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Inleiding:
De keuring van spuitmachines in de akkerbouw (veldspuiten) en
fruitteelt (boomgaardspuiten) werd in ‘96 opgestart in Belgie. Al-
hoewel keuring in tuinbouw en sierteelt wettelijk eveneens ver-
plicht was, werden deze sectoren tot op heden nog niet aan de
keuring onderworpen, doordat er geen passend keuringsproto-
col voorhanden was. Mede op vraag vanuit de sector, waarbij
een geldig keuringscertificaat vereist is voor de verschillende
lastenboeken (Flandria, Eurepgap,...), werd een nieuw keurings-
protocol uitgewerkt waarmee 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 gewasbeschermingsmiddelen werd eind jaren
’80 begin jaren ’90 gestart met de controles op vrijwillige basis van
spuittoestellen. Hierbij werd de aandacht vooral gericht op de meest
courante toestellen, zijnde veldspuiten (± 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 Mi-
nisterieel besluit van 09/06/95. 
Sedert 1 januari 1996 worden bijgevolg alle op het Belgisch grondge-
bied aanwezige spuittoestellen (lees veldspuiten en boomgaardspui-
ten) welke gebruikt worden voor de verspreiding/toepassing van ge-
wasbeschermingsmiddelen om de 3 jaar (=1 keuringscyclus) gekeurd.
Deze keuring is verplichtend en wordt uitgevoerd in opdracht van het
Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De
uitvoerders zijn momenteel voor Vlaanderen het Instituut voor Land-
bouw- en Visserijonderzoek (ILVO), en voor Wallonie het Centre de Re-
cherche Agronomique (CRA-W).

Protocol tuinbouw en sierteelt:
Zoals reeds aangehaald werd op vraag van de verschillende certifice-
ringsinstanties en het FAVV gezocht naar een nieuw sluitend keurings-
protocol voor alle gangbare toestellen in de tuinbouw en sierteelt. Be-
doeling is dit protocol op te nemen in een nieuw Ministerieel en
Koninklijk Besluit teneinde in de 5e keuringscyclus (periode 2008-
2009-2010) te kunnen starten met de keuring in deze sectoren.
In de loop van 2006 werd een eerste voorstudie gemaakt van de gang-
bare toestellen gebruikt in de tuinbouw en sierteelt. Aan de hand van
deze voorstudie werd een nieuw proefprotocol opgesteld in samen-
spraak met een werkgroep waarin de verschillende sectoren en belan-
genorganisaties vertegenwoordigd zijn (landbouworganisaties, proef-
centra, veilingen, ...).
In het voorjaar 2007 werden toen aan de hand van dit proefprotocol
een aantal proefkeuringen uitgevoerd op een groot aantal verschillen-
de spuittoestellen (aardbei, tomaat, salade, frambozen, sierteelt,...),
teneinde dit proefprotocol nogmaals aan de praktijk te toetsen. Uitein-
delijk werden nog een aantal wijzigingen aangebracht, opnieuw in
samenspraak met de werkgroep ‘tuinbouw en sierteelt’.

In laatste instantie werd dit pro-
tocol overlopen op de Stuur-
groep voor de verplichte keuring
van spuittoestellen binnen het
FAVV, en definitief goedgekeurd
door alle belanghebbende par-
tijen. 
Na goedkeuring door het parle-
ment zal dit nieuwe protocol
verschijnen in het staatsblad,
zodat begin 2008 kan gestart
worden met de keuring in deze

sectoren.
Aangezien de keuring in deze
sectoren nieuw is, is het keu-
ringsprotocol voor de eerste 3
keuringsjaren vrij soepel opge-
vat, zodat de tuinders-siertelers
ruimschoots de tijd krijgen hun
toestel aan te passen na de
eerste keuring. Spuittoestellen
in deze sectoren kunnen bijge-
volg bij de eerste keuring
slechts voor zeer enstige te-
kortkomingen afgekeurd wor-
den. Bedoeling is dan na deze
eerste 3 keuringsjaren het protocol te herzien, en aan een aantal te-
kortkomingen een zwaardere klassificatie toe te wijzen. 

Bij de keuring van de spuitmachines wordt gewerkt met 3 verschillen-
de klassificaties van defecten, zijnde:

- Klasse I = Defecten met afkeuring tot gevolg 
- 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)

Hiernaast worden alle punten van het keuringsprotocol bondig om-
schreven, met de bijbehorende klassificatie (kleurcode). Bij de klasse I
defecten en eventuele toekomstige (na 3 jaar) klasse I defecten wordt
iets meer in detail gegaan. 

