Model aanvraagformulier fytolicentie
Gelieve alle gegevens in te vullen in DRUKLETTERS. Let erop dat u alle vereiste documenten toevoegt bij dit formulier
vooraleer het te verzenden.
Indien u als fytolicentiehouder P2 of P3 een fytolicentie P1 - Assistent professioneel gebruik wenst aan te vragen voor uw
werknemers dient u het aanvraagformulier ‘Model aanvraagformulier fytolicentie - assistent’ te gebruiken.
FOD Volksgezondheid
DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Pesticiden en Meststoffen
Fytolicentie
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

Gelieve het ingevulde formulier te versturen naar:

I.

PERSOONSGEGEVENS
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………….
Contacttaal:

NL /

Geboortedatum:

□□/□□/19□□

FR (U zal alle verdere communicatie ontvangen per post in de opgegeven taal.)

Bent u Belg (of verblijft u officieel in België)?

Ja

→

1

Rijksregisternummer :

□□.□□.□□-□□□.□□

(U vindt uw rijksregisternummer terug op de achterzijde van uw identiteitskaart. Dit
nummer bevat 11 cijfers, waarvan de eerste 6 uw geboortedatum weergeven.)

Nee →

Geslacht:
Man / Vrouw
Nationaliteit: …….............................................
Adres

II.

Telefoonnummer: ……………………

Straat: ……………………………………………………………………………………..
Nummer/Bus: …………………
Postcode: ……………….. Gemeente: ………………………………………………..
Land: ………………….........................

OVERGANGSMAATREGEL/OPLEIDING EN GEVRAAGDE FYTOLICENTIE
Verschillende overgangsmaatregelen zijn van kracht voor de aanvraag van een fytolicentie. De
overgangsmaatregelen worden hieronder weergegeven. Gelieve maximum één van de verschillende
2
overgangsmaatregelen aan te vinken en de daarbij gevraagde gegevens in te vullen .

Overgangsmaatregel 1
Aanvraag op basis van ervaring voor landbouwers/tuinaannemers
Ik bepaal en/of voer reeds gedurende minimum 2 jaar de gewasbescherming uit voor onderstaande
onderneming/vestiging en vraag op basis hiervan een fytolicentie P2 - Professioneel gebruik aan.
1

Gebruik van het rijksregisternummer en toegang tot bepaalde gegevens uit het Rijksregister door de Dienst Pesticiden en Meststoffen conform de
verkregen machtiging. Indien u uw rijksregisternummer heeft ingevuld moeten eventuele latere adreswijzigingen niet worden meegedeeld aan de
Dienst Pesticiden en Meststoffen, voor zover deze gegevens door u werden overgemaakt aan de bevoegde instantie (gemeente of Belgisch
ziekenfonds voor de buitenlanders).
2
Overgangsmaatregelen die niet van toepassing zijn voor uw aanvraag mogen, net zoals de bijlages 1 en 2, worden weggelaten uit uw ingevulde
aanvraagformulier vooraleer het te verzenden.
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Aandacht!
-

-

Indien uw onderneming niet over een vestigingseenheidsnummer van de Kruispuntbank van
Ondernemingen beschikt dient u dit eerst aan te vragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
3
vooraleer u uw aanvraag voor een fytolicentie indient .
Een vestigingseenheidsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen begint nooit met een ‘9’.
Bijlage 1 vermeldt de activiteiten (Nacebel) die in aanmerking komen voor een fytolicentie. Minstens 1 activiteit
van uw vestigingseenheid moet op deze bijlage worden vermeld.
Indien u de gewasbescherming uitvoert/bepaalt voor meerdere vestigingen, volstaat het om in deze stap van de
aanvraag 1 vestiging op te geven.
Indien u lid bent van een feitelijke vereniging vult u als afzonderlijk lid uw ondernemingsnummer als natuurlijk
persoon en het vestigingsnummer in (niet het ondernemingsnummer van de feitelijke vereniging).

Geef volgende gegevens op:
Ondernemingsnummer

4

4

Vestigingseenheidsnummer

(bv. 0367.303.762)

(bv. 2.152.599.947)

□□□□.□□□.□□□

□.□□□.□□□.□□□

Via de keuze voor deze overgangsmaatregel, dient u geen verdere bijlage toe te voegen.

Overgangsmaatregel 2
Gevalideerde autocontrolegids G-012, G-033 of G-040
Ik bepaal en/of voer de gewasbescherming uit voor een onderneming/vestiging die een gunstige auditstatus heeft
voor minstens één van de onderstaande sector- of IKKB gidsen en vraag op basis hiervan een fytolicentie P2 Professioneel gebruik aan.
G-040
G-033
G-012
IKKB
IKKB

Sectorgids voor de primaire productie
Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken
voor de primaire plantaardige productie
Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie
Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie
Standaard voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire
Plantaardige Productie

Geef volgende gegevens op:
Ondernemingsnummer

4

(bv. 0367.303.762)

□□□□.□□□.□□□

4

5

Vestigingseenheids - of controlepuntnummer
(bv. 2.152.599.947)

□.□□□.□□□.□□□

Vereiste bijlage: een bewijs van een gunstige auditstatus voor één van de vermelde sectorgidsen.

