Federaal agentschap voor de veiligheid
van de voedselketen

Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen
Referentie
Huidige versie
Trefwoorden

PCCB/ S1/JFS/662485
1.54
Spuittoestellen, technische keuring

Opgesteld door
Schmit Jean-François, attaché
Bogaert Julie, attaché

Datum
Van toepassing vanaf

10/05/2021
Datum van publicatie

Goedgekeurd door
Heymans Jean-FrançoisLefevre Vicky, directeurgeneraal

1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in kennis te stellen
van de publicatie van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van
spuittoestellen in het Belgisch Staatsblad en van zijn wijzigingen.

2. Toepassingsgebied
Toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
pesticiden (artikel 8)
Koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5
van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (gewijzigd door het KB van 07 november 2011, het KB van 15 januari
2014, en het KB van 7 april 2017 en het KB van 17 november 2020)
Ministerieel besluit van 26 april 2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband
met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen overgedragen kunnen worden
3.2.

Andere
/
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4. Definities en afkortingen
KB = koninklijk besluit
MB = ministerieel besluit

5. De keuring van spuittoestellen
Op 5 april 2011 werd in het Belgisch Staatsblad het KB van 13 maart 2011 betreffende de keuring van
spuittoestellen gepubliceerd. Dat besluit vervangt, sinds 1 mei 2011, het KB van 10 augustus 2004
betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan en het
MB van 25 augustus 2004 betreffende de verplichte keuringen van spuittoestellen.
Dit besluit verandert niets aan het algemene principe van de technische keuring van spuittoestellen
zoals die in België bestaat sinds 1995. Er zijn echter wel een aantal nieuwigheden aangebracht met
name wat het keuringsprotocol, de retributies en de keuringsdiensten betreft.
Sinds 1995 is er in België een technische keuring ingevoerd om de goede werking van spuittoestellen
te garanderen. Een overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet alleen economisch
onverantwoord, maar heeft eveneens nadelige gevolgen voor het milieu, voedselveiligheid en
veiligheid van de consument daar ze kunnen leiden tot onaanvaardbare residuen op de gewassen,
milieuverontreiniging en uiteindelijk zelfs tot het optreden van resistentie bij ziekten en plagen tegen
gewasbeschermingsmiddelen.
•

Welke toestellen moeten worden gekeurd?

Alle toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen moeten om de drie
jaar aan een technische keuring worden onderworpen. Een spuittoestel dat niet aan de
controlecriteria voldoet mag niet worden gebruikt.
Het KB beschrijft een keuringsmethode voor de volgende types van spuitoestellen:
o Veldspuiten en alle andere spuitoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde
principe
o Boomgaardspuiten en alle andere spuitoestellen waarvan de werking steunt op
hetzelfde principe
o Spuitapparatuur met een spuitboom in de tuinbouw en de sierteelt
o Spuittoestellen voor bodemontsmetting
Sommige spuittoestellen zijn vrijgesteld van de keuring (lansspuittoestellen en
rugspuitentoestellen).
Daarentegen, worden bepaalde spuittoestellen die vroeger onder de uitzondering vielen niet meer
vrijgesteld van keuring :
o Spuittoestellen die gemonteerd zijn op een productieketen: deze apparaten dienen
aan de keuringsdienst gemeld te worden met het oog op hun keuring.
o Spuittoestellen voor ultra low volume toepassingen zoals LVM, ULV (UBV) en
foggers : Tot op heden bestaat er geen methodologie voor de keuring van deze
apparaten en zullen ze niet opgeroepen worden. De melding aan de keuringsdienst
blijft toch verplicht.
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o

Apparaten voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen onder vaste vorm
(bv. granulaten): Bij afwezigheid van een controlemethodologie worden deze
apparaten, niet opgeroepen voor de keuring.

Meer informatie daaromtrent is beschikbaar op de volgende website:
➢

http://www.favv-afsca.fgov.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/

➢

https://keuringspuittoestellen.ilvo.vlaanderen.be/nl
https://keuringspuittoestellen.ilvo.vlaanderen.be/nl

•

Aan welke criteria moeten de spuittoestellen voldoen ?

