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Ongewettigde afwezigheid 
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. 
 

Verplaatsingskosten 
Bij thuiskeuringen wordt de prijs van de keuring automatisch met € 81,96 
verhoogd. 
 

Klachten en beroepen 
Klachten en beroepen worden behandeld binnen het kader van het 
kwaliteitssysteem volgens ISO17020 (BELAC 197-INSP), en kunnen schriftelijk 
overgemaakt worden aan keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be of op 
onderstaand adres. 
 

AANDACHT 
Voor elke afwezigheid van een keuring moet dit minimum 5 kalenderdagen 
vóór de keuringsdatum aan onze dienst meegedeeld worden en moet het 
bijgevoegde formulier volledig ingevuld teruggestuurd worden naar: 
 

ILVO - T&V - AGROTECHNIEK 
KEURING SPUITTOESTELLEN 

Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 1 
B-9820 MERELBEKE 
Tel.: 09 272 27 57 

E-mail : keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be 
www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen 

 
In geval van een niet vooraf gerechtvaardigde afwezigheid, worden uw 
coördinaten doorgegeven aan een inspecteur van het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
 
De keuringsgegevens worden doorgegeven aan het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV). Alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 
1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

 
Vlaamse overheid 

Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 
Technologie en Voeding – AGROTECHNIEK 

KEURING SPUITTOESTELLEN 
Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 1 

B-9820 MERELBEKE 
Tel.: 09 272 27 57 

E-mail : keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be 
www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen 

  

VERPLICHTE KEURING VAN SPUITTOESTELLEN 
 

(Koninklijk Besluit van 13/03/2011 – Belgisch Staatsblad van 05/04/2011) 
(Koninklijk Besluit van 07/11/2011 – Belgisch Staatsblad van 25/11/2011) 

 (Ministerieel Besluit van 26/04/2011 - Belgisch staatsblad van 29/04/2011) 
 (Koninklijk Besluit van 15/01/2014 – Belgisch Staatsblad van 12/02/2014) 
(Koninklijk Besluit van 07/04/2017 – Belgisch Staatsblad van 25/04/2017)  
(Koninklijk Besluit van 17/11/2020 – Belgisch Staatsblad van 02/12/2020)  

(Ministerieel Besluit van 21/12/2020 - Belgisch Staatsblad van 28/12/2020) 

 

OPROEPING 
 
 

 
 
 
 

U wordt verzocht uw spuittoestel op de onderaan vermelde plaats, datum en tijd 
ter keuring aan te bieden. Gelieve deze oproeping mee te brengen.  
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VOORWAARDEN TOT AANBIEDING 
De keuring is verplicht voor alle toestellen (inbegrepen die voor biologische 
landbouw) die gebruikt kunnen worden om gewasbeschermingsmiddelen in 
vloeibare vorm toe te dienen, ongeacht de datum van hun ingebruikname. 
Indien het spuittoestel niet aan de volgende 7 voorwaarden tot aanbieding 
voldoet, zal het toestel niet gekeurd worden en moet het later terug 
aangeboden worden, mits verhoging van de keuringsprijs met 50%. 

1. 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); 

2. het spuittoestel moet goed uitgespoeld en gereinigd zijn en het verspoten water mag 
geen gewasbeschermingsmiddel meer bevatten; 

3. de spuittank dient voor 3/4 met zuiver water gevuld te zijn; 
4. het spuittoestel mag geen lekken vertonen; 
5. bewegende onderdelen (aftakas, ketting, aandrijfriemen, ventilatoren) moeten 

voorzien zijn van een functionele beschermkap; 
6. de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker (3 punten) en van de 

spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn; 
7. indien het spuittoestel uitgerust is met een ventilator, dient deze te kunnen worden 

uitgeschakeld bij de toestellen waarbij dit origineel voorzien is. 
 
GRONDEN VOOR AFKEURING 
De volgende 15 punten leiden tot de afkeuring van een spuittoestel. 
Controleer uw spuittoestel grondig op deze punten vooraleer het voor de 
keuring aan te bieden. 
1. De afwezigheid van herstelling van alle defecten die tijdens de vorige cyclus vastgesteld 

werden en die voor de lopende cyclus hersteld moeten worden; 
2. de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker (3 punten) en van de 

spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn; 
3. de spuitboom of spuitkrans is asymmetrisch t.o.v. de bevestigingspunten, is op meerdere 

plaatsen vervormd of vertoont meerdere lasbreuken; 
4. de spuitboom vertoont een te grote kromming in het horizontale en/of verticale vlak; 
5. het luchtklokmembraan is gescheurd; 
6. de pomp is defect; 
7. geen manometer aanwezig/ manometer defect (**); 
8. te grote drukverschillen tussen de verschillende spuitboom- of spuitkrans-secties (te 

lange secties en/of aanvoerleidingen, problemen in leidingen en/of verdeelblok); 
9. spuitdoppen binnen een reeks zijn niet homogeen; 
10. spuitdoppen zijn te sterk versleten (**); 
11. regelsysteem werkt niet (drukregelklep, verdeelblok); 
12. spuitcomputer is onjuist afgesteld; 
13. aanzienlijke lekken (groter dan 30ml/min); 
14. de afwezigheid van een anti-drup systeem; 
15. ventilator en/of windafbuigplaten zijn beschadigd (boomgaardspuittoestellen). 

