
Even recapituleren: een fytolicentie is een
licentie verplicht vanaf 25/11/2015 om
professionele producten aan te kopen,
toe te dienen en te verkopen. Ook voor
het geven van voorlichting is een fytoli-
centie vereist.

Er zijn verschillende types fytolicenties.
Als u als landbouwer in de toekomst pro-
fessionele producten (met erkennings-
nummer XXXXXP/B) wil aankopen, en toe-
dienen is een P2 licentie vereist. Deze P2
licentie wordt in het gros van de gevallen
aangevraagd via de vereiste “ 2 jaar erva-
ring in land- en tuinbouw”. Deze twee jaar
ervaring kan bewezen worden a.d.h.v. uw
ondernemingsnummer handelend in de
landbouw en daaraan gekoppeld een cor-

rect vestigingseenheidsnummer (star-
tende met een 2…) met landbouwactivi-
teiten. 

Onmiddellijk na de elektronische aan-
vraag ontvangt u een no-reply-mail zoals
te zien in figuur 1. Deze mail wordt auto-
matisch gegenereerd vanuit de instanties
van de FOD Volksgezondheid, en beves-
tigen louter de ontvangst van uw aan-
vraag. Een aantal weken later ontvangt u
dan een tweede mail (figuur 1) met de
goedkeuring van de aanvraag.
In de tweede mail met de goedkeuring,
vindt u de uitleg dat u op www.fytolicen-
tie.be eerst een wachtwoord dient aan te
vragen om op uw persoonlijke account in
te kunnen loggen (figuur 2). 
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Figuur 1: mails bij de aanvraag van de fytolicentie.

Figuur 2: goedkeuringsmail met uitleg wachtwoord aanvragen.

Figuur 3: site www.fytolicentie.be => toegang tot uw persoonlijke account.



Om uw wachtwoord aan te vragen gaat u
op de site www.fytolicentie.be en kiest u
voor “toegang tot uw persoonlijke ac-
count” (figuur 3). Vervolgens kiest u voor
Nederlands, en voor identificatie via e-
mail en paswoord. Daarna kiest u voor
‘vergeten paswoord?’ (figuur 4) en geeft
u uw emailadres waarop uw fytolicentie is
aangevraagd in. Hierna ontvangt u een
email met uw wachtwoord. 

Na het ontvangen van uw wachtwoord
gaat u opnieuw naar www.fytolicentie.be,
kiest u voor “toegang tot uw persoonlijke
account” (figuur 3) en vult u uw nieuw
wachtwoord in. Zo komt u terecht op uw
persoonlijke account (figuur 5). Hier kunt
u uw persoonlijke gegevens controleren
en beheren en de fytolicentie raadplegen.
We raden aan deze zeker af te drukken en
thuis in een map te bewaren. Tot op
heden is nog niet geweten of men deze li-
centie zal moeten bij zich hebben tijdens

de werkzaamheden of niet.
Vroeg u uw fytolicentie schriftelijk aan,
dan ontvangt u ook de correspondentie,
en bijgevolg uw fytolicentie via de post.

Voor mensen die een P3-licentie wensen,
of uit de boot vielen in de overgangsperi-
ode organiseert NACvzw fytocursussen
vanaf voorjaar 2015.

Ook zul je via de Drietand vernemen waar
en wanneer er nascholingsmomenten
worden georganiseerd ter verlenging van
uw fytolicentie. Deze nascholing is pas
voorzien vanaf 2016.

Info: 
(0495)29 80 13

fytolicentie@nacvzw.be
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Figuur 4: site www.fytolicentie.be => toegang tot uw
persoonlijke account=> wachtwoord aanvragen

Figuur 5: site www.fytolicentie.be => persoonlijke account na inloggen.


