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controle

In oktober 2009 werd de Europese kaderrichtlijn ter verwezen-
lijking van een duurzaam gebruik van pesticiden gepubliceerd. 
Deze kaderrichtlijn maakt onder meer de keuring van spuittoe-
stellen verplicht voor alle Europese lidstaten en beschrijft in grote 
lijnen wat en hoe er moet gecontroleerd worden. Verder dienden 
alle professioneel gebruikte spuittoestellen tegen eind 2016 min-
stens één keer gekeurd te zijn en dit in alle lidstaten. 
Dit jaar werd in België reeds de 8e driejaarlijkse keuringscyclus 
opgestart (2017-18-19). Bij de vorige twee keuringscycli (2011-
12-13 en 2014-15-16) werd de keuringswetgeving voor de ver-
schillende types spuittoestellen reeds grondig aangepast om 
aan deze Europese richtlijn tegemoet te komen. Naar goede ge-
woonte wordt de keuringswetgeving driejaarlijks geëvalueerd en 
bijgestuurd waar nodig. Ook voor de nieuwe keuringscyclus zijn 
er enkele wijzigingen. 
Dit artikel licht deze wijzigingen toe die gepubliceerd werden in 
het nieuwe Ministerieel Besluit van 07/04/2017 (publicatie BS 
25/04/2017) en belicht ook enkele pijnpunten vastgesteld tijdens 
de keuring. 

Algemene wijzigingen
Erkenning keuring uit andere lidstaten.

Reeds in het KB van 15/01/2014 (BS12/02/2014) is de weder-
zijdse erkenning van keuringen uit andere EU lidstaten opgeno-
men. Het nieuwe MB omschrijft dit echter gedetailleerder. Prak-
tisch komt het hierop neer dat elke geldige keuring die verstrekt 
werd in een andere Europese lidstaat ook erkend wordt in België, 
en dit zowel voor de aankoop van nieuwe als 2e hands gekeurde 
spuittoestellen. Bij de aangifte moet wel een kopie van het offici-
ele keuringsverslag van de betreffende lidstaat worden gevoegd. 
Na het vervallen van het buitenlandse keuringscertificaat, of na 
de eerste drie jaar geldigheid van de buitenlandse keuring, dient 
het spuittoestel verplicht gekeurd te worden in België wanneer de 
bedrijfszetel van de eigenaar in België gevestigd is.

Fig.1: Drie Nederlandse keuringsstickers en één Belgische (Foto ILVO)

Gelijkschakeling van de keuringsprijzen

Tot op heden werd voor de keuring van boomgaardspuiten 
en bodemontsmettingsmachines een vaste prijs aangerekend 
onafhankelijk van de grootte van de machine (83.78 € MB 
07/12/2016). Aangezien de laatste 10 jaar de schaalvergroting 
zich ook in de fruitteelt vertaalde naar grotere machines, met 

vooral veel torenspuiten maar ook spuittoestellen die meerdere 
rijen gelijktijdig kunnen bespuiten, stond deze vaste prijs niet 
meer in verhouding tot het geleverde keuringswerk voor deze 
grotere machines. Reeds van bij de opstart van de keuring sinds 
1995 verhoogt bij veldspuiten de keuringsprijs per extra meter 
werkbreedte. Aangezien één meter werkbreedte overeenstemt 
met twee spuitdophouders, wordt vanaf deze keuringscyclus het 
aantal spuitdophouders op de boomgaardspuit als basis geno-
men voor het berekenen van de keuringsprijs. Twee dophouders 
worden dus beschouwd als één meter werkbreedte. Bij bode-
montsmettingsmachines wordt op eenzelfde manier het aantal 
injectoren als referentie genomen.
Deze manier van werken zorgt voor een eerlijke prijszetting bin-
nen alle sectoren.

Wijzigingen in de keuringsprotocols
Alle keuringsprotocols (veldspuiten, boomgaardspuiten, tuin-
bouw-sierteelt en bodemontsmettingsmachines).