 
KOSTPRIJS VAN DE KEURING 
De keuring dient door de aanbieder van het spuittoestel betaald te worden en 
dit vooraleer de sticker ter goedkeuring op het toestel gekleefd wordt en/of 
het keuringscertificaat overhandigd wordt.  
Er wordt bij voorkeur met bancontact betaald (géén kredietkaarten!). 
 
Eerste keuring 

Werkbreedte (m) Prijs € Werkbreedte (m) Prijs € 

12 m 88,97 19 146,33 
13 97,16 20 154,52 
14 105,36 21 162,72 
15 113,55 22 170,91 
16 121,75 23 179,11 
17 129,94 24 m of meer 187,30 
18 138,14   

Bij boomgaardspuiten wordt het totaal aantal dophouders op de spuitkrans 
gedeeld door twee om de equivalente werkbreedte te bekomen. 
 
Herkeuring 
De kost van een tweede keuringsbeurt omvat steeds een forfaitair bedrag van 
€ 14,63. Dit bedrag wordt verhoogd met: 
 € 14,63(*) als de reden tot afkeuring een afwezigheid van manometer is; 
 € 17,56(*) als de reden tot afkeuring versleten doppen is; 
 € 29,27 per ander defect dan spuitdoppen/doseerplaatjes en/of 

manometer. 
Nochtans wordt de kostprijs van een herkeuring beperkt tot maximaal € 73,17. 
 
(*) Deze bedragen dienen niet betaald te worden als de versleten spuitdoppen en/of de defecte manometer bij de 
herkeuring achtergelaten worden. 
(**) Bij twijfel over correct functioneren van manometer en/of volledige doppenset kan een reservemanometer en/of 
volledige reserve doppenset los meegenomen worden naar de keuring. Bij afkeuring van gemonteerde manometer en/of 
doppenset wordt het toestel goedgekeurd met het reservemateriaal op voorwaarde dat het reservemateriaal correct werkt 
en dat de defecte onderdelen worden afgestaan op de keuring. Melding van reservemateriaal verplicht vóór het aanvatten 
van de keuring. 
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 Vlaamse overheid  
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 

Technologie en Voeding – AGROTECHNIEK 
KEURING SPUITTOESTELLEN 

Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 1 
B-9820 MERELBEKE 
Tel.: 09 272 27 57 

E-mail : keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be 
www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen 

 
 

 
 

KEURING VAN SPUITTOESTELLEN 
DS15 

 
Koninklijk Besluit van 13/03/2011 (BS 05-04-2011) 

 
IN GEVAL VAN AFWEZIGHEID, DIT DOCUMENT 

VOLLEDIG INGEVULD TERUGSTUREN A.U.B. 

 

Ik, ondergetekende, 

 
Naam: ............................................................................Voornaam: .................................................................................. 
Straat: .......................…..................................................Nummer: .................................................................................... 
Postnummer: ..........................Gemeente: ........................................................................................................................ 
GSM: ..........................................................………………….Telefoon: .................................................................................... 
Merk van het spuittoestel: ..............................................................................Werkbreedte: ........................................... 
Nr. van de laatste keuring: ............................................Datum van de laatste keuring: ................................................... 

verklaar betreffende de oproeping naar de verplichte keuring van bovenstaand spuittoestel, dat: 
 
 ik bovenstaand spuittoestel niet meer bezit of gebruik om één van de volgende redenen: 

 ik heb mijn activiteiten stopgezet sinds: .......................................................................................................... 
 ik ben gepensioneerd sinds: ............................................................................................................................. 
 ik nog steeds beschik over een spuittoestel maar ik heb bovenstaand toestel verkocht 
 ik nog steeds beschik over een spuittoestel maar ik heb bovenstaand toestel buiten gebruik gesteld 
 ik laat mijn bespuitingen doen door een derde van wie de gegevens de volgende zijn: (Naam, Voornaam, 

Straat, Postnummer, Gemeente, tel.): ......................................................................................................... …. 
 .......................................................................................................................................................................... 

 ik het spuittoestel gebruik van (Naam, Voornaam, Straat, Postcode, Gemeente, tel): 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 

 ik over een spuittoestel beschik in gemeenschap met (Naam, Voornaam, Straat, Postcode, Gemeente, tel.): 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 

 
Gelieve ook altijd verplichtend ofwel: 

- Het formulier voor aankoop of verkoop op de achterzijde te vervolledigen. (Bijlage 2) 
- Het formulier voor buiten gebruikstellen op de achterzijde te vervolledigen. (Bijlage 3) 

 
Datum:  Handtekening 
 
 
 
 
 
 
Iedere toestandsverandering (aankoop, verkoop, buitengebruikstelling, stopzetting van activiteiten, bespuiting door een derde…) dient bij onze 
dienst vermeld te worden met behulp van dit formulier. 
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BIJLAGE 2 

