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BESTAAT MEER DAN 20 JAAR
& : Johan Declercq & David Nuyttens, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek – Technologie & Voeding - Agrotechniek

Voor 1995 werden er in ons land drie belangrijke acties onderno-
men om verantwoord om te gaan met spuitapparatuur, zoals 
regionale cursussen spuittechniek, inclusief onderhoud en 

afstelling van spuitmachines. Aangezien slechts 5 % van de landbou-
wers actief participeerde in deze cursussen, drongen verdere acties 
zich op. Het toenmalige Ministerie van Middenstand en Landbouw 
zette een werkgroep op met onderzoekers, technici, spuitmachi-
neconstructeurs en landbouwers. Deze werkte een periodieke ver-
plichte keuring voor spuitmachines uit en stelde een typereglement 
voor nieuwe spuitapparatuur op. Op 1 september 1995 ging in België 
de verplichte keuring van spuittoestellen bij wet van kracht. Op 1 
januari 2017 werd de achtste driejaarlijkse keuringscyclus opgestart. 

Terwijl in de beginjaren van de keuring 
tot 19% van de aangeboden spuittoestellen 
werden afgekeurd (dit is het percenta-
ge voor alle spuittoestellen dus inclusief 
boomgaardspuiten) stagneert dit percen-
tage de laatste drie keuringscycli steeds 
rond de 12%. Ook de afkeurgronden blijven 
ongeveer gelijklopend de laatste jaren.

Luchtmengdop wint 
versneld terrein 
Met de invoering van de verplich-
ting in Vlaanderen om binnen de IPM-
lastenboeken enkel nog driftreducerende 
doppen te monteren met minimaal 50% 
driftreductie verliest de klassieke spleetdop 
versneld terrein op de luchtmengdop. Ook 
het aanbod aan luchtmengdoppen met 
drift reducerende eigenschappen wordt 
alleen maar groter. Terwijl je vroeger enkel 
types had die een hogere werkdruk vereis-
ten van het spuittoestel, zijn er nu verschil-

lende luchtmengdoptypes op de markt die 
ook bij lagere drukken bruikbaar zijn. 

Drie categorieën gebreken 
Op een keuring worden de vastgestelde 
gebreken onderverdeeld in drie categorieën. 

Klasse I afkeurgronden 
7e keuringscyclus (2014 – 2016)
Bij afkeur moet het spuittoestel binnen de 3 
maand worden hersteld. Afkeuringen voor 
doppen en manometer zijn gezamenlijk 
goed zijn voor meer dan 40%. Nochtans 
kunnen deze afkeuringen perfect verme-
den worden aangezien de keuringsdienst 
toestaat om een reserve doppenset en/
of manometer los mee te brengen naar 
de keuring (te melden bij aanvang van de 
keuring). Bij een afgekeurde gemonteerde 
doppenset en/of manometer kan het toestel 
direct herkeurd worden met het reserve-
materiaal op voorwaarde dat het defecte 

materiaal vrijwillig wordt achtergelaten op 
de keuring .
Op de derde plaats vinden we problemen 
met afsluitkleppen terug (13%). Dit valt 
eenvoudig zelf te controleren door het toe-
stel te laten spuiten en na te gaan of alle 
kranen correct afsluiten (hoofdkranen en 
sectiekranen).
Ook grote lekken (13%) kunnen gemakke-
lijk opgespoord worden door het toestel 
stationair te laten spuiten en te observe-
ren tijdens het spuiten. Gescheurde lucht-
klokmembranen komen eveneens frequent 
voor (6%). Om na te gaan of het luchtklok-
membraan gescheurd is, kan men bij een 
draaiende pomp het luchtventiel op de klok 
indrukken. Komt er water uit het ventiel 
dan is het membraan gescheurd.
Verder zijn er nog een aantal minder fre-
quent voorkomende afkeurgronden zoals 
een kromme spuitboom, foutieve ijking sen-
soren (snelheid/druk/debiet) en problemen 
met de drukregelaar en voedingsdarm. 