De belangrijkste wijziging betreft de verplichte aanwezigheidvan 
een anti-drup systeem op ALLE spuittoestellen. Een anti-drup 
systeem voorkomt het leeglopen van de spuitboom na het af-
sluiten van de hoofdkraan of de sectiekranen. Vooral op oudere 
toestellen ontbreekt een anti-drup systeem nog dikwijls. 
Nochtans zijn de voordelen navenant. Een anti-drup systeem 
zorgt ervoor dat de spuitboom niet leegloopt bij elke onderbre-
king van de bespuiting, waardoor afhankelijk van de grootte van 
het spuittoestel al vlug 5 à 15 liter spuitoplossing verloren gaat 
telkens de spuitboom leegloopt. Er worden dus lokale overdose-
ringen vermeden, maar ook onnodig verlies van kostbaar gewas-
beschermingsmiddel. Bovendien zal het niet meer nodig zijn om 
in te spuiten bij het opstarten van de bespuiting of in een nieuw 
spuitspoor en kan de bespuiting direct worden aangevat. 
Gedurende de keuringsjaren 2014-15-16 werd bij afwezigheid 
van een anti-drup systeem op het spuittoestel een klasse 2 op-
merking genoteerd op het verslag (=aanwezigheid vereist bij de 
volgende driejaarlijkse keuring). Bijgevolg zullen toestellen zon-
der anti-drup systeem in de loop van de keuringsjaren 2017-18-
19 onherroepelijk afgekeurd worden.

Een klassiek anti-drup systeem (Fig. 1) zit geïntegreerd in de dop-
houder en treedt in werking van zodra de werkdruk onder de 0,3 
à 0,7 bar daalt (afhankelijk van het type). Het systeem bestaat 
uit een membraan dat door middel van een veertje tegen een 
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tief “soepel” opgesteld waarbij slechts voor een beperkt aantal 
punten een afkeuring mogelijk was. In de daaropvolgende cy-
clus (2014-15-16) werden reeds een aantal opmerkingen ge-
lijkgeschakeld met het keuringsprotocol voor veld- en boom-
gaardspuiten, en vanaf dit jaar gelden voor alle types toestellen 
onderstaande punten van afkeuring.

1. het niet herstellen van alle defecten die tijdens de vorige 
cyclus vastgesteld werden en die voor de lopende cyclus 
hersteld moesten worden (bv. afwezigheid anti-drup sys-
teem, gebrekkige PTO-bescherming, hindernissen in spuit-
beeld,…)

2. de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker 
(3 punten) en van de spuitboom aan het chassis moeten in 
goede staat zijn

3. de spuitboom of spuitkrans is asymmetrisch t.o.v. de beves-
tigingspunten, is op meerdere plaatsen vervormd of vertoont 
meerdere lasbreuken

4. de spuitboom vertoont een te grote kromming in het horizon-
tale en/of verticale vlak 

5. het luchtklokmembraan is gescheurd 
6. de pomp is defect 
7. er is geen manometer aanwezig of hij is defect 
8. te grote drukverschillen tussen de verschillende spuitboom- 

of spuitkrans-secties (te lange secties en/of aanvoerleidin-
gen, problemen in leidingen en/of verdeelblok)

9. spuitdoppen binnen een reeks zijn niet homogeen
10. spuitdoppen zijn te sterk versleten
11. regelsysteem werkt niet (drukregelklep, verdeelblok)
12. spuitcomputer is onjuist afgesteld 
13. aanzienlijke lekken (groter dan 30 ml/min) 
14. ventilator en/of windafbuigplaten zijn beschadigd (boom-

gaardspuittoestellen en/of tuinbouw-sierteelt)

Belangrijk is om naast deze punten vóór het aanbieden van een 
spuittoestel tevens na te gaan welke klasse 2 gebreken vermeld 
staan op het laatste keuringsverslag. Het niet herstellen/bijwerken 
van deze klasse 2 gebreken leidt tevens tot een afkeuring van het 
toestel. (zie punt 1 hierboven)

zitting wordt gedrukt. Stijgt de werkdruk in de vloeistofleidingen 
(=openen van de hoofd- of sectiekranen) dan wordt het mem-
braantje van de zitting geheven en kan de spuitvloeistof naar de 
dop vloeien.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om ook oudere spuittoe-
stellen te voorzien van anti-drup. Wanneer het spuittoestel nog 
in goede staat is worden best alle dophouders vervangen door 
nieuwe dophouders met anti-drup voorziening. Eventueel kunnen 
aansluitend de leidingen worden vernieuwd.

