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Hoe bekomen?

• Voorwaarden om een fytolicentie te 
kunnen bekomen

– Natuurlijk persoon 

– Meerderjarig

– Slagen voor examen of diploma (max. 6 jaar 
oud: anders eerst bijscholing)

– Basisopleiding min. 16 (P1), 60 (P2) en 120 
(P3) u

– (overgangsperiode 2013-2015: op basis van 
ervaring)
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Nieuwe fytolicentie aanvragen

• Op basis van een geldig diploma:

– Diploma van voor 2016: 

• Alle diploma’s van land- en tuinbouwopleiding zijn geldig voor een P1 of P2

• Indien diploma ouder is dan 6 jaar: ook het nodige aantal bijscholingen 

volgen. Bijscholingen van de laatste 6 jaar zijn geldig

– Diploma van na 2016:

• Enkel diploma’s van opleidingen waarin voldoende vakken i.v.m. 

gewasbescherming gegeven werden zijn geldig

• Slagen voor het examen na een cursus

– P2: cursus van 60 u
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Aanvraagprocedure 

• Aanvraag op basis van 

rijksregisternummer (m.u.v. buitenlanders:  

naam, adres, geboortedatum en –plaats)

• Via website of schriftelijk

www.fytolicentie.be

• Aanvraag moet altijd gebeuren, zal nooit 

automatisch toegekend worden op basis 

van diploma
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Geldigheidsduur fytolicentie

• Basis: 6 jaar

• Tijdens overgangsperiode (startdatum 

25/11/2015)

– Aanvraag tussen 01/09/2013 – 31/08/2014: 7 

jaar geldig

– Aanvraag tussen 01/09/2014 – 28/02/2015: 6 

jaar

– Aanvraag tussen 01/03/2015 – 31/08/2015: 5 

jaar 
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Kostprijs

• Fytolicentie niveau 1 en 2: gratis

• Fytolicentie niveau 3 en verkoop niet-

professionele producten: 220 €/licentie 

voor de volledige periode

– Ter vergelijking: erkend verkoper vroeger: 25 

€/jaar (werd nooit geïndexeerd)
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Gegevens aanpassen

• Inloggen met e-id

• Gegevens aanpassen:

– via persoonsgegevens:

• Emailadres

• Adresgegevens

– Via professionele activiteit

• Professionele activiteiten

• Bedrijf 
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Aantal bijscholingen?

• Nodige bijscholingen voor verlenging: aantal 
bijscholingen nodig tijdens de 
geldigheidsduur van de fytolicentie

– P3: 6 bijscholingen

– P2: 4 bijscholingen

– P1: 3 bijscholingen

– NP: 2 bijscholingen

– Ps: 2 bijscholingen

Alle gevolgde bijscholingen zijn geldig voor de 
verlenging van alle fytolicenties in het bezit op het 
moment van bijscholing
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Wat na een bijscholing?
• Op een bijscholing wordt identiteitskaart ingelezen

– Naam en voornaam

– Rijksregisternummer

• Registrator heeft dit door aan het erkende vormingscentrum bv. 

Agrocampus

• Het vormingscentrum heeft dit door aan de Vlaamse overheid

• De Vlaamse overheid stuurt dit door naar de FOD 

Volksgezondheid 

Bijscholing wordt vermeld op je persoonlijke fytolicentie

• Duurtijd? max. 4 – 5 maanden 
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Hoeveel bijscholingen heb ik al gevolgd?

• Nakijken op www.fytolicentie.be
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Hoeveel bijscholingen heb ik al gevolgd?

• Nakijken op www.fytolicentie.be

– Inloggen met identiteitskaart en pincode 

– Kies voor fytolicentie

– Je vind je fytolicentienummer en de einddatum

– Na klikken op het pdf-icoon kan je je fytolicentie 

afdrukken 
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Gevolgde bijscholingen?