Klasse II gebreken 7e keuringscyclus 
Klasse II zijn de gebreken die bij de volgen-
de 3 jaarlijkse keuringscyclus moeten her-
steld zijn, Hier zien we in eerste instantie 
problemen met kleinere lekken (19%) en 
met scharnieren (19%). Te slappe schar-
nieren kunnen zorgen voor een te sterk 
zwiepende spuitboom bij stuurcorrecties, 
met als gevolg plaatselijke over- en onder-
doseringen. Vandaar de nodige aandacht 
die hier op de keuring aan besteed wordt.  
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Op de derde plaats vinden we afwezigheid 
van een anti-drup systeem terug (15%). 
Een anti-drup systeem zorgt ervoor dat 
de spuitboom niet leegloopt wanneer de 
hoofdkraan dichtgedraaid wordt. Hierdoor 
worden onnodige verliezen vermeden en 
wordt inspuiten bij elke nieuwe werkgang 
overbodig. Toestellen zonder anti-drup 
systeem zullen vanaf de achtste keu-
ringscyclus (2017) afgekeurd worden! 
We vinden ook slecht werkende anti-drup 
systemen terug in het overzicht (10%). 
Meestal gaat het hier om anti-drup mem-
branen die te ver ingesleten zijn. Het ver-
vangen van deze membranen verhelpt 
meestal het probleem en het is aangewe-
zen om ineens de membranen van alle 
spuitdophouders te vervangen. Verder zijn 

er ook nog problemen met hindernissen in 
het spuitbeeld, meestal ten gevolge van lei-
dingen (10%). Ook stellen we soms vast dat 
één of meerdere spuitdophouders niet mooi 
verticaal staan (9%). 
Het gebeurt ook dikwijls dat de doppenset 
gemiddeld gezien nog niet versleten is, 
maar dat één of meerdere doppen bescha-
digd zijn (6%). Meestal gaat het hier om 
doppen die met een scherp voorwerp gerei-
nigd werden. 
Verder vinden we nog een aantal andere 
minder frequent voorkomende gebreken 
terug zoals verstoppingen, gescheurde en/
of versleten sectiefilter(s)/doppenfilter(s) en 
de aftakasbescherming. 

Klasse III adviserende 
opmerkingen 7e keuringscyclus 
Klasse III zijn niet bindende raadgevende 
opmerkingen. Het opvolgen van deze raadge-
vingen kan wel zorgen voor een verbetering 
van de toestand of het gebruiksgemak van 
het spuittoestel. Als belangrijkste zijn er pro-
blemen met de leesbaarheid van de inhouds-

markering (18%), een slecht afgestelde com-
pensatieregeling (18%) en krommingen in 
het horizontale en verticale vlak van de spuit-
boom (10% en 6%). Andere aandachtspunten 
zijn: verbeter de onderhoudstoestand (9%), 
monteer eventueel een afstandsbescherming 
voor de buitenste dop (9%), hou rekening met 
de drukval tussen manometer en spuitboom 
voor de berekening van het spuitvolume (7%) 
en plaats een persfilter (7%) Alhoewel deze 
opmerkingen niet kritiek zijn voor een goeie 
werking van het spuittoestel verdient het 
toch aanbeveling waar mogelijk de nodige 
aanpassingen te doen. 

Alhoewel velen de keuring als een verplicht 
nummertje beschouwen, zorgt deze ver-
plichting er wel voor dat elke eigenaar van 
een spuittoestel toch zeker één keer om de 
drie jaar zijn toestel grondig moet (laten) 
nazien. Op de keuring worden de “grote” 
problemen geduid, en op het keuringscer-
tificaat wordt interessante informatie mee-
gegeven die kan leiden tot een efficiënter 
gebruik van het spuittoestel! ■
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1e cyclus (1996-1997-1998) 13199 1986,1 792,1 15,4 203331

2e cyclus (1999-2000-2001) 12271 1987,8 864,5 16,2 198704

3e cyclus (2002-2003-2004) 10932 1989,1 905,9 16,2 177492

4e cyclus (2005-2006-2007) 11379 1990,7 966,7 16,8 190837

5e cyclus (2008-2009-2010) 10340 1993,0 1086,4 17,5 180785

6e cyclus (2011-2012-2013) 10640 1993,6 1114,1 17,7 188254

7e cyclus (2014-2015-2016) 10343 1995,3 1187,8 18,1 187001

1e cyclus (1996-1997-1998)

Website
http://www.ilvo.vlaanderen.be/
keuringspuittoestellen

Op deze website vindt U een schat aan 
informatie terug waaronder:
• Tabblad aangiftes: Via deze tab kan U 

alle aangiftes, verkopen, aankopen en 
buitengebruikstelling doorgeven aan 
onze dienst.

• Tabblad keuringslocaties: Hier vindt 
U de ligging terug van alle testcentra 
in Vlaanderen. Wanneer U naar een 
ander testcentrum wenst uitgenodigd 
te worden, kan U dit telefonisch of 
per mail doorgeven (keuringspuit@
ilvo.vlaanderen.be)

• Tabblad formulieren: Onder deze link 
is de huidige Belgische wetgeving keu-
ring spuittoestellen terug te vinden en 
eveneens een aantal beschrijvende 
artikels omtrent de keuring.

Overzicht aantal veldspuiten, gemiddeld bouwjaar, gemiddelde 
tankinhoud en gemiddelde + totale spuitboombreedte
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