Fig. 2: Fig. 3:
Antidrupdophouder, membraan en afsluitkap  Antidrup filterinset
(Bron TeeJet) (Bron TeeJet)

Alhoewel minder aangewezen kan als alternatief gebruik gemaakt 
worden van filterinserts met kogelkepje die in de bestaande dop-
houders geplaatst worden. Hierbij dient wel opgelet te worden 
dat de inserts passen in de bestaande dophouders. Dit systeem 
heeft echter als nadeel dat de kogelklepjes een grotere drukval 
ter hoogte van de dop veroorzaken en bovendien de neiging ver-
tonen om na verloop van tijd minder goed te werken. Regelmatig 
reinigen en goed onderhouden is dus zeker de boodschap. 
Is het toestel nog in goede staat vervang dan bij voorkeur de 
volledige dophouder door antidrupdophouders! 

Keuringsprotocol tuinbouw-sierteelt

In 2011-12-13 werd de keuring van deze toestellen opgestart 
en het eerste keuringsprotocol voor deze toestellen werd rela-

Fig.4: Verdelingsmeting van een Bodemontsmettingsmachine (Foto ILVO)
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Keuringsprotocol bodemontsmettingsmachines

Vorige cyclus werd de keuring van de bodemontsmettingsma-
chines opgestart. Het gaat hier om zeer specifieke machines 
waarvoor dan ook een apart keuringsprotocol werd ontwikkeld. 
Tijdens de eerste keuring van deze toestellen werd het duide-
lijk dat dit protocol nog vrij veel aanpassingen vereiste. In eerste 
instantie werden een aantal veiligheidsitems toegevoegd, zoals 
een verplichting van een overdrukventiel, en een veiligheid op 
de vulklep. Verder werd er vastgesteld dat de tolerantie op de 
verdeling in het protocol te strikt was en in de praktiijk moeilijk 
haalbaar. Hier werd de grens naar boven toe bijgesteld. Desal-
niettemin dient toch vermeld dat zelfs met een hogere tolerantie 
op de verdeling nog steeds een vrij groot aantal toestellen niet 
conform waren. Dit was meestal te wijten aan vervuilde injectoren 
maar evenzeer aan slecht gedimensioneerde machines.
Ook werden er een aantal bijkomende items toegevoegd of aan-
gepast, zoals de mogelijkheid om specifieke flowmeters te testen, 
en het nagaan van de drukstabiliteit bij dergelijke machines. 
Het volledige nieuwe protocol kan teruggevonden worden op de 
website van het ILVO.

Organisatie
Elke aankoop/verkoop van een spuittoestel moet steeds binnen 
de 30 dagen doorgegeven worden aan de dienst keuring spuit-
toestellen zowel voor nieuwe als tweedehandse binnenlandse en 
buitenlandse toestellen. Aangiftes worden gezamenlijk en schrif-
telijk door aankoper en verkoper overgemaakt via het formulier 
voor aankoop en verkoop van een spuittoestel (Bijlage II), te be-
komen via de website of telefonisch bij de dienst keuring spuit-
toestellen. Na aangifte van het spuittoestel wordt automatisch per 
post een bewijs van aangifte opgestuurd. Eenmaal dit bewijs in 
het bezit is kan het toestel voorlopig gebuikt worden tot de eerst-
volgende keuring. 

Wat betreft de organisatie van de keuringen blijft de toestand on-
gewijzigd. Serrespuiten worden de tweede helft van februari en 
begin maart gekeurd en veldspuiten en boomgaardspuiten wor-
den gekeurd van maart tot halfweg december (zolang de weers-
omstandigheden het toelaten). 
Vóór het vervallen van de geldigheid van de keuring op het spuit-
toestel wordt een uitnodiging verstuurd ter aanbieding van het 
toestel. De keuringsdienst zal U steeds naar het dichtstbijzijnde 
testcentrum uitnodigen en dit op een vaste datum en uur. Zijn 
datum en uur niet haalbaar dan dient de keuringsdienst minimaal 
5 kalenderdagen vóór de vooropgestelde keuringsdatum te wor-
den verwittigd. Eventueel kan telefonisch en in onderling overleg 
een nieuwe datum afgesproken worden. Alhoewel de dienst over 
een keuringslocatie beschikt in bijna elke Vlaamse gemeente of 
stad, kan een thuiskeuring aangevraagd worden mits extra bij-
drage/verplaatsingskost van 77,18 € (MB 07/12/2016).