Overgangsmaatregel 3
Erkend verkoper/ erkend gebruiker (KB 28/02/1994; FOD Volksgezondheid)
Ik ben een natuurlijk persoon die geniet van een erkenning als erkend verkoper / (speciaal) erkend gebruiker (KB
28/02/1994), of die als verantwoordelijk personeelslid wordt vermeld op een erkenning afgeleverd aan een
rechtspersoon, of die beschikt over een attest van het met succes afgelegde mondeling examen van de federale
overheid.

3

Via ‘KBO Public Search’ (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl) of via het contactnummer van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (080012033) kunnen de nodige gegevens worden geraadpleegd/opgevraagd.
4
Ondernemings- en vestigingseenheidsnummer, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), in uitvoering van de wet van
16 januari 2003 en haar uitvoeringsbesluiten.
5
Controlepuntnummer, beginnend met een ‘9’, zoals geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
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Gevraagde fytolicentie (keuze aanduiden):
Erkenning als ‘Erkend verkoper’ komt in aanmerking voor:
- Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik
P3 - Distributie/Voorlichting
Erkenning als ‘Erkend gebruiker’ komt in aanmerking voor:
P1 - Assistent professioneel gebruik
- Professioneel gebruik
- Distributie/Voorlichting
Erkenning als ‘Speciaal erkend gebruiker’ komt in aanmerking voor:
- Specifiek professioneel gebruik
Vereiste bijlage: een kopie van de erkenning / het attest (zoals bedoeld in bovenstaande tekst).

Overgangsmaatregel 4
Geldig diploma/getuigschrift/attest
Bepaalde diploma’s/getuigschriften/attesten geven recht op een bepaalde fytolicentie. Zie www.fytolicentie.be voor de
volledige lijst.
Gevraagde fytolicentie (keuze aanduiden):
- Assistent professioneel gebruik
- Professioneel gebruik
- Distributie/Voorlichting
- Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik
- Specifiek professioneel gebruik
Vereiste bijlage: een bewijs/kopie van uw diploma/getuigschrift/attest.

Overgangsmaatregel 5
Distributeur/verkoper/voorlichter van producten voor niet professioneel gebruik
Ik verkoop en/of geef gedurende minstens 2 jaar advies/voorlichting over gewasbescherming met
gewasbeschermingsmiddelen erkend voor niet-professioneel gebruik voor onderstaande onderneming/vestiging en
vraag op basis hiervan een fytolicentie NP - Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik aan.
Aandacht!
-

-

Indien uw onderneming niet over een vestigingseenheidsnummer van de Kruispuntbank van
Ondernemingen beschikt dient u dit eerst aan te vragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
vooraleer u uw aanvraag voor een fytolicentie indient.
Bijlage 2 vermeldt de activiteiten (Nacebel) die in aanmerking komen voor een fytolicentie. Minstens 1 activiteit
van uw vestigingseenheid moet op deze bijlage worden vermeld.
Indien u de gewasbescherming uitvoert/bepaalt voor meerdere vestigingen, volstaat het om in deze stap van de
aanvraag 1 vestiging op te geven.

Geef volgende gegevens op:
Ondernemingsnummer

6

(bv. 0367.303.762)

□□□□.□□□.□□□

6

Vestigingseenheidsnummer
(bv. 2.152.599.947)

□.□□□.□□□.□□□

Via de keuze voor deze overgangsmaatregel, dient u geen verdere bijlage toe te voegen.

6

Ondernemings- en vestigingseenheidsnummer, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), in uitvoering van de wet van
16 januari 2003 en haar uitvoeringsbesluiten.
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Overgangsmaatregel 6
Aanvraag op basis van ervaring voor personeel openbare diensten (gemeentepersoneel, …)
Ik bepaal en/of voer reeds gedurende minimum 2 jaar gewasbescherming uit voor een openbare dienst en vraag op
basis hiervan een fytolicentie P2 - Professioneel gebruik aan.
Vereiste bijlage: een attest van de openbare dienst waarin de gemeentesecretaris (hoofd van personeel) verklaart
dat u (naam/voornaam/geboortedatum) reeds gedurende minimum 2 jaar gewasbescherming uitvoert en/of bepaalt
voor deze openbare dienst en op basis van uw taken een fytolicentie P2 - Professioneel gebruik aanvraagt.

III.

PROFESSIONELE ACTIVITEIT(EN)
Geef elke professionele activiteit weer die u uitvoert in het kader van de fytolicentie. Dit geeft u aan per
onderneming/vestiging + de hoofdsector van deze activiteit (per vestiging).
Professionele activiteit 1:
Ondernemingsnummer

7

7

Vestigingseenheidsnummer

(bv. 0367.303.762)

(bv. 2.152.599.947)

□□□□.□□□.□□□

□.□□□.□□□.□□□

Aandacht8. Uitsluitend indien de vestiging niet beschikt over een ondernemings- en vestigingseenheidsnummer vult u de
volgende adresgegevens in:

Benaming onderneming: ………………………………………………………………………......
Adres

Straat: …………………………………………………………………….
Postcode: ……………..
Gemeente: ………………………………..
Land: …………………........