• Bijscholing zijn terug te vinden onder ‘status 

verlenging’

• er zijn nog onvoldoende activiteiten gevolgd

• er zijn voldoende activiteiten, automatische verlenging

• voldoende activiteiten, factuur volgt (P3, NP)

• voldoende activiteiten, verlenging na betaling (P3, NP)
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Gevolgde bijscholingen?

• Na klikken op de ‘status bijscholing’ krijg je de 

lijst van gevolgde bijscholingen

– Hou wel rekening met de wachttijd tussen opleiding 

en registratie in de databank
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Verlenging: basis

• Tijdig voldoende bijscholingen gevolgd die 

tijdig geregistreerd zijn (= in databank FOD)

– Automatische verlenging

– Verlenging kan vanaf 1 jaar voor de vervaldatum 

maar start pas vanaf de vervaldatum

– Verlenging is voor een periode van 6 jaar

– Fytolicentienummer blijft behouden
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Verlenging: te laat

• Tijdig voldoende bijscholingen gevolgd die niet tijdig 

geregistreerd zijn (= in databank FOD)

– Fytolicentie vervalt op einddatum: geen gebruik of 

aankoop van professionele producten mogelijk

– Als bijscholingen geregistreerd zijn volgt automatische 

verlenging

– Verlenging gaat in vanaf vervaldatum

– Verlenging is voor een periode van 6 jaar

– Fytolicentienummer blijft behouden
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Verlenging: veel te laat

• Niet tijdig voldoende bijscholingen gevolgd voor vervaldatum

– Fytolicentie vervalt definitief op einddatum: geen gebruik of aankoop 

van professionele producten mogelijk

– Nieuwe fytolicentie aanvragen:

• Op basis van oud geldig diploma en voldoende bijscholingen

• Na volgen van een cursus en afleggen examen

– Als voorwaarden voldaan zijn nieuwe fytolicentie aanvragen

– Fytolicentie heeft een nieuw nummer: leveranciers verwittigen

– Fytolicentie is 6 jaar geldig vanaf goedkeuringsdatum
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BIOCIDEN
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Biociden 

• België: KB van 8 mei 2014 (vervanging van 

KB van 2003), aangepast in 2018

• Wetgeving in volle evolutie

– Biociden van het open en gesloten circuit 

(soms afhankelijk van concentratie)

– Registratie van verkopers gebruikers

• Informatie:

www.biocide.be
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Biociden in land- en tuinbouw 

(gesloten circuit)
• Ontsmettingsmiddelen: 

– Water (ontsmetting, aanzuren) (vb. Hydro Pur)

– Stallen (vb. Power Des, Kenocox)

– Andere gebouwen en materiaal): bewaarloodsen, serres, klein materiaal (vb. 

Huwa San, Viro-Cid, Cid 20)

• Reinigingsproducten: 

– Melkmachine (vb. Aseptobel, DM Cid alkalisch, Lacto Clean)

• Diergezondheid/welzijn 

– Klauwverzorging (vb. Pediline Pro)

– Dipmiddelen (vb. Kenomix)

• Insectenbestrijding

– In stallen en gebouwen (vb. Solfac, Permas)

• Rodenticiden
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Biociden: wat moet ik nu doen?

• Voor gebruikers van biociden van het 

gesloten circuit:

– Beschikken over de nodige kennis

– Registratie als gebruiker in de databank van de 
FOD  (geen registratie van producten nodig)

– Tegen 31/01/2019 of op het moment dat je 
gebruik van biociden zal starten: eerste 
registratie als gebruiker en herbevestiging van 
registratie jaarlijks voor 31 december 



Registratie?

