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Personeel – opleidingen en vaardigheden (incl. fytolicentie)
Bedrijfsgegevens
CP: AF 4.2.2, CB 7.2.1
& 7.7.10
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:
Datum:


Onderstaande tabel kan ingevuld worden, of er kan gebruik gemaakt worden van of verwezen
worden naar andere documenten met personeelsgegevens. In verband met de fytolicentie, vindt u
hierna de nodige documenten.




(1) Verwijst naar ervaring op het bedrijf.
(2) Bijvoorbeeld relevante ervaring gebruik toestellen en producten (zie DOC 06 – Veiligheid en
gezondheid – risicobeoordeling en maatregelen) of opleidingen (zie DOC 08 – Opleidingen –
registratie, zoals heftruckbestuurder, EHBO-cursus opleiding, of fytolicentie (zie ook hierna)).

Naam

Functie

In dienst
(1)

Competenties
(2)

Handtekening

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening
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Genoten opleidingen
Naam
werknemer

Toepassing
bespuitingen

Snoei

Sorteren
plukken

Onderhoud
machines

Bediening
voertuigen &
machines

Andere

Handtekening

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening
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Fytolicentie (zie ook www.fytolicentie.be)
1. Toelichting (met GBM: gewasbeschermingsmiddelen)





Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik mogen enkel verkocht, gebruikt of
aangeraden worden door diegene die over een fytolicentie beschikt.
Houders van een fytolicentie P1 gebruiken producten voor professioneel gebruik uitsluitend onder
het gezag van een houder van een fylolicentie P2 of P3. Deze maakt een verklaring in tweevoud
op (model zie hierna). De verklaring omvat ook de datum en is ondertekend door beide partijen.
Een exemplaar wordt aan de houder van een P1 overhandigd.
Bij het fytolokaal/de fytokast moet volgende informatie beschikbaar zijn: identiteit en
contactgegevens van de beheerder van het lokaal of de kast, incl. fytolicentienummer (model zie
hierna).

GBM
Kopen

Gebruiken
Toegang
fytolokaal
Beheer
fytolokaal
Verkopen
Voorlichten

Geen
Neen
Afhalen wel mogelijk in
opdracht P2 met factuur
Neen
Uitzondering: stagiair
Neen
Tenzij in aanwezigheid van P1,
P2 of P3
Neen

P1
Neen
Afhalen wel mogelijk in
opdracht P2 met factuur
Ja
Mits verklaring P2 of P3
Ja

P2
Ja

P3
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja

Ja

Neen
Neen

Neen
Neen

Neen
Neen

Ja
Ja

2. Bedrijfsspecifieke gegevens
Werknemer
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3. Verklaring P2 of P3 ten opzichte van P1

Verklaring inzake gebruik van producten voor professioneel gebruik onder het gezag van
een houder van een fytolicentie ‘Professioneel gebruik’ (P2) of ‘Distributie/voorlichting’ (P3)

Houder van de fytolicentie P2 of P3
Naam
Nummer fytolicentie

Bovenvermelde houder van de fytolicentie P2 of P3 verklaart dat volgende houder van de fytolicentie
‘Assistent professioneel gebruik’ (P1) producten voor professioneel gebruik gebruikt onder diens
gezag:
Houder van de fytolicentie P1
Naam
Nummer fytolicentie

Deze verklaring is juist en waar.
Handtekening van de houder van
een fytolicentie P2 of P3
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4. Verantwoordelijke fytolokaal/fytokast
Document te bewaren bij fytolokaal/fytokast

Beheerder fytolokaal / fytokast
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:

Datum:

Beheerder van het fytolokaal / de fytokast

Naam

Contactgegevens (GSM-nummer)

Fytolicentie (nummer)
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