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Verplichte keuring van 
spuitmachines in 
tuinbouw en sierteelt
De keuring van spuitmachines in de akkerbouw (veldspuiten) en de fruitteelt 

(boomgaardspuiten) werd in ‘96 opgestart in België. Alhoewel keuring in 

tuinbouw en sierteelt wettelijk eveneens verplicht was, werden deze sectoren 

tot op heden niet aan de keuring onderworpen, doordat er geen passend 

keuringsprotocol voorhanden was. Mede op vraag vanuit de sector, omdat 

een geldig keuringscertificaat vereist is voor de verschillende lastenboeken 

(Flandria, Eurepgap,...), werd een nieuw keuringsprotocol uitgewerkt waar-

mee nu eveneens de verschillende gangbare toestellen in de tuinbouw- en 

sierteeltsector kunnen gekeurd worden.

Voorgeschiedenis
Onder toenemende druk vanuit de 
publieke opinie omtrent het correct 
en efficiënt gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen werd eind jaren 
’80 gestart met de vrijwillige controles 
van spuittoestellen. Hierbij werd de 
aandacht vooral gericht op de meest 
courante toestellen, namelijk veld-
spuiten (± 80 % van de toestellen) en 

boomgaardspuiten (± 15 %). Aan de 
hand van deze proefkeuringen werd 
toen een sluitend keuringsprotocol 
opgesteld voor beide types toestellen. 
Deze beide keuringsprotocols werden 
opgenomen in het Ministerieel besluit 
van 09 / 06 / 95.
Sedert 1 januari 1996 worden bijgevolg 
alle op het Belgisch grondgebied aan-
wezige spuittoestellen (lees veldspui-

ten en boomgaardspuiten) die gebruikt 
worden voor de verspreiding / toepassing 
van gewasbeschermingsmiddelen 
3-jaarlijks ( = 1 keuringscyclus) gekeurd. 
Deze keuring is verplicht en wordt uit-
gevoerd in opdracht van het Federaal 
Agenschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (FAVV). De uitvoer-
der voor Vlaanderen is het Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
(ILVO), en voor Wallonië het Centre 
de Recherche Agronomique (CRA-W).

Protocol tuinbouw en sierteelt
In de loop van 2006 werd een eerste 
voorstudie gemaakt van de gangbare 
toestellen gebruikt in de tuinbouw en 
sierteelt. Aan de hand van deze voor-
studie werd een nieuw proefprotocol 
opgesteld in samenspraak met een 
werkgroep waarin verschillende secto-
ren en belangenorganisaties vertegen-
woordigd zijn (landbouworganisaties, 
proefcentra, veilingen, ...).

In het voorjaar 2007 werden aan de 
hand van dit proefprotocol een aan-
tal proefkeuringen uitgevoerd op een 
groot aantal verschillende spuittoestel-
len (aardbei, tomaat, salade, frambozen, 
sierteelt, ...), teneinde dit proefprotocol 
nogmaals aan de praktijk te toetsen. 
Uiteindelijk werden in samenspraak met 
de werkgroep ‘tuinbouw en sierteelt’ 
nog een aantal wijzigingen aangebracht.

Spuittoestellen allerhande …
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In laatste instantie werd dit protocol 
besproken op de Stuurgroep voor de ver-
plichte keuring van spuittoestellen bin-
nen het FAVV, en definitief goedgekeurd 
door alle belanghebbende partijen.
Bedoeling was om dit protocol op te 
nemen in een nieuw Koninklijk Besluit 
zodat in de 5de keuringscyclus (periode 
2008-2009-2010) de keuring in deze sec-
toren kon opgestart worden.
Door allerlei onvoorziene vertragingen 
liet de definitieve goedkeuring van het 
nieuwe besluit een aantal jaren op zich 
wachten tot het uiteindelijk definitief 
goedgekeurd werd en in het Belgisch 
staatsblad verscheen op 05 / 04 / 2011 
(KB van 13 / 03 / 11 verplichte keuring 
van spuittoestellen).

Welke toestellen zijn 
keuringsplichtig ?
De keuringsplicht geldt voor alle op het 
Belgisch grondgebied in bezit gehou-
den en / of gebruikte spuittoestellen 

voorzien van meerdere spuitdoppen. 
Het gaat dus om een zeer breed gamma 
van spuittoestellen dat onderworpen is 
aan de verplichte 3-jaarlijkse keuring. 
Niet keuringsplichtig zijn :
- de kleine toestellen met een nomi-

nale capaciteit van minder dan vijf-
entwintig liter waarin de spuitvloei-
stof manueel of met behulp van een 
samengedrukt gas, lucht inbegrepen, 

onder druk wordt gebracht of waarbij 
de spuitvloeistof wordt uitgestoten 
onder invloed van de zwaartekracht.