• Lijst biociden van het gesloten circuit

www.boerenbond.be/biociden

dit moet vermeld worden op de factuur bij aankoop van 

biociden van het gesloten circuit

• Registratie op basis van emailadres op   

www.circuitbiocide.be

• Handleiding procedure voor registratie op 

www.boerenbond.be/biociden

http://www.boerenbond.be/biociden
http://www.circuitbiocide.be/
http://www.boerenbond.be/biociden


Registratie professioneel 

gebruiker  biociden
• Kent nog enkele beperkingen

– Kan enkel online

www.circuitbiocide.be

– Kan enkel als je beschikt over een emailadres

– Er ken maar 1 gebruiker geregistreerd worden per 
emailadres

– ! Het is het bedrijf (BTW-nummer) die gebruiker is 
van biociden, niet de persoon zelf (≠ fytolicentie), 
extra personen toevoegen kan maar moet niet

– Alle bedrijven die biociden gebruiken van het 
gesloten circuit moeten geregistreerd zijn: dus indien 
nodig wel extra bedrijven toevoegen

23

http://www.circuitbiocide.be/


Inloggen 
• Met emailadres en wachtwoord, indien laatste 

vergeten: wachtwoord vergeten: 

– onmiddellijk nieuw paswoord maar mogelijk wel bij de ‘spam’ 
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Inloggen 
• Na inloggen krijgt u de melding  ‘U bent nu 

uitgelogd’
– maar als je ‘ga naar homepage’ aanklikt kom je 

(meestal) toch op de juiste pagina terecht

(tip: bij problemen veranderen van browser bv. internet explorer

ipv google chrome)
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Bevestiging controleren? 

• Via account management naar                                        

je persoonlijke account gaan

• Naast ‘Status Use’ moet een vinkje                                   

staan. Indien nodig eens herinloggen
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Lijst producten ingeven?

• Als gebruiker moet je geen lijst van 

producten doorgeven

– De registratie als gebruiker is voldoende 

• Verkopers moeten wel jaarlijks een lijst 

van verkochte producten doorgeven. 
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120-DAGEN NNI

Welke teelten en wanneer?

Gevolgen: teeltrotatie en communicatie
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Neonicotinoïden

• Vanaf 19/12 Europees een volledig verbod 
op de nni’s imidacloprid, clothianidin en 
thiometoxam met uitzondering van:

– Gewassen die gezaaid en geplant worden in 
permanente serres

– En waarbij de gewassen gedurende de 
volledige levensduur in een permanente serre 
blijven

– Voor België: enkel zaaizaden van slasoorten, 
koolgewassen en andijviesoorten die volledig 
in permanente serres geteeld worden 
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Aanvraag uitzondering

• 120-dagen aanvraag voor behandeling van 
zaaizaden van suikerbieten, wortel, 
slasoorten en andijvie voor teelt in open lucht 
mits voorwaarden

– 120-dagenregeling: mogelijkheid om voor 
onmisbare GBM voor een teelt een beperkte 
toelating te vragen voor gebruik gedurende 120 
dagen

– Al in Tsjechië, Denemarken, Slovakije, Roemenië, 
Hongarije en Polen toegelaten in suikerbiet via 
120-dagen regeling
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120-dagen toelating

• Voor het uitzaaien van behandelde 
zaaizaden van:

– Suikerbiet: Poncho Beta (clothianidin en beta-
cyfluthrin) en Cruiser (thiamethoxam), zaai 
mogelijk van 15/02/2019 – 14/06/2019

– Wortel: Cruiser (thiamethoxam), zaai mogelijk 
van 15/03/2019 tot 12/07/2019

– Slasoorten en andijvie: Cruiser 
(thiamethoxam) zaai mogelijk van 15/04/2019 
– 12/08/2019
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Voorwaarden 120-dagen
• Beperking op toegelaten teelten gedurende 

meerdere jaren na uitzaai van met nni-
behandelde zaaizaden in open lucht
– 2 jaar geen bijenattractieve bloeiende gewassen

– Jaar 3-5 kunnen minder bijattractieve bloeiende 
gewassen wel bv. maïs,  aardappelen en 
vezelvlas. (lijst beschikbaar).

