

15. WELKE ANDERE BRONNEN RAADPLEGEN?
De federale website gewijd aan de gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar op de markt
(informatie over de producten, erkenningsakten, enz.) en aan de fytolicentie (informatie,
fytolicentieaanvragen, bijzondere gevallen, raadpleging van uw dossier, enz.) / www.fytoweb.be
De website van Leefmilieu Brussel / www.leefmilieu.brussels/fytolicentie

Info? phytolicence_fytolicentie@leefmilieu.brussels
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