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Wetgeving richtlijn 2009/128: duurzaam 

gebruik van pesticiden
 doel:
1) vermindering van de risico's en effecten van pesticidengebruik

op de menselijke gezondheid en het milieu

2) door bevordering van het gebruik van geïntegreerde

plaagbestrijding

3) alternatieve benaderingswijzen/technieken, zoals niet-chemische

alternatieven voor pesticiden

 Inhoud Europese richtlijn:

 Fytolicentie (verplicht vanaf 25/11/2015)

 Controle spuittoestellen

 Verbod spuiten vanuit de lucht

 Bescherming oppervlaktewater ► bufferzones &

beschermingszones

 Beperking –verbod in openbare parken, zorginstellingen,

schoolterreinen

 Verpakkingsafval en restanten

 Evaluatie vooruitgang ► indicatoren

 IPM

 Informatie en bewustmaking

 ………….



IPM: 8 basisprincipes

→ 8 IPM basisprincipes die algemeen toegepast worden op 
alle teelten:

1. Preventie van schadelijke organismen
2. Monitoring
3. Schadedrempels als beslissingstool
4. Bij voorkeur niet-chemische technieken
5. Doelspecifiek middel met minimale nevenwerking
6. Minimaal noodzakelijke dosis
7. Anti-resistentiestrategieën
8. Registratie en evaluatie van succes



Fytolicentie

Verplicht op 25 november 2015

Iedereen die professioneel 

gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken, verkopen 

of adviseren moet over een fytolicentie beschikken

Persoonsgebonden certificaat

Kan bekomen worden na het voorleggen van een 

geschikt diploma of na het slagen voor een examen 

(of op basis van ervaring in de overgangsperiode)

Website: www.fytolicentie.be



Overgangsperiode tot 31/08/2015*:

stand van zaken aanvragen

* Verlengd tot 24/11/2015





Verdeelsleutel





Overgangsperiode is verlengd tot 24/11/2015
Enkel schriftelijke procedure

• Zelfde voorwaarden als tijdens overgangsperiode
• Behalen nog mogelijk op basis van o.a. ervaring of (ouder) diploma 



Behalen van een fytolicentie na 25/11/2015:

via basisopleiding

Regulier (dag)onderwijs:

Diploma land- of tuinbouwonderwijs 

Leerprogramma: 

onderwerpen conform bijlage I van richtlijn 

2009/128

P1/NP: minimaal 16 uur

P2: minimaal 60 uur

P3: minimaal 120 uur

Examen afleggen + slagen voor die vakken

Vlaamse overheid (Syntra, …)



Erkende basisopleidingen

secundair onderwijs

www.fytolicentie.be => onderwijsinstelling/opleidingscentrum

http://www.fytolicentie.be/


Behalen van een fytolicentie na 25/11/2015:

via basisopleiding
Naschools onderwijs

Erkende vormingscentra Dept.LV

onderwerpen conform bijlage I van richtlijn 2009/128

P1/NP: minimaal 16 uur

P2: minimaal 60 uur (sector gebonden)

P3: minimaal 120 uur

Examen: organisatie 

NP: schriftelijk theorie + praktijk

P1: schriftelijk, vooral praktisch

P2, P3: schriftelijk + mondeling (met jury)

X Indien geslaagd: getuigschrift

MB van 7 november 2014: ministerieel besluit tot 

wijziging van diverse bepalingen van het MB van 

26/11/2007 betreffende de toekenning van subsidies van 

naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

P2 cursus voorzien in elke provincie met start najaar 

2015 (bij voldoende inschrijvingen)



Behalen van een fytolicentie na 25/11/2015 

via oude diploma’s/getuigschriften/attesten

Vlaanderen:
Diplomavereisten: idem als in de overgangsfase met uitzondering van 
apotheker, bioloog, landbouwstudies waar geen gewasbescherming / 
plantenleer / toxicologie in gegeven werden.
Aanvullende opleiding: idem als fytolicentiehouders (zie verder)

Nog onder voorbehoud



Behoud fytolicentie: via aanvullende 

opleiding vanaf 25 november 2015

Permanente vorming: aanvullende opleiding

Binnen de vastgelegde periode moet een aantal 

vormingsactiviteiten bijgewoond worden georganiseerd 

via erkend vormingscentrum

P1: 3 activiteiten/6 jaar

P2: 4 activiteiten/6 jaar

P3: 6 activiteiten/6 jaar

Digitale registratie naam-rijksregisternummer en 

opvolging door te sturen naar NAVO; NAVO FOD

licentiehouder

Activiteit: voordracht, lessen, demo’s, 

cursussen,  proefveldbezoek, …

kaderend in het duurzaam gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen 

Goedkeuring Dept. LV-voorlichting

1 activiteit = minimaal 3 uren

NAVO = naschoolse vorming Departement Landbouw en Visserij



Dank voor uw 
aandacht