– Groenbedekkers die kunnen bloeien mogen wel 
maar de bloei moet voorkomen worden door 
indien nodig mechanisch in te grijpen (maaien, 
klepelen,…)

• Verplichtingen betreffende informatie in het 
kader van cultuurcontracten
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Uitgezaaid gewas 2019

• Hoofdteelt: geen controle nodig want 

beperking geldt niet voor met nni-behandelde 

gewassen uitgezaaid in 2018 of vroeger

• Controle enkel voor groenbedekkers gezaaid 

na oogst van behandelde bieten, wortel, sla 

of andijvie

– Niet-bloeiend: ok

– Wel bloeiend: 

• Binnen de 28 dagen maaien 
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Cultuurcontract 2019

• Enkel voor de pachter

– een ondertekende verklaring toevoegen aan 
het cultuurcontract, per perceel met een 
vermelding of het zaaizaad van de 
suikerbieten, sla, andijvie of wortelen al dan 
niet behandeld zullen worden met werkzame 
stoffen clothianidin en/of thiametoxam.

• Indien bijlage niet aanwezig: binnen de 28 dagen 
bezorgen, zoniet het volgende jaar: volledige 
hercontrole van de VegaplanStandaard op eigen 
kosten
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Uitgezaaid gewas 2020 e.v. 

• Geen nni-behandelde zaaizaden in 2019: ok

• Aanvaard gewas (niet-bloeiend): ok

• Niet-aanvaard gewas:

– Voor bloei: vernietiging van het gewas, ten laatste 

binnen de 28 dagen

– Na bloei, voor oogst: vernietiging van het gewas

– Na oogst: volledige hercontrole van 

VegaplanStandaard het volgende jaar
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Cultuurcontract 2020 e.v.

• VERPACHTER voegt een ondertekende verklaring per 
perceel toe aan het cultuurcontract met de vermelding 
of het zaaizaad van de suikerbieten, sla, andijvie of 
wortelen al dan niet behandeld werden met werkzame 
stoffen clothianidin en/of thiametoxam

• De PACHTER voegt een ondertekende verklaring toe 
aan het cultuurcontract, per perceel met een 
vermeldingof het zaaizaad van de suikerbieten, sla, 
andijvie of wortelen al dan niet behandeld zullen 
worden met werkzame stoffen clothionidin en/of 
thiametoxam.

• Indien niet ok: binnen de 28 dagen in orde brengen 
zoniet volgend jaar volledige hercontrole
VegaplanStandaard
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Uitzaai gewassen 2020 e.v. 

• In 2019: uitzaai van met nni-behandelde 

gewassen, nadien niet meer 

37

2020 - 2021 2022 – 2023 - 2024 2025

OK

Granen, graszaad, 

niet- bloeiende 

gewassen, bloeiende 

groenbedekkers

vernietigd voor de 

bloei

Granen, graszaad, niet-

bloeiende gewassen, 

aardappelen, maïs, 

vezelvlas, bloeiende 

groenbedekkers vernietigd 

voor de bloei

alles

Niet OK

Bloeiende gewassen

(aardappel, mais, 

vlas, erwt, boon, 

courgette, …)

Bloeiende gewassen niet 

vermeld hierboven (erwt, 

boon, courgette, …)

alles 



Uitzaai in 2019 van met nni-ontsmette zaaizaden: 

wat kan wel of niet in de teeltrotatie?

2020 2021 2022 2023 2024 2025

OK Wintertarwe Wintergerst Vezelvlas Maïs Wintertarwe Erwten 

OK Cichorei Wintertarwe Maïs Aardappelen Wintertarwe Erwten 

OK Wintertarwe Wintergerst Suikerbieten Wintertarwe Cichorei Maïs 

NIET 

Ok
Wintertarwe Maïs Aardappelen Wintertarwe Wintergerst Maïs 

NIET 

OK
Aardappelen Vezelvlas Wintertarwe Wintergerst Erwten Maïs 
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Geldigheid regeling

• De 120-dagen regeling is geldig voor 1 
periode van 120 dagen

– 120 dagen in het voorjaar van 2019

• Uitzaai van met nni-behandelde zaaizaden 
in 2020?