Welke toestellen zijn keuringsplichtig:
De keuringsplicht geldt voor alle op het Belgisch grondgebied in bezit
gehouden en/of gebruikte spuittoestellen voorzien van meerdere spuit-
doppen. Het gaat dus om een zeer ruim gamma aan spuittoestellen
dat onderworpen is aan de verplichte 3 jaarlijkse keuring. In dit artikel
een aantal illustraties van spuittoestellen ter verduidelijking.

NNiieett kkeeuurriinnggsspplliicchhttiigg zziijjnn::
• toestellen die door 1 persoon kunnen gedragen worden, en waarin

de spuitvloeistof manueel of met behulp van een samengedrukt gas
onder druk gebracht wordt. Bv alle courrant in omloop zijnde rug-
spuiten , handspuiten, rugspuiten met motor,...

• lansspuiten met maximum 2 spuitdophouders;
• spuittoestellen gemonteerd op een productieketen bv. toepassing

van kiemremmers op transportbanden;
• ULV-toepassingen (ultra low volume) en foggers.

Melding in Vlaanderen: ILVO dienst keuring
spuittoestellen (coördinaten onderaan)
Iedere gebruiker van een spuittoestel voorzien van meerdere spuitdop-
pen heeft meldingsplicht. Dit betekent dat de tuibouwer/sierteler zelf
het initiatief dient te nemen indien hij in het bezit is van een keurings-
plichtig spuittoestel. Hier-
voor wordt best contact
opgenomen met de ‘dienst
keuring spuittoestellen van
het ILVO’. Voor de meldin-
gen is een speciaal formu-
lier voorzien dat kan opge-
vraagd worden (telefonisch
09/272 27 57) bij de
dienst keuring spuittoestel-
len, of dat terug te vinden

Verplichte keuring van spuitmachines
in tuinbouw en sierteelt



A ALGEMENE TOESTAND
A.1 onderhoudstoestand spuittoestel 
A.2 bescherming bewegende onderdelen

B MARKERING TANKINHOUD
B.1 aanwezigheid
B.2 leesbaarheid

C AANWEZIGHEID FILTER
C.1 aanwezigheid vulkorf/vulmand
C.2 toestand van de filter
C.3 aanwezigheid aanzuigfilter
C.4 toestand van de filter
C.5 aanwezigheid drukfilter
C.6 toestand van de filter
C.7 toestand van de sectiefilters

D SPUITBOOM HORIZONTAAL (INDIEN DRAAGBALK VOOR Dbis ENKEL D1-D7)
D.1 algemene toestand: lasbreuken, horizontale stand uiteinden > 40cm verschil, eventuele grote vervormingen
D.2 horizontale kromming 20 cm < x ≤ 40 cm
D.3 horizontale kromming > 40 cm: kromming in het horizontaal vlak gemeten vanaf het centrum van de spuitboom
D.4 verticale kromming spuitboom ≤ 12 m: 10 cm < x ≤ 20 cm
D.5 verticale kromming spuitboom ≤ 12 m: > 20 cm: kromming in het vertikaal vlak gemeten vanaf centrum spuitboom
D.6 verticale kromming spuitboom > 12 m: 20 cm < x ≤ 40 cm
D.7 verticale kromming spuitboom > 12 m: > 40 cm: kromming in het vertikaal vlak gemeten vanaf centrum spuitboom
D.8 afstand tussen spuitdophouders: > 10% aanvankelijke afstand
D.9 verticale stand van de spuitdophouders: gebrek aan onderhoud
D.10 verticale stand van de spuitdophouders: constructie
D.11 scharnieren tussen secties en inklapbare uiteinden: speling
D.12 hoogteregeling van de spuitboom: werkt niet of gebrekkig

Dbis SPUITBOOM VERTICAAL (SPUITTAKKEN VERTICAAL)
D.1 algemene toestand: lasbreuken, in lijn houden dmv touwen, grote vervormingen
D.2 rechtlijnigheid loodrechte stand in twee richtingen: > 5 graden gebrek aan onderhoud
D.3 rechtlijnigheid loodrechte stand in twee richtingen: > 5 graden constructie
D.4 spuitdoppen loodrechte stand op spuitboom gebrek aan onderhoud
D.5 spuitdoppen loodrechte stand op spuitboom gebrek aan constructie 
D.6 afstand tussen spuitdophouders verschil > 10% aanvankelijke afstand
D.7 symmetrie afstand tussen spuitdophouders links/ rechts verschil > 3 cm 
D.8 symmetrie hoekstand spuitdophouders hoekstand links/rechts idem niet >10°
D.9 scharnieren tussen secties en inklapbare uiteinden: speling
D.10 toestand en werking van de bevestigingspunten
D.11 hoogteregeling van de spuitboom: werkt niet of gebrekkig