FORMULIER VOOR AANKOOP - VERKOOP VAN EEN SPUITTOESTEL 

Terugsturen naar volgend adres: 
Vlaamse overheid 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 
Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek  

Burg. van Gansberghelaan 115 bus 1 
9820 Merelbeke 
Tel: 09 272 27 57  

E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be 
INFORMATIE BETREFFENDE DE AANKOPER 

Naam + Voornaam: 
Straat + nummer: 
Postcode:                               Gemeente: 
GSM:                 /                                      Telefoon:               /                                   
E-mail: 

INFORMATIE BETREFFENDE DE VERKOPER OF VORIGE EIGENAAR BIJ DOORVERKOOP 
Naam + Voornaam: 
Straat + nummer: 
Postcode:                               Gemeente: 
GSM:                 /                                      Telefoon:               /                                   
E-mail: 

INFORMATIE BETREFFENDE HET SPUITTOESTEL 
Merk: …..……………………………………………………. Bouwjaar: ………………. Tank: ...................... liter 
Werkbreedte: ...….…….. meter (voor veldspuiten) of totaal aantal dophouders: …….….. (voor andere types) 
Chassisnummer: ............................................... Nr. laatste keuring (desgevallend)1: …………..…………...    
Verkoopdatum: …….. /……… /………                                                          
Type: ◘ veldspuit.. ◘ boomgaardspuit.. ◘ tuinbouwspuit.. ◘ bodemontsmetting.. ◘ fogger/ULV ..◘ ander 
Model: ◘ gedragen          ◘ getrokken               ◘ zelfrijdend     ◘ opbouw             ◘ manueel voortbewogen 
Regelsysteem: ◘ Constante druk 
 ◘ D.P.M. (Debiet evenredig met motortoerental) 
 ◘ D.P.A. m (Mechanisch regelsysteem met debiet evenredig met rijsnelheid) 
 ◘ D.P.A. e (Elektronisch regelsysteem met debiet evenredig met rijsnelheid) 
Ventilatortype:            ◘ axiaal                        ◘ radiaal                     ◘ toren                     ◘ ander 
Aandrijving:                  ◘ aftakas                     ◘ motor                      ◘ elektrisch (voltage :           ) 
Thuiskeuring gevraagd: Ja/Neen 
Opmerking(en): 
 .................................................................................................................................................... ……………… 
Datum verzending formulier: …….. /……… /………                                         
Handtekening verkoper:                                                                 Handtekening koper: 
  
 
 
 
 

1 Wanneer het toestel beschikt over een geldig keuringscertificaat uit een andere Lidstaat moet een kopie van dit 
keuringscertificaat bij deze aangifte worden gevoegd. 

BIJLAGE 3 

FORMULIER VOOR BUITEN GEBRUIK STELLEN VAN EEN SPUITTOESTEL 

Terugsturen naar volgend adres : 
Vlaamse overheid 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 
Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek  

Burg. van Gansberghelaan 115 bus 1 
9820 Merelbeke 
Tel: 09 272 27 57  

E-mail : keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be 
INFORMATIE BETREFFENDE DE EIGENAAR 

Naam + Voornaam: 
Straat + nummer: 
Postcode:                                Gemeente: 
GSM:                 /                                      Telefoon:               /                                   
E-mail: 

INFORMATIE BETREFFENDE HET SPUITTOESTEL 
Merk: …..…………………………………………...   Bouwjaar: ……………….    Tank: …................... liter 
Werkbreedte: ...……..….. meter (veldspuiten) of totaal aantal dophouders: ……….. (voor andere types) 
Chassisnummer:  ……....................................... Nr. laatste keuring (desgevallend): ………..….……….. 
Aankoopdatum:…….. /……… /………                                                          
Type: ◘ veldspuit   ◘ boomgaardspuit   ◘ tuinbouwspuit   ◘ bodemontsmetting   ◘ fogger/ULV   ◘ ander  
Model: ◘ gedragen               ◘ getrokken               ◘ zelfrijdend     ◘ opbouw             ◘ manueel 
voortbewogen 
Regelsysteem: ◘ Constante druk 
 ◘ D.P.M. (Debiet evenredig met motortoerental) 
 ◘ D.P.A. m (Mechanisch regelsysteem met debiet evenredig met rijsnelheid) 
 ◘ D.P.A. e (Elektronisch regelsysteem met debiet evenredig met rijsnelheid) 
Ventilatortype:            ◘ axiaal                        ◘ radiaal                     ◘ toren                     ◘ ander 
Aandrijving:                  ◘ aftakas                     ◘ motor                      ◘ elektrisch (voltage:            ) 
 
Datum van effectief buiten gebruik stellen: …… /…… /…… 
 
Verzendingsdatum van het formulier: …… /…… /…….                                         Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik neem nota van het feit dat ik, overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011, 
de spuitboom van de veldspuit of de spuitkrans van de boomgaardspuit moet demonteren wanneer 
het toestel buiten gebruik wordt gesteld. 
 
 