- de rugspuittoestellen, de toestellen 
die bij normaal gebruik vanwege hun 
kenmerken door één enkele persoon 
gedragen kunnen worden.

- de lansspuittoestellen, de spuittoe-
stellen die over ten hoogste twee op 
het einde van een lans gemonteerde 
spuitdophouders beschikken waar-
bij de richting en de oriëntatie van 
de straal worden bepaald door de   
bediener.

- de vaste spuittoestellen die gemon-
teerd zijn op een productieketen zoals 
die voorzien zijn voor de toediening 
van kiemremmers op transport-
banden.

- de spuittoestellen voor ultra low volume 
toepassingen (ULV) en foggers.

Melding in Vlaanderen : ILVO 
dienst keuring spuittoestellen
Iedere gebruiker van een spuittoestel 
heeft meldingsplicht. Dit betekent dat 
de eigenaar zelf het initiatief dient te 
nemen indien hij in het bezit is van een 
keuringsplichtig spuittoestel. Hiervoor 
wordt best contact opgenomen met de 
‘Dienst keuring spuittoestellen’ van het 
ILVO. Voor de meldingen is een speciaal 
formulier voorzien dat kan opgevraagd 
worden (telefonisch 09 / 272.27.57) bij 
deze dienst, of u kan de aangifte via de 
website overmaken www.ilvo.vlaande-
ren.be\keuringspuittoestellen (tabblad 
aangiftes). Eenmaal de aangifte op het 
secretariaat van de keuring aanwezig 
is, wordt u automatisch per post een 
bewijs van aangifte toegestuurd ( = 
DS55 formulier). Bij ontvangst van dit 
bewijs mag u met het toestel beginnen 
spuiten. Dit bewijs van aangifte kan 
ook gebruikt worden voor opname in 
uw lastenboek zolang het toestel nog 
niet gekeurd werd en er bijgevolg nog 
geen geldig keuringscertificaat ter 
beschikking is.

Organisatie
Momenteel worden de akkerbouw- en 
boomgaardspuiten opgeroepen naar een 
centraal gelegen locatie in de gemeente 
van de landbouwer / loonwerker (= groe-
page). In de oproepingsbrief die de 
landbouwer ontvangt staat duidelijk 
het adres en het uur vermeld waarop 
de landbouwer / loonwerker zijn toe-

stel dient aan te bieden. De landbou-
wer ontvangt de uitnodiging minstens 
15 dagen vóór de eigenlijke keurings-
datum, zodat hij ruimschoots de tijd 
heeft zijn toestel in orde te brengen voor 
de keuring.
Deze manier van werken heeft als voor-
deel dat men de werkingskosten van de 
keuring kan drukken en zodoende de 
keuringskost laag kan houden. Mensen 
die hun toestel niet (kunnen) verplaat-
sen naar de keuringslocatie, en een 
thuiskeuring aanvragen, betalen hier-
voor een meerprijs.
Omdat bij tuinbouwers en siertelers 
(serrebedrijven) vrij veel toestellen niet 
verplaatsbaar zijn en de keuring van 
deze toestellen perfect mogelijk is in 
de wintermaanden (ook bij vriesweer) 
zal het ILVO deze serretoestellen op 
het bedrijf keuren tijdens de winterpe-
riode (februari-maart). Ter compensatie 
voor het tijdverlies en de kosten die de 
verplaatsingen met zich meebrengen, 
wordt een extra verplaatsingskost van 
€ 40 aangerekend per bezoek.
Wenst de tuinbouwer of sierteler toch 
naar de groepage te komen dan kan 
dit op voorwaarde dat het ter keuring 
aangeboden spuittoestel verplaatsbaar 
is en ook effectief kan spuiten op ver-
plaatsing. Let wel : op de keuringsloca-
tie kan het toestel NIET van het trans-
portmiddel geladen worden, en zal de 
keuring bijgevolg op het transport-
middel moeten gebeuren. Belangrijk 
is dat voor het testen van het toestel 
op de vrachtwagen / aanhangwagen er 
voldoende ruimte voorzien is rond het 
spuittoestel en dat de laadruimte vol-
ledig open is. Eveneens moet er reke-
ning mee gehouden worden dat er 
effectief zal gespoten worden, zodat 
de vrachtwagen / aanhangwagen nat zal 
worden. Hou er ook rekening mee dat 
het toestel dan kan uitgenodigd worden 
vanaf april t.e.m. december.