– Momenteel niet toegelaten

– Kan enkel mits nieuwe aanvraag en 
goedkeuring in 2019
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GBM EN WATER

1- m zone: controles
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Bufferzone: wetgeving

• Decreet integraal waterbeleid

– In oeverzones: geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en de 

grond niet bewerken binnen 1 m landinwaarts van de bovenste 

rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam* en 5 m 

niet bemesten

* een onderscheiden opp. waterlichaam bv. meren, wacht- of spaarbekkens, stromen, 
rivieren, kanalen, overgangswater of delen ervan

• Opgenomen in IPM en randvoorwaarden GLB

• Vanaf 2018 controle door Mestbank (vnl. in focusgebied)
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1 m teeltvrije zone gecontroleerd 

door mestbank: langs waterlopen 

VHA en/of GRB
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Welke waterlopen?
• Opzoeken via e-loket

– Aanmelden en naar geoloket gaan (kan ook via kaarten in 

verzamelaanvraag)

– In menu: de lagen 

• Water – 1 m teeltvrij

• Water – 1 m teeltvrij/

5 m of 10 m mestvrij

– Controles: 

• Mestbank

• IPM (controle-instellingen)
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Wat controleert de mestbank?
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VHA cat.0,1,2,3 en GRB: 

5 m geen mest, 1 m geen 

teelt

VHA cat.0,1,2,3, geen 

GRB: 5 m geen mest, 1 

m geen teelt*

VHA en GRB

1 m geen teelt

niet- VHA gecat., geen 

GRB (‘baangracht): niks

Geen VHA wel GRB

1 m geen teelt

* Indien een gracht ingebuisd is: geen beperkingen
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VHA cat.0,1,2,3 en GRB: 

5 m geen mest, 1 m 

geen teelt*

VHA en GRB

1 m geen teelt

VHA geen GRB

1 m geen teelt

Wat controleert de mestbank?
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Praktijk:
negatieve voorbeelden

8/02/2019 │47



Praktijk:
positieve voorbeelden

8/02/2019 │48



Praktijk: 

controles
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Controles 2018

• 293/±780 percelen niet in orde bij 169 

landbouwers

• Bedrijven met grasland en akkerland:36% 

niet in orde, enkel akkerland: 49% niet ok, 

1/3 geen of zeer smalle rand 

• Hercontroles: 

– Meeste deden inspanning
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Hoe in orde zijn in 2019

• Wat is in orde?

– Grasstrook behouden

– Grasstrook aanleggen

– Braak laten liggen

– 1m niet bewerken                                             

≠ 1 m niet zaaien

– Best is een grasstrook aanleggen en 

onderhouden d.m.v. maaibeheer
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Aandachtspunten VLM

• Afwateringsgeultjes: 
– Kunnen behalve tijdens en na de bemesting

• Problemen bij rijten van grachten
– Afspraak met waterloopbeheerders om maaisel 

niet in 1ste m te deponeren

– Bij grote werkzaamheden: éénmalig 
heraanleggen kan 

• Controles 2019: 
– 14 ‘oude’ waterlopen: opnieuw afstappen

– 15 nieuwe waterlopen: eerst keer: aanmaning, pv 
bij niet volledig opvolgen
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Handhavingsgebied 2019
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ACTUALITEITEN 

LANDBOUWVERKEER

Wat verandert?