De keuringsvoorschriften zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 5 bij het besluit.
Naast de keuringsprotocollen voor veldspuittoestellen en boomgaardspuiten voert het besluit twee
nieuwe protocollen in voor spuittoestellen voor kassen en spuittoestellen voor bodemontsmetting.
De keuringsvoorschriften zijn ingedeeld in drie categorieën al naargelang van de invloed ervan op
de goede werking van het toestel :
✓ Deel A : deze voorschriften moeten worden nageleefd opdat het spuittoestel conform zou
worden verklaard. De non-conformiteiten moeten binnen 4 maand worden verholpen. Als dat
niet gebeurt, mag het spuittoestel niet meer worden gebruikt.
✓ Deel B : niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel nonconform wordt verklaard maar de non-conformiteiten moeten wel verholpen zijn tegen de
volgende driejaarlijkse keuring. Als dat niet zo is, leidt dat tot non-conformiteit van het
spuittoestel.
✓ Deel C : niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel nonconform wordt verklaard. Het gaat om aandachtspunten die door de eigenaar moeten best
worden opgevolgd om de goede werking en het behoud van de goede toestand van het
toestel te verzekeren.
Er wordt een zelfklevend vignet aangebracht op het spuittoestel om aan te geven dat het
spuittoestel werd goedgekeurdbij de keuring heeft voldaan. Er wordt een gedetailleerd
keuringsverslag overhandigd aan de eigenaar van het toestel.
Een goedgekeurd spuittoestel dat bij de keuring heeft voldaan mag gedurende 3 jaar worden
gebruikt.
•

Waar en wanneer hebben de keuringen plaats ?

De eigenaar van een spuittoestel krijgt een oproeping waarin hem wordt gevraagd zijn spuittoestel
voor keuring aan te bieden op het tijdstip en de plaats die worden vastgesteld door de
keuringsdienst waarvan hij afhangt. Het ontbreken van de oproeping voor de keuring ontheft de
eigenaar niet van de verplichting om zijn spuittoestel aan de keuring te onderwerpen. Hij moet in
dat geval uit eigen beweging de keuringsdienst contacteren.
Ter herinnering volgt hier een overzicht van de toegangscriteria die moeten worden nageleefd
wanneer het spuittoestel ter keuring wordt aangeboden :
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o

o
o
o
o
o
o

het spuittoestel moet werkend zijn. De aanbieder moet het toestel in stationaire
toestand kunnen laten spuiten en de druk kunnen laten variëren binnen het drukbereik
van de spuitmachine (manueel spuiten) ;
het spuittoestel moet goed uitgespoeld en gereinigd zijn (het verspoten water mag
geen gewasbeschermingsmiddelen meer bevatten) ;
de spuittank dient voor drie vierden met zuiver water gevuld te zijn ;
het spuittoestel mag geen lekken vertonen ;
bewegende onderdelen (aftakas, ketting, aandrijfriem en ventilator) moeten voorzien
zijn van een functionele beschermkap ;
de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker en van de spuitboom aan
het chassis moeten in goede staat zijn ;
als een spuittoestel origineel is uitgerust met een ventilator, dient deze te kunnen
worden uitgeschakeld bij de toestellen.

Als die criteria niet zijn nageleefd wordt het spuittoestel de toegang tot de keuring geweigerd.
De verkoop van een spuittoestel moet binnen de 30 dagen aan de keuringsdienst worden gemeld
door de verkoper en de koper samen, bij middel van het formulier dat als bijlage 2 bij het besluit
is gevoegd.
Een spuittoestel dat niet meer wordt gebruikt moet buiten gebruik worden gesteld door de
spuitboom of de spuitkransoon te demonteren. De buitengebruikstelling van een spuittoestel
moet door de eigenaar ervan binnen de 30 dagen aan de keuringsoverheid worden gemeld bij
middel van het formulier dat als bijlage 3 bij het besluit is gevoegd. Als dat niet gebeurt moet het
spuittoestel aan de keuring worden onderworpen.
•

Wie keurt de spuittoestellen ?