Prijzen
Voor spuitmachines in tuinbouw en 
sierteelt met één enkele spuitboom 
per drukeenheid is het te betalen 
bedrag bij de eerste keuring vastge-
steld op € 76 voor toestellen met een 
spuitboom met maximaal 24 dophou-
ders. Per bijkomende groep van 2 dop-
houders wordt een extra bedrag van 7 
euro aangerekend naar analogie met 
de veldspuiten.
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Eerste keuring : toestel met 
1 spuitboom

Aantal  
dophouders

Prijs  
in euro

Werkbreedte 
(m)

Prijs 
in euro

≤ 24 76 38 125

   26 83 40 132

   28 90 42 139

   30 97 44 146

   32 104 46 153

   34 111 48 of meer 160

   36 118

Voor spuitmachines in de tuinbouw en 
sierteelt met meerdere spuitbomen is het 
te betalen bedrag bij de eerste keuring 
vastgesteld op € 76 voor de drukeenheid 
(= b.v. de lans die de spuitboom(en) voedt).
Deze prijs wordt verhoogd voor de keu-
ring van de spuitbomen en de spuit-
doppen met een bedrag van € 13 per 
boom van maximaal 20 dophouders. 
Voor spuitbomen met meer dan 20 
dophouders wordt er een extra bedrag 
van € 6 per bijkomende groep van 10 
dophouders aangerekend.

Eerste keuring : toestel met 
meerdere spuitbomen
Basisprijs evaluatie drukeenheid = € 76 + 
meerprijs per boom volgens tabel

Aantal spuitdophouders 
per boom

Prijs per boom in euro

≤ 20 13

   21-30 19

   31-40 25

   41-50 31

   51-60 37

≥ 61 43

Herkeuring
De kost van een tweede keuringsbeurt 
omvat steeds een forfaitair bedrag van 

€ 12,5. Dit bedrag wordt verhoogd met :
- € 12,5 EUR (*) als de reden tot afkeu-

ring een defecte manometer is ;
- 20 % van de prijs van de eerste keuring 

(*) als de reden tot afkeuring versleten 
doppen is ;

- € 25 voor alle andere redenen tot af - 
keuring.

Nochtans wordt de kostprijs van een 
herkeuring beperkt tot maximaal € 62,5.
(*) Deze bedragen dienen niet betaald te worden als 
de versleten spuitdoppen en / of de defecte manometer 
bij de herkeuring achtergelaten worden.

Ongewettigde afwezigheid
Voor elke afwezigheid van een keu-
ring moet dit minimum 5 kalender-
dagen vóór de keuringsdatum aan 
onze dienst meegedeeld worden (tele-
fonisch of met behulp van de bijlage 
in oproepingsbrief).
Indien niet correct verwittigd werd, 
wordt de afwezigheid als onwettig 
beschouwd en gelden volgende tarieven :
- bij een eerste ongewettigde afwezig-

heid : verhoging van de te betalen prijs 
met 50 % ;

- bij een tweede ongewettigde afwe-
zigheid : verhoging van de te betalen 
prijs met 100 % en gebruiksverbod tot 
de goedkeuring.

Verplaatsingskosten
Wanneer de keuringsdienst zich dient 
te verplaatsen dan wordt een verplaat-
singskost aangerekend van € 40 op voor-
waarde dat het toestel correct klaarstaat. 
Is dit niet het geval en kan de keuring 
niet ogenblikkelijk aangevat worden, 
dan wordt de prijs van de verplaat-
sing automatisch met € 35 verhoogd !  
( = € 75 verplaatsingskosten)

Het keuringsprotocol tuinbouw 
en sierteelt in detail
Aangezien de keuring in deze sectoren 
nieuw is, is het keuringsprotocol voor 
de eerste 3 keuringsjaren vrij soepel 
opgevat, zodat de tuinders / siertelers 
ruimschoots de tijd krijgen hun toe-
stel aan te passen na de eerste keuring. 
Spuittoestellen in deze sectoren kunnen 
bijgevolg bij de eerste keuring slechts 
voor zeer ernstige tekortkomingen afge-
keurd worden. Bedoeling is om na de 
eerste keuringscyclus het protocol te 
herwerken, en aan een aantal tekortko-
mingen een zwaardere classificatie toe 
te kennen zodat dit keuringsprotocol 
quasi volledig conform is met dit van 
veld- en boomgaardspuiten.
Bij de keuring van de spuitmachines 
wordt gewerkt met 3 verschillende klas-
sificaties van defecten, zijnde :
- Klasse I = Defecten met afkeuring tot 

gevolg (binnen de 4 maand)
- Klasse II = Defecten te herstellen voor 

volgende cyclus (binnen 3 jaar)
- Klasse III = Defecten op te volgen 

(niet noodzakelijk aan te passen of 
te herstellen).

Info
ILVO (Instituut voor Landbouw en 
Visserij Onderzoek)
Burg. Van Gansberghelaan 115 bus1
9820 Merelbeke
Tel. : 09 / 272.27.57
Fax : 09 / 272.28.01
www.ilvo.vlaanderen.be\

keuring spuittoestellen
e-mail : keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

Johan Declercq
ILVO
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