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OOK KEURINGSPLICHT
VAN SPUITTOESTELLEN
VOOR GROENVOORZIENING!
Aangezien er in de sector van de groenvoorziening nog steeds veel onduidelijkheid
bestaat omtrent de keuring van spuittoestellen geven wij in dit artikel een duidelijk
overzicht van welke toestellen al dan niet onder de keuringsplicht vallen.
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Wat met de sector van de groenvoorziening?
De meeste misverstanden komen voort
uit het feit dat de keuringswetgeving in
België onder de bevoegdheid valt van
het FAVV (Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen).
Sommigen leiden hier onterecht uit af
dat de keuring niet verplicht is in de
sector van de groenvoorziening
n de
aangezien deze los staat van
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en die van de persoon die met het
spuittoestel werkt. Een onoordeelkundig gebruik van pesticiden verhoogt de
druk op het leefmilieu en kan ook
rechtstreeks nadelig zijn voor de
gezondheid van de bediener van het
spuittoestel. De redenering is dat een
gekeurd spuittoestel garant staat voor
een correcte werking van het spuittoestel en de basis vormt voor een goede
bespuiting.

twee types toestellen van de keuringsplicht. Onderstaande toestellen zijn dus
nog steeds vrijgesteld van de keuring
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Wetgeving
De Belgische wetgeving omtrent de
verplichte keuring van spuittoestellen
is op dit moment quasi volledig
conform met de Europese kaderrichtlijn2009/128/EG. Deze kaderrichtlijn
beschrijft de verplichte opstart van de
keuring van spuittoestellen in alle
lidstaten en ten laatste eind 2016 moet
elk Europees spuittoestel minstens één
maal gekeurd zijn.

Uitzonderingen
Het nieuw KB van 7 november 2011
ontheft echter nog steeds volgende
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2. DE LANSSPUITTOESTELLEN
Dit zijn spuittoestellen die over ten
hoogste twee op het einde van een lans
gemonteerde spuitdoppen beschikken
waarbij de richting en de oriëntatie van
de straal worden bepaald door de
bediener.
Onder deze noemer vallen alle types
spuittoestellen die enkel en alleen in
combinatie met een lans gebruikt
worden.

Lansspuit (vrijgesteld van keuring)
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verplaatsen naar de keuringslocatie
kunnen een thuiskeuring aanvragen
maar betalen hiervoor een extra
verplaatsingskost. Aangezien het in de
groenvoorziening meestal om zeer
kleine “veld”spuitjes gaat met een
spuitboombreedte van minder dan 12
meter is bijna altijd de basisprijs van 76
€ van toepassing voor de keuring zelf.
Indien U het spuittoestel laat keuren op
uw bedrijf, komt daar een extra
verplaatsingskost bij van 75 euro.

ATV met lans (vrijgesteld van keuring)
Getrokken motorvatspuit met spuitboom

Alle toestellen die niet aan bovenstaande beschrijving voldoen zijn keuringsplichtig!

Bespuiting van golfterreinen
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Welke toestellen worden courant
gebruikt in de groenvoorziening?
In de groenvoorziening worden verschillende types toestellen gebruikt.
Meestal gaat het om zeer eenvoudige
toestelletjes met hetzelfde werkingsprincipe. Hieronder volgen een aantal
voorbeelden ter verduidelijking. Al deze
toestellen vallen onder de keuringsplicht.
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Omgebouwde veldspuit met lans: geen
spuitboom meer aanwezig! (vrijgesteld van
keuring)

Gedragen spuittoestelletje

Spuitboompje gemonteerd op ATV (quad)
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opmerkingen, die kunnen
bijdragen tot een betere werking van
het spuittoestel. Klasse II opmerkingen
behandelen gebreken die wel nadelig
zijn voor de goede werking van het
toestel en die geen directe afkeuring
tot gevolg hebben maar wel bij de
volgende keuring (binnen de 3 jaar )
moeten hersteld zijn.
Klasse I gebreken zijn ernstige gebreken die de goede werking van het
spuittoestel in het gedrang brengen en
waarvoor het toestel dan ook afgekeurd
wordt. Toestellen die bij een eerste
keuring klasse I gebreken vertonen,
ontvangen een voorlopig keuringscertificaat en worden binnen de 4 maand
heruitgenodigd naar de keuring en
nagezien op de herstelde defecten.
Na de goedkeuring van het spuittoestel
ontvangt U een geldig keuringscertificaat en wordt eveneens een keuringssticker op het spuittoestel gekleefd. O

Organisatie van de keuringen
Momenteel worden de spuittoestellen
om de drie jaar (keuringscyclus = 3
jaar) opgeroepen naar een centraal
gelegen locatie in uw gemeente of een
naburige gemeente. In de oproepingsbrief die je ontvangt staat duidelijk het
adres en het uur vermeld waarop het
spuittoestel dient aangeboden te
worden. De uitnodiging valt minimaal
drie weken voor de oproepingsdatum in
de bus zodat je ruimschoots de tijd
krijgt om het spuittoestel in orde te
brengen voor de keuring.
Deze manier van werken heeft als
voordeel dat men de werkingskosten
van de keuring kan drukken en zodoende de keuringskost laag kan houden.
Mensen die hun toestel niet (kunnen)
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