E HINDERNISSEN
E.1 Gebrek aan onderhoud 
E.2 Constructie

F ROERING
G DRUKSTABILITEIT

G.1 Gescheurd luchtklokmembraan: indien luchtklok aanwezig, mag het membraan binnenin niet gescheurd zijn
G.2 Onjuiste druk in de luchtklok 
G.3 Valse lucht
G.4 Slecht werkende pomp: pomp veroorzaakt te grote drukschommelingen

H MANOMETER
H.1 Aanwezigheid: er dient een correct werkende manometer aanwezig te zijn
H.2 Leesbaarheid 
H.3 Werking: gemonteerd
H.4 Werking: niet gemonteerd: de aanwezige manometer moet correct werken (mag maximum 10% afwijken)

I DRUKEVENWICHT (tussen spuitboomsecties)
I.1 Secties van verschillende lengte
I.2 Aanvoerleidingen secties van verschillende lengte
I.3 Slecht werkende filters op spuitboomsecties
I.4 Probleem in leidingen van spuitboomsecties: drukevenwicht te wijten aan slechte aanvoerleidingen
I.5 Slechte verbindingen ter hoogte van verdeler/slecht werkende verdeler: problemen verdeler of verbindingen

J COMPENSERENDE TERUGLOOP
J.1 Geen
J.2 Onjuiste afstelling teruglopen
J.3 Slechte werking

K DRUKVERLIES binnen de secties
L DEBIET IN SPUITDOPPEN

L.1 homogeniteit doppen: spuitdoppenset moet van dezelfde maat zijn (bij vertikale spuitbomen L-R symmetrie)
L.2-7 slijtage spuitdoppen: spleetdoppen >5% andere >10% tov nominaal debiet: doppen mogen niet versleten zijn

M REGELSYSTEEM 
M.1 bereikbaarheid en leesbaarheid meet-bestuurapparatuur
M.2 onaangepaste regelsysteem/afstelling spuitpomp: regelsysteem dient correct te werken
M.3 onaangepaste ijking meters snelheid/debiet/druk: indien computer flowmeter,snelheidsmeter correct geijkt
M.4 werking verdelerblok: verdeelkranen dienen correct te werken
M.5 werking van de drukregelklep: drukregelaar moet correct werken

N LEKKEN
N.1 grote lekken: Geen grote lekken toegestaan (bv leidingen, pomp,kranen,...)
N.2 kleinere lekken
N.3 Aanwezigheid van een antidrupsysteem
N.4 Werking van het antidrupsysteem

O POMP: pomp moet correct werken (bv geen gescheurde membranen = water in olie)
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is op onze website ( = ‘formulier
voor verkoop of doorverkoop
van een spuittoestel’ (bijlageI-
II)). Dit formulier dient correct
en volledig ingevuld te worden
en gedateerd en ondertekend
teruggestuurd aan onze dienst.
Eenmaal dit formulier naar het

secretariaat verzonden werd, is men in principe in regel. Het spreekt
voor zich dat de ‘dienst keuring spuittoestellen’ niet alle aangegeven
toestellen ogenblikkelijk kan keuren, zodat de tuinbouwer/sierteler
desgewenst een bewijs van aangifte kan opvragen op onze dienst
(=DS55 formulier). Dit bewijs van aangifte kan dan gebruikt worden
voor opname in het lastenboek, zolang het toestel nog niet gekeurd
werd, en er bijgevolg nog geen geldig keuringscertificaat ter beschik-
king is.

Organisatie:
Momenteel worden de akkerbouwspuiten en boomgaardspuiten opge-
roepen naar een centraal gelegen locatie in de gemeente van de land-
bouwer/loonwerker. In de oproepingsbrief die de landbouwer ontvangt
staat duidelijk het adres en het uur vermeld waarop de landbouwer/
loonwerker zijn toestel dient aan te bieden. De landbouwer ontvangt
de uitnodiging 15 dagen vóór de eigenlijke keuringsdatum, zodat hij
ruimschoots de tijd heeft zijn toestel in orde te zetten voor de keuring. 
Deze manier van werken heeft als voordeel dat men de werkings-
kosten van de keuring kan drukken en zodoende de keuringskost laag
kan houden. Mensen die hun toestel niet (kunnen) verplaatsen naar
de keuringslocatie, en een thuiskeuring aanvragen betalen hiervoor
een meerprijs.
Bedoeling is nu eveneens tuinbouwers en siertelers zoveel mogelijk in
dit systeem op te nemen. Wat betreft de tuinbouw beschikken de
meeste tuinders over een eigen vrachtwagen, of een aanhangwagen
waarop het spuittoestel kan vervoerd worden naar de keuringslocatie.
Om problemen met betrekking tot aansprakelijkheid bij eventuele
schade te vermijden, zal bij de keuring het toestel niet van het trans-
portmiddel geladen worden, maar zal de keuring op het transportmid-
del gebeuren.Belangrijk is dat voor het testen van het toestel op de
vrachtwagen/aanhangwagen, er voldoende ruimte (± 50cm) voorzien
is tussen spuitboom en bodemoppervlak om de manometers onder de
spuitboom te monteren. Eveneens moet er rekening mee gehouden
worden dat er effectief zal gespoten worden, zodat de vrachtwagen/
aanhangwagen nat zal worden.