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

Op onze website vindt U een schat aan informatie terug waar-
onder:
- 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 testcen-
trum 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 keuring spuittoestellen terug te vinden en eveneens 
een aantal beschrijvende artikels omtrent de keuring.
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of besmettelijke uierontsteking. Overbezetting zorgt namelijk ook 
voor meer stress en hogere gevoeligheid voor infecties. Ook bij 
jongvee en rond het kalven is het van groot belang overbezetting 
tegen te gaan, jonge dieren zijn namelijk gevoeliger voor infec-
ties. 

Er is sprake van overbezetting van zodra het aantal koeien in 
de melkveestal hoger is dan het aantal ligboxen en/of het aantal 
plaatsen aan het voederhek. Runderen zijn kuddedieren: ze lig-
gen, eten of drinken het liefst allemaal op hetzelfde moment. Als 
de stal hen deze mogelijkheid niet biedt, zorgt dit voor problemen 
zoals meer stress en meer onrust. Dieren gaan dan ook vaker bui-
ten de boxen liggen. Meer koeien op eenzelfde oppervlakte hou-
den betekent ook dat de koeien meer contact hebben, waardoor 
infecties sneller verspreid worden. Op 1 uur tijd hebben koeien 
op een weide ongeveer 1 interactie, koeien in een stal hebben er 
op dezelfde tijd meer dan 9. Zorg dus dat uw dieren voldoende 
plaats hebben. Een goede richtlijn is een bezetting van 80% aan-
houden, wat betekent dat je 5 plaatsen voorziet per 4 koeien. 

Getuigenis van een veehouder:
We hielden een melkveebedrijf met 150 melkkoeien en wilden 
verder uitbreiden. Daarom lieten we een nieuwe melkveestal bou-
wen voor 250 dieren. Omdat we al wilden starten, begonnen we 
in de oude stal het aantal dieren al uit te breiden, met in die stal 
een tijdelijke overbezetting tot gevolg. Dat dit voor problemen 
zorgde, hebben we gemerkt aan onze resultaten. De melkpro-
ductie daalde en we hadden geregeld problemen met mastitis, 
iets waar we voordien bijna geen last van hadden. Ondertussen is 
de nieuwe stal af en hebben we daar meer lig- en voederplaatsen 
dan we dieren hebben. De resultaten zijn positief: de productie is 
opnieuw gestegen en de uiergezondheid is weer zoals het vroe-
ger was.

Reactie van een dierenarts:
Op bedrijven die uitbreiden zien we vaker problemen. Het is ge-
kend dat bestrijding van infecties op grotere bedrijven moeilijker 
is. Dat komt omdat er meer koeien met elkaar contact kunnen 
hebben en omdat de kans groter is dat er continu dieren aanwe-
zig zijn op het bedrijf die een besmetting in zich dragen zonder 
dat ze symptomen vertonen (subklinische dragerdieren). Als er 
dan ook nog eens overbezetting is, leidt dit tot oncontroleerbare 
besmettingen zoals infectie met paratbc, IBR, BVD, Mycoplasma 

DOE MEE

Win tot 3750 euro met de Bioveiligheid Award van 
DGZ

Met zijn Bioveiligheid Award wil DGZ melkvee-, vleesvee- en 
vleeskalverhouders aanmoedigen wanneer ze inspanningen 
(groot of klein) leveren op het vlak van bioveiligheid. Ze wor-
den ook beloond, want er valt een prijs tot 3750 euro te win-
nen. Besteed jij aandacht aan bioveiligheid op jouw bedrijf en 
wil je kan maken op een geldprijs? Schrijf je dan vóór 15 mei 
in voor de DGZ Bioveiligheid Award. Alle informatie en het in-
schrijvingsformulier vind je op www.mijnmaniervanwerken.be.

INFORMATIE - Met alle vragen over bioveiligheid kan je terecht 
bij de helpdesk van DGZ (078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be).

bioveiligheid
Tip van de week:  

Waarom overbezetting vermijden?

Neem deel aan onze Award!
www.mijnmaniervanwerken.be




