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• De opslag van professionele producten en niet-professionele producten moet bij verkopers volledig gescheiden zijn:   
resp. met P/B of P/P, in fytolokaal, en met G/B of  G/P, niet in fytolokaal.

• Bij de ingangsdeur van het gesloten fytolokaal (of kast) dient een aanduiding bevestigd met : 
“verboden toegang voor onbevoegden”, juiste pictogrammen, tel.nr. antigifcentrum en  
noodnummer 112, namen, tel.nrs. en licentienummers van zij die het lokaal mogen beheren en betreden.  
Voor onze fytoklanten, of op aanvraag, maken wij zulk plakkaat in kleur en geplastificeerd. 
Geef uw gegevens door voor een gepersonaliseerde versie.

• Welke vorm u hiervoor ook gebruikt : ook de tekst ‘vergif’ en het (vernieuwde) pictogram doodshoofd blijven verplicht,  
afzonderlijk of bvb. geïntegreerd in het afgebeelde model.

• Bij afwezigheid mag u producten (laten) leveren in een ander afsluitbaar lokaal/kast, waar ze maximaal 72 uur mogen opgeslagen worden.

• Elke aankoop en verkoop van professionele producten moet traceerbaar zijn en geregistreerd worden, verkoop enkel nog toegelaten aan 
licentiehouders en/of aan het bedrijf waaraan de licentie gelinkt is.

• Elk gebruik moet eveneens traceerbaar zijn en geregistreerd worden. 

• Bij (elke) verkoop van professionele producten moet je je als verkoper ervan vergewissen dat de koper een geldige licentie heeft. 
Op facturen vermeld je de identiteit en het licentienr. van de licentiehouder.

• Bij afhaling door een andere meerderjarige (bvb. werknemer, familie, buur, …), moet u die persoon steeds laten ondertekenen,  
zijn identiteit en woonplaats noteren, en moet u de factuur opsturen naar de licentiehouder of naar het bedrijf waaraan de licentiehouder 
gelinkt is.

• Je moet steeds verkopen en gebruiken volgens het ‘first in, first out principe’ : verpakkingen met het vroegere xxxx/B nr, of met de  
vroegere pictogrammen en waarschuwingszinnen  (R en S) worden eerst verkocht of gebruikt. Nieuwe vermeldingen zijn : xxxxP/B of 
xxxxP/P-nr, H- en P- en EUH-zinnen, nieuwe pictogrammen (in rode ruit op witte achtergrond) volgens de CLP-classificatie. 
Einddatum voor oude pictogrammen is 1 juni 2017.

• NMBG’s (niet meer bruikbare of verboden GBM’s) dienen afzonderlijk geplaatst en opgelijst, en minstens 2-jaarlijks via AgriRecover 
ingeleverd worden, samen met de ledige verpakkingen.

• Wie, onder zijn gezag, professionele producten laat gebruiken door een P1-licentiehouder, maakt hiervan best een verklaring tussen hen 
beide op. Model op aanvraag.

• Alle andere bepalingen, met vereisten inzake Vegaplan, Globalgap, GAP blijven onverminderd geldig.

• Registratie van het gebruik van biociden is ook verplicht.

• Een loonspuiter moet alle geregistreerde spuitgegevens kunnen doorgeven aan zijn klant, binnen de 24 uur na aanvraag.  
Elke bespuiting moet ook binnen de 7 dagen ordentelijk geregistreerd zijn.

• In de komende 6 jaar vormingsactiviteiten bijwonen, om uw licentie tijdig te kunnen verlengen :  
3 maal voor P1 , 4 maal voor P2, 6 maal voor P3.

• In orde zijn of blijven met de verplichte autocontrole, al of niet via keuring op basis van de gidsen die door het FAVV zijn goedgekeurd 
(vb. G-038/G-033/G-040/ G-010, Vegaplan, Globalgap). Ook de 3-jaarlijkse keuring van spuitmachine blijft verplicht.

• Bij het vervoeren van gevaarlijke pesticiden blijft ook de ADR-wetgeving gelden.

25 november 2015 :
fytolicentie verplicht voor gewasbeschermingsmiddelen

november 2015
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• P3 : voor verkoop en voorlichting (en gebruik) van professionele producten.
• NP : voor verkoop en voorlichting niet-professionele producten.
• P2 : voor aankoop, opslag en gebruik van professionele producten.
• P1 : voor gebruik van professionele producten in opdracht van een P2- OF P3-licentiehouder.

Wat betekent dit in de praktijk?

Concrete verplichtingen voor professionele producten :

Concrete verplichtingen voor niet-professionele producten :

• Gardenproducten mogen niet gestockeerd worden in het fytolokaal bij de professsionele producten.

• Een verkoper van niet-professionele producten moet nooit vragen naar de fytolicentiestatus van de klant. Wie doorverkoopt moet een  
P3- of NP-licentie hebben, en is hiervoor zelf verantwoordelijk.