Ladingzekering

Uitzonderlijk vervoer
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Nieuwigheden

• ‘Snelle tractoren’

‒ De EU verordening voorziet voor alle 
categorieën 2 subcategorieën

– Subcategorie a: voertuigen ontworpen voor een 
snelheid van max. 40 km/u

– Subcategorie b: voertuigen ontworpen voor een 
snelheid van meer dan 40 km/u met een max. 
snelheid van 60 km/u

• Verder ook discussies en aanpassingen 
aan remsystemen, aslasten

− Het dossier staat nooit stil
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Snelle tractoren: praktisch

• Landbouwvoordelen: meeste landbouwvoordelen 
zijn gelinkt aan het land- en tuinbouwgebruik (≠ 
traag verkeer) met uitzondering van:

– rijbewijs: G is geldig, vrijstelling voor °1/10/1982: 
enkel voor land- en tuinbouw bij ‘snelle’ tractoren

– Vrijstelling periodieke keuring

• Gevolgen ook voor aanhangwagens:

– Niet alleen voor trekkers cat. b maar ook voor 
aanhangwagens

– Enkel aanhangwagens van cat. b aan trekkers van 
cat. b

• Huidige trekkers van cat. a blijven cat. a
56
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Actieplan 

verkeersveiligheid:

- Controle op zwaar 

verkeer (> 7,5 ton, incl. 

landbouw)

- Toegelaten wegen

- Toegelaten 

afmetingen

- Afdekken lading

- Alcohol en drugs in het 

verkeer

- GSM’en tijdens het 

rijden



Lading: landbouwvoertuigen

• Lading mag bestuurder niet hinderen, noch
fysisch, noch op het zicht op de openbare weg

• Lading mag geen gevaar zijn voor 
medepassagiers

• Lading mag geen schade berokken aan de weg

• Lading mag niet over de weg slepen of vallen

• Lichten mogen niet bedekt worden, zoniet 
vervangende lichten voorzien

 Indien risico op ladingverlies: lading
afdekken (altijd indien > 25 km)



Lading: werktuigen

• Werktuigen dienen om te werken

• Werktuigen mogen nooit lading vervoeren!

• Geen zaaizaad in zaaimachine op de weg

• Geen lading vervoeren met de verreiker

• Geen paloxen vervoeren met een paletvork

• Spuittoestellen mogen in veel gevallen geen lading

vervoeren



Uitzonderlijk vervoer
• Afwijking van de toegelaten afmetingen: 

breedte > 3 m (ev. ook afwijking in de lengte 
voor zelfrijders)

• Voor vergunning: meerdere categorieën:

– Categorie 1:
• breedte tot 3,5 m 

• 5 jaar geldig voor het volledig grondgebied

– Categorie 2:
• Breedte: 3,5 tot 4,25 m

• 1 jaar geldig binnen een straal van 25 km rond het 
bedrijf
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Benodigde documenten

• 2 procedures vereist

Afwijking van het technisch reglement (PVG)

via document 78/4

Vergunning uitzonderlijk vervoer (U.V.)

via aanvraagformulier 
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Afwijking PVG

• Machines worden onderdeel van het 

voertuig

• Vergunning blijft geldig zolang het voertuig 

niet van eigenaar verandert 

• Kostprijs: ± 90€/aanvraag 

• Foto’s toevoegen bij de aangifte
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Uitzonderlijk vervoer
▪ Kostprijs: federaal  +  Waalse bijdrage (ongeveer 

€120)

▪ Indienen kan op 2 manieren

▪ Elektronisch: http://www.mobilit.belgium.be/
▪ Via: Weg – Goederenvervoer – Uitzonderlijk vervoer

▪ Vooraf registreren - eid

▪ Op papier
▪ Document kan via zelfde weg elektronisch gevonden worden

▪ Document is analoog als elektronisch

▪ Verplicht aangetekend opsturen



Illustratie: trekker + brede machine 

achteraan ook uitsteekt
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> 1m

>
3
m

UVUV

Voorbeeld: trekker met 

aardappelplanter



BEDANKT VOOR UW 

AANDACHT

Meer info: www.boerenbond.be
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