Nummer/Bus: ………………

Hoofdsector van deze professionele activiteit (minimum 1 activiteit aanvinken):
Landbouw
Loonwerk (incl. loonsproeien)
Groendienst/milieudienst (openbare sector)
Verkoop
Verkoop (uitsluitend producten voor niet-professioneel gebruik)
Voorlichting (uitsluitend producten voor niet-professioneel gebruik)

Tuinbouw
Tuinaanleg en / of –onderhoud
Voorlichting

Professionele activiteit 2:
Ondernemingsnummer

7

(bv. 0367.303.762)

□□□□.□□□.□□□

7

Vestigingseenheidsnummer
(bv. 2.152.599.947)

□.□□□.□□□.□□□

Aandacht8. Uitsluitend indien de vestiging niet beschikt over een ondernemings- en vestigingseenheidsnummer vult u de volgende
adresgegevens in:

Benaming onderneming: ………………………………………………………………………......
Adres

Straat: …………………………………………………………………….
Postcode: ……………..
Gemeente: ………………………………..

Nummer/Bus: ………………

7

Ondernemings- en vestigingseenheidsnummer, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), in uitvoering van de wet van
16 januari 2003 en haar uitvoeringsbesluiten.
8

Indien u lid bent van een feitelijke vereniging vult u in deze stap van de aanvraag het ondernemingsnummer in van de feitelijke vereniging én de
benaming/adresgegevens van de feitelijke vereniging.
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Land: …………………........
Hoofdsector van deze professionele activiteit (minimum 1 activiteit aanvinken):
Landbouw
Loonwerk (incl. loonsproeien)
Groendienst/milieudienst (openbare sector)
Verkoop
Verkoop (uitsluitend producten voor niet-professioneel gebruik)
Voorlichting (uitsluitend producten voor niet-professioneel gebruik)

Tuinbouw
Tuinaanleg en / of –onderhoud
Voorlichting

Indien u op meer dan 2 verschillende vestigingen professionele activiteiten uitoefent, gelieve dan voorgaande te
kopiëren en de nodige gegevens in te vullen.

IV.

HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER

Datum:

□□/□□/□□□□

Naam: ………………………………………………………

Voornaam: ………………………………….

Volledig en naar waarheid ingevuld,
Handtekening:

Voor een fytolicentie ‘Distributie/Voorlichting’ (P3) en ‘Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel
gebruik’ (NP) dient er een retributie van 220 EUR te worden betaald. Mits validatie van uw aanvraag zal u per post
een factuur ontvangen. De fytolicentie zal vervolgens worden afgeleverd na betaling van de retributie.
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Bijlage 1 Lijst van activiteiten (Nacebel) die in aanmerking komen voor een fytolicentie P2.
Aandacht! De eerste 5 cijfers (subcategorie) zijn van toepassing. Verdere onderverdelingen van deze subcategorieën worden als
gelijkwaardig beschouwd (bv. codes met 7 cijfers waarvan de eerste 5 in onderstaande tabel voorkomen). Minimum 1 activiteit
van uw vestigingseenheid moet op onderstaande lijst voorkomen.
Nacebel
01.110
01.120
01.130
01.140
01.150
01.160
01.191
01.199
01.210
01.220
01.230
01.240
01.250
01.260
01.270
01.280
01.290
01.301
01.309
01.410
01.420
01.430
01.440
01.450
01.461
01.462
01.471
01.479
01.490
01.500
01.610
01.620
01.630
01.640
02.100
02.200
10.311
81.300

Omschrijving
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Teelt van rijst
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Teelt van suikerriet
Teelt van tabak
Teelt van vezelgewassen
Teelt van bloemen
Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
Teelt van druiven
Teelt van tropisch en subtropisch fruit
Teelt van citrusvruchten
Teelt van pit- en steenvruchten
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
Teelt van oliehoudende vruchten
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
Teelt van andere meerjarige gewassen
Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Overige plantenvermeerdering
Fokken van melkvee
Fokken van andere runderen en buffels
Fokken van paarden en andere paardachtigen
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
Fokken van schapen en geiten
Fokvarkenshouderijen
Varkensvetmesterijen
Kippenkwekerijen
Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen
Fokken van andere dieren
Gemengd bedrijf
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
Bosbouw
Exploitatie van bossen
Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Landschapsverzorging

Nacebel-activiteiten, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), in uitvoering van de wet van 16 januari 2003 en haar
uitvoeringsbesluiten.
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Bijlage 2 Lijst van activiteiten (Nacebel) die in aanmerking komen voor een fytolicentie NP.
Nacebel
46.752
46.75201
47.761
47.76102

Omschrijving
Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw
Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.

Nacebel-activiteiten, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), in uitvoering van de wet van 16 januari 2003 en haar
uitvoeringsbesluiten.
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