• Verpakkingen die nog geen xxxxG/B nummer dragen, dienen op 25 november 2015 uit de vrij toegankelijke winkelrekken gehaald te  
worden.  Ook alle niet-professionele totaalherbiciden met DFF+glyfosaat zijn sinds 1 november 2015 trouwens verboden voor  
particulieren, ongeacht of ze een P-nr of een G-nr dragen.
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Heb je vragen?

Als fytoklant kan je steeds bij ons terecht voor hulp of aanlevering van hulpmiddelen.

Ons bezoek in de wintermaanden, naar aanleiding van de voor-seizoenverkopen, is ideaal geschikt om 
hier dieper op in te gaan. Bel 056 620 310 of mail geert@groenservicehooghe.be.

• Aan gebruikers zonder fytolicentie kunnen nog verkocht worden : verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met een xxxxG/B-nr of 
xxxxG/P-nr (<500 m²), en biociden waarvan in de toelatingsakte niet vermeld staat dat ze enkel voor professionelen zijn (opgelet, dit zijn er 
hoe langer hoe meer!).

• Verkopers moeten steeds verkopen volgens het ‘first in, first out principe’ : verpakkingen met  de vroegere pictogrammen en  
waarschuwingszinnen  (R en S) worden eerst verkocht. Nieuwe vermeldingen zijn : xxxxG/B of xxxxG/P-nr, H- en P- en EUH-zinnen, en 
nieuwe pictogrammen (in rode ruit op witte achtergrond) volgens de CLP-classificatie. 

• Nieuwe verplichtingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24/11/2015 : meewerken aan het communicatie- en sensibilisatiebeleid 
voor een vermindering van het pesticidengebruik, en voor een veiliger en correcter gebruik, ook en vooral door particulieren :  
- Ter beschikking stellen van informatie over een goed gebruik van pesticiden, met verwijzing naar de informatieve websites van de  
 overheid. Onze aanbeveling om dit te doen door afficheren van een overzichtelijke tabel, aangevuld met een uitgebreider document  
 dat bij persoonlijke gesprekken te berde komt.  Modellen verkrijgbaar. 
- Duidelijk afficheren, dicht bij de pesticiden (dus ook bij sommige biociden), welke alternatieve bestrijdingsmethoden (met minder  
 risico) er bestaan, en welke daarvan beschikbaar of verkrijgbaar zijn in de eigen winkel. Modelaffichen verkrijgbaar. Grotere winkels  
 dienen dit soms op meerdere plaatsen te afficheren, bvb. indien sommige biociden in afzonderlijke rekken of displays staan. 
- Eventueel ophangen van website en tel.nr. van het call-center : tijdens werkuren en op zaterdag bemand, overkoepelend voor de  
 (zelfbedienings)sector. Model verkrijgbaar. 
- De verkoper-licentiehouder moet een parate kennis hebben van de inhoud van hogervermelde informatiedragers, en die kennis ook  
 overdragen. Bij inspecties kan hij hierop gecontroleerd worden.

• In de komende 6 jaar als NP-licentiehouder 2 vormingsactiviteiten bijwonen, om uw licentie tijdig te kunnen verlengen.

• In orde zijn of blijven met de verplichte autocontrole, al of niet via keuring op basis van de gids G-038.

• Advies geven over verwijdering van ledige of niet meer bruikbare verpakkingen van pesticiden : particulieren verwijzen naar aparte  
inzameling via het containerpark.

• Ook verkopers van garden-fytoproducten moeten NMBG’s (niet meer bruikbare of verboden GBM’s)  afzonderlijk plaatsen en oplijsten, en 
minstens 2-jaarlijks via AgriRecover inleveren.

Wij helpen u - bij ons te bekomen :

• Plakkaten met teksten en pictogrammen voor op de deur van het fytolokaal, eventueel gepersonaliseerd met uw licentienuimmer(s).

• Ook andere pictogram-kaarten : rookverbod, handen wassen, oogdouche, blusapparaat, EHBO, …

• Fytolokaal-voorzieningen : adsorptiemateriaal, mini-max thermometer, lekkagebakken,  …

• Veiligheidsmateriaal : juiste handschoenen, juiste maskers en filters, spuitoverall, oogdouchefles, …

• Ook speciale handschoenen : snijbestendig, fijnmechaniek, winterhandschoenen, …

• Ook laarsovertrekken, veiligheidsschoenen en –laarzen, mouwen en armbeschermers, …

• Kasten en rekken voor pesticiden op aanvraag, meerdere types.

• Voor winkelpunten : verplichte informatie over ‘goed gebruik van pesticiden door particulieren’.

• Voor winkelpunten : verplichte lijst met alternatieve artikelen en methoden ter bestrijding van ongewenste planten en dieren in de tuin.

• Volledige opvolging van  uw voorraad, van uw licentie en opleiding, van uw fytolokaal, van uw gewasbeschermingsplan, van uw  
spuitrapporten, van de IPM-regels,  zodat u steeds met alle wetgeving in orde bent.
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