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Verplichtingen van de landbouwers
Keuring van de spuittoestellen1
De actuele verplichtingen van de land- en tuinbouwers, alsook van elke eigenaar van een
spuittoestel1, in toepassing van de bevoegdheden beheerd door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, beschreven in het ministerieel besluit betreffende de verplichte
keuring van spuittoestellen van 25 augustus 2004 (MB van 14 september 2004), worden hieronder
hernomen :
¾ “ De verplichte keuring geldt voor alle op het Belgische grondgebied gebruikte spuittoestellen1”
(Art. 2), mits enkele uitzonderingen [de kleine toestellen waarin de spuitvloeistof 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 toestellen die bij normaal
gebruik omwille van hun kenmerken door één enkele persoon gedragen kunnen worden (rugspuiten,
lansspuiten )].
Toch mogen de landbouwers gedomicilieerd in een andere lidstaat van de Europese Unie hun
spuittoestellen1, die niet door de Belgische overheid zijn gekeurd, op Belgisch grondgebied gebruiken,
op voorwaarde dat hun toestel door de bevoegde overheid van deze lidstaat gekeurd werd en beschikt
over een geldige goedkeuring. (Art. 3)
¾ « Iedere eigenaar van een spuittoestel1 moet ieder toestel dat hij gebruikt om de 3 jaar aan de
keuring onderwerpen. » (Art. 4)
¾ Elke verkoop van spuittoestellen1 (nieuw en/of tweedehands) moet binnen de 30 dagen door de
verkoper aan de betrokken keuringsdienst worden gemeld bij middel van het hiervoor geschikt
formulier. Bij rechtstreekse invoer heeft de koper de plicht binnen 30 dagen zijn aankoop bij deze
dienst te melden bij middel van hetzelfde formulier. (Art. 6. § 1)
¾ Wanneer een spuittoestel1 buiten gebruik wordt gesteld, moet de eigenaar binnen 30 dagen de
keuringsdienst verwittigen bij middel van het hiervoor geschikt formulier. (Art. 6. § 2)
¾ De eigenaar moet de spuitboom van de veldspuit of de spuitkrans van de boomgaardspuit
demonteren wanneer het toestel buiten gebruik wordt gesteld. (Art. 6 § 2)
¾ Alle zelfklevers aangebracht op het spuittoestel ter bevestiging van het gunstig resultaat van een
keuring, zijn genummerd en blijven eigendom van de keuringdiensten. De zelfklevers mogen in geen
enkel geval opzettelijk worden verwijderd en/of beschadigd.
Indien de zelfklever per ongeluk beschadigd wordt, moet de eigenaar van het spuittoestel
onmiddellijk de keuringsdienst inlichten. (Art. 11)
¾ « Het te betalen bedrag bij de keuring moet steeds voorafgaand aan de keuring betaald worden. »
(Art. 12)
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Onder « spuittoestel », dient te worden verstaan (zoals bedoeld in het besluit) elk toestel dat bedoeld is om
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in vloeibare vorm toe te dienen.
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