Prijzen:
Voor spuitmachines in tuinbouw en sierteelt met één enkele spuit-
boom per drukeenheid is het te betalen bedrag bij de eerste keuring
vastgesteld op 76 e voor toestellen met een spuitboom met maximaal
24 dophouders. Per bijkomende groep van 2 dophouders wordt een
extra bedrag van 7 euro aangerekend. 

EEeerrssttee kkeeuurriinngg:: TTooeesstteell mmeett 11 ssppuuiittbboooomm
Aantal dophouders Prijs Werkbreedte (m)* Prijs
≤24 76 EUR 38 125 EUR
26 83 EUR 40 132 EUR
28 90 EUR 42 139 EUR
30 97 EUR 44 146 EUR
32 104 EUR 46 153 EUR
34 111 EUR 48 of meer 160 EUR
36 118 EUR

Voor spuitmachines in de tuinbouw en sierteelt met meerder spuitbo-
men is het te betalen bedrag bij de eerste keuring vastgesteld op 76 e
voor de drukeenheid. Deze prijs wordt verhoogd voor de keuring van
de spuitbomen en de spuitdoppen met een bedrag van 13 e per
boom van maximaal 20 dophouders. Voor spuitbomen met meer dan
20 dophouders wordt er een extra bedrag van 6 e per bijkomende
groep van 10 dophouders aangerekend.

EEeerrssttee kkeeuurriinngg:: TTooeesstteell mmeett mmeeeerrddeerree ssppuuiittbboommeenn
Basisprijs evaluatie drukeenheid = 76 e + meerprijs per boom volgens
tabel

Aantal spuitdophouders Prijs per boom
per boom

≤ 20 13 EUR
21-30 19 EUR
31-40 25 EUR
41-50 31 EUR
51-60 37 EUR
≥ 61 43 EUR

HHeerrkkeeuurriinngg
De kost van een tweede keuringsbeurt omvat steeds een forfaitair be-
drag van 12,5 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met:
• 12,5 EUR(*) als de reden tot afkeuring een defecte manometer is;
• 50 EUR(*) als de reden tot afkeuring versleten doppen is;
• 25 EUR voor alle andere redenen tot afkeuring.

Nochtans wordt de kostprijs van een herkeuring beperkt tot maximaal
62,5 EUR.

OOnnggeewweettttiiggddee aaffwweezziigghheeiidd

Voor elke afwezigheid van een keuring moet dit minimum 5 werkdagen
vóór de keuringsdatum aan onze dienst meegedeeld worden (telefo-
nisch of met behulp van bijlage in oproepingsbrief)
Indien niet correct verwittigd werd wordt de afwezigheid als onwettig
beschouwd en gelden volgende tarieven:
Bij een eerste ongewettigde afwezigheid: verhoging van de te betalen
prijs met 50 %.
Bij een tweede ongewettigde afwezigheid: verhoging van de te betalen
prijs met 100 % en gebruiksverbod tot de goedkeuring.

VVeerrppllaaaattssiinnggsskkoosstteenn
Indien de keuringsdienst zich dient te verplaatsen, op vraag van de
aanbieder van het spuittoestel, buiten de door de keuringsdienst vast-
gestelde plaats, wordt de prijs van de keuring automatisch met 75 e

verhoogd.

Voor verdere informatie kan U steeds terecht op de website van het ILVO
wwwwww..iillvvoo..vvllaaaannddeerreenn..bbee\\kkeeuurriinnggssppuuiittttooeesstteelllleenn

of E-mail
kkeeuurriinnggssppuuiitt@@iillvvoo..vvllaaaannddeerreenn..bbee

ILVO 
Burg. Van Gansberghelaan 115 bus1

9820 Merelbeke
Tel: 09/272 27 57
Fax: 09/272 28 01

(*) Deze bedragen dienen niet betaald te worden als aan volgende twee voor-
waarden voldaan wordt:
• het spuittoestel met versleten spuitdoppen en/of defecte manometer ddiieenntt

binnen de eerst volgende keuringsdag opnieuw aangeboden te worden. De ver-
sleten spuitdoppen en/of defecte manometer dient/dienen vervangen te zijn;

• eenn de versleten spuitdoppen en/of de defecte manometer dienen bij de herkeu-
ring achtergelaten te worden.


