
Hoe vragen we een fytolicentie aan? 



Ga naar de site www.fytolicentie.be 

Ga naar beneden 
tot u het woord 
‘link’ tegenkomt 



Aanvraagprocedure fytolicentie 

U kiest voor fytolicentie en klikt 
op  

Kies uw taal 



Aanvraagprocedure fytolicentie 

Indien u geen Belg bent (of niet officieel verblijft in 
België), dan wordt u in een volgende stap niet 
gevraagd om uw rijksregisternummer op te geven, 
maar wel geslacht en nationaliteit. 



Stap 1: vul uw algemene gegevens in 

Opgelet! Hier wordt een UNIEK e-mailadres gevraagd. 
Het is dus niet mogelijk twee fytolicenties aan te 
vragen op basis van hetzelfde e-mailadres. 

Wie geen e-mailadres heeft, kan de aanvraag ook op papier doen. 
Deze formulieren zullen ter beschikking zijn vanaf januari 2014 



Stap 2: opleiding en gevraagde licentie 

 
Kies in stap 2 voor 
‘overgangsmaatregel’ 

Op de volgende pagina’s vind je 
de aanvraag van de fytolicentie 
via de eerste mogelijkheid. 
 
 Op basis van ervaring voor 
landbouwers/tuinaannemers 



Aanvraag op basis van ervaring voor 
landbouwers/tuinaannemers (KBO) 

Hier hebt u de keuze tussen: 
• een P2 licentie: zowel aankoop van PP als toedienen mogelijk 
• een NP licentie: voor de verkoop van NP producten 

Vul vervolgens uw ondernemingsnummer 
en uw vestigingseenheidsnummer in 



Waar vind ik mijn vestigingseenheidsnummer terug? 

Ga naar de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) 
http://kbopub.economie.fgov.be
/kbopub/ en typ uw 
ondernemingsnummer in 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/


Stap 3: professionele activiteit 

 

In het kader van welk bedrijf en welke BTW-nummer(s) zult u in de toekomst uw 
fytolicentie gebruiken? 
 - Opletten met FV’s (contacteer ons!) 
 - U kunt hier meerdere combinaties ondernemingsnummer/ VEN     
 toevoegen (contacteer ons bij twijfel!) 
 



Stap 3: toevoegen van een professionele activiteit 

Type het ondernemingsnummer 
en vestigingseenheidsnummer 
van de onderneming in, in het 
kader van dewelke u in de 
toekomst uw fytolicentie wenst te 
gebruiken 

Geef de hoofdsector op 
van uw professionele 
activiteit 



Stap 3: professionele activiteit(en) 

U kunt hier meerdere activiteiten opgeven 
door op de knop ‘toevoegen’ te klikken 



Overzicht 



Wat nu? 

• Onmiddellijk na de aanvraag ontvangt u een 
automatische mail met de bevestiging van uw 
aanvraag. 

• Een aantal weken nadien ontvangt u een mail 
met een login en paswoord. 

• Op uw persoonlijke account heeft u de mogelijkheid om 
– gegevens te wijzigen 

– te raadplegen hoeveel nascholing u nog dient te volgen 

 


