Fytolicentie en technische vergaderingen georganiseerd door het KBIVB in
Vlaanderen
De voordrachten georganiseerd door het KBIVB in Vlaanderen zullen worden beschouwd* als
onderdeel van de verplichte aanvullende vormingsactiviteiten die alle houders van een fytolicentie
moeten volgen.
De voordrachten georganiseerd in Vlaanderen omvatten één sessie per dag en per locatie. Deze
sessies zijn weergegeven in de tabel hieronder.
09/01

Ninove

10/01
16/01

Tongeren

Bierbeek

van 19u00 tot 22u00

23/01

Leke

van 19u30 tot 23u00

24/01

Vichte

van 09u00 tot 17u00
deel bieten in de voormiddag
van 19u00 tot 17u00
deel bieten in de namiddag
van 19u30 tot 23u00

*onder voorbehoud van aanvaarding door de bevoegde autoriteiten

Aanvullende vormingsactiviteiten?

Elke houder van een fytolicentie moet een aantal vormingsactiviteiten bijwonen tijdens de periode
van geldigheidsduur van zijn licentie. Deze verplichting is bedoeld om de kennis over
gewasbeschermingsmiddelen te vergroten en om de vergunninghouders te informeren over nieuwe
technologieën of verbeteringen aan bestaande technologieën. Conferenties, veldbezoeken,
studiedagen, demonstratieprojecten, ... behoren tot het aanbod.

Hoeveel vormingsactiviteiten moet ik volgen?

Het aantal vormingsactiviteiten die u moet volgen, is afhankelijk van de licentie die u hebt. Elke
houder kan gedurende de looptijd van zijn vergunning, bepalen wanneer en waar hij aan een
opleidingsactiviteit zal deelnemen.

NP ‘Distributie/Voorlichting producten
voor niet-professioneel gebruik’
P1 ‘Assistent professioneel gebruik’

2
3

P2 ‘Professioneel gebruik’

4

Ps ‘Specifiek professioneel gebruik’

2

P3 ‘Distributie/Voorlichting’

Inschrijving?

Minimum aantal te volgen
activiteiten

6

Personen die willen deelnemen aan de technische vergaderingen van het KBIVB moeten zich niet
inschrijven. De houder van een fytolicentie moet zich melden, met zijn identiteitskaart, aan de
ingang van de zaal. De identiteitskaart van iedere deelnemer zal elektronisch worden gelezen om uw
persoonlijke gegevens door te geven aan FOD die op zijn beurt uw deelname aan de vergadering in
zijn databank zal opnemen.

Bijkomende informatie:

Alle informatie met betrekking tot het verkrijgen van een fytolicentie (examen, initiële opleiding, …)
en de voorwaarden voor het behouden van de fytolicentie (aanvullende vormingsactiviteiten, …)
bevinden zich op de website van fytoweb

http://fytoweb.be/nl/fytolicentie