De technische keuring van spuittoestellen valt onder de bevoegdheid van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De praktische uitvoering van de
controles is echter overgedragen aan de keuringsdiensten die door de Minister erkend zijn. Om
erkend te kunnen worden moeten die diensten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zij moeten
onder meer geaccrediteerd zijn op basis van de ISO-norm 17020 norm en garanderen dat er geen
sprake is van belangenvermenging.
Twee keuringsdiensten zijn erkend voor de uitvoering van de keuring van spuittoestellen :
•

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek
Burgemeester Van Gansberghelaan 115
9820 Merelbeke-Lemberge
tel: 09 272 27 57 – fax: 09 272 28 02
E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

•

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)
Département Productions et Filières
Unité Machines et infrastructures agricoles
Chaussée de Namur, 146
5030 Gembloux
tel : 081 627 168 – fax : 081 615 847
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E-mail : servicepulverisateur@cra.wallonie.be
Het ILVO is belast met de keuringen in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het CRA-W is belast met de keuringen in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg,
Namen en Waals-Brabant.
•

Hoeveel kosten de keuringen ?

De retributies voor de keuring zijn vastgelegd in bijlage 9 bij het besluit en moeten worden betaald
aan de keuringsdienst voordat de keuring plaatsvindt. De retributies worden jaarlijks aan de index
aangepast.
•

Mag een in een andere Lidstaat van de Europese Unie gekeurd spuittoestel op het
Belgische grondgebied gebruikt worden ?

Een spuittoestel dat in een andere Lidstaat van de Europese Unie aan een officiële keuring werd
onderworpen mag op het Belgische grondgebied gebruikt worden indien het over een gunstig
keuringsverslag beschikt uitgereikt door de bevoegde overheid van deze Lidstaat of door zijn
afgevaardigde. De geldigheid van dit keuringsverslag is beperkt tot drie jaar na zijn uitreiking, in
overeenstemming met het keuringsinterval van toepassing in België.
In geval van aankoop van een spuittoestel in een andere Lidstaat moet een kopie van het
keuringsverslag uitgereikt in die Lidstaat aan het formulier van verkoopsverklaring toegevoegd
worden.
Eenmaal een toestel in België gebruikt wordt of de eigenaar in België woontechter toebehoort aan
een Belgische eigenaar, dan moet dit toestel gekeurd worden door de Belgische keuringsdiensten
wanneer de keuring komt te vervallen.

•

Bijkomende informatie

SPUITpccb.s1@favv-afsca.beSPUIT.cb@favv.be

6. Bijlagen
-

7. Overzicht van de revisies

Versie
1.0
1.1

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
01/05/2011
01/05/2011
Publicatie van het ministerieel besluit van 26 april
2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan
de taken in verband met de keuring van
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1.2

05/12/2011 (in werking treding
van het Koninklijk besluit)

1.3

12/02/2014 (in werking treding
van het Koninklijk besluit)

1.4

05/05/2017 (inwerkingtreding
van het Koninklijk besluit)

1.5

17/11/2020 (inwerkingtreding
van het Koninklijk besluit)

spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen
kunnen worden
Publicatie van het Koninklijk besluit van 07
november 2011 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 13 maart 2011. Dit besluit zet artikel 8
van richtlijn 2009/128/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van een kader voor communautaire
actie ter verwezenlijking van een duurzaam
gebruik van pesticiden om, dat artikel voorziet in
de verplichte keuring van spuittoestellen in de
Europese Unie.
Publicatie van het Koninklijk besluit van 15 januari
2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13
maart 2011. Dit KB past het KB van 13 maart
2011 aan om rekening te houden met de evolutie
van het geheel aan spuittoestellen evenals met de
in de praktijk vastgestelde moeilijkheden door de
keuringsdiensten.
Publicatie van het Koninklijk besluit van 07 april
2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13
maart 2011. Dit KB introduceert het principe van
de erkenning van officiële controles uitgevoerd in
de andere Lidstaten van de Europese Unie.
Bijlagen van het KB worden eveneens gewijzigd
om rekening te houden met technische evoluties
en praktische moeilijkheden vastgesteld door de
keuringsdiensten.
Publicatie van het Koninklijk besluit van 17
november 2020 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 13 maart 2011 betreffende de
verplichte keuring van spuittoestellen en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 10
november 2005 betreffende retributies bepaald bij
artikel 5 van de wet van 9 december 2004
houdende de financiering van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
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