Keuring toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen
Inleiding
Nadat de verplichte keuring van veldspuiten en boomgaardspuiten in 2014 werd
uitgebreid met motorvatspuiten, laagvolume-ruimtebehandelingsapparatuur,
grondontsmettingsapparatuur en rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte groter
dan 3 meter, is de regeling die hierop van toepassing is op 13 december 2016 opnieuw
gewijzigd en is de keuringsplicht uitgebreid met specifieke toepassingsapparatuur.
In deze tekst wordt de regelgeving m.b.t. de verplichte keuring voor
toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen (de spuitkeuring) toegelicht
Wat is het doel van de keuring?
Het is het zo effectief mogelijk inzetten van gewasbeschermingsmiddelen door het
gebruik van goed onderhouden en goed afgestelde (goedgekeurde)
toepassingsapparatuur. Hierdoor wordt milieubelasting tot een minimum beperkt.
De keuring is verplicht voor apparatuur specifiek bestemd voor de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen die professioneel worden gebruikt. De
keuring is vergelijkbaar met een Apk-keuring voor auto’s.
Wie voert de keuring uit?
De keuring wordt uitgevoerd door bedrijven die hiervoor erkend zijn door de Stichting
Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL). Het toezicht op de naleving van de
keuringsplicht is neergelegd bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
Wat is de wettelijke basis voor de keuring?
De wettelijke basis voor de keuring is de EU-richtlijn 2009/128/EG “Duurzaam gebruik
gewasbeschermingsmiddelen”. Hierin is geregeld dat in de Europese Unie apparatuur
voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen verplicht gekeurd moet zijn. Deze
hoofdregel is opgenomen in een bepaling in artikel 32b, eerste lid, van het Besluit
gewasbeschermingsmiddelen en biociden die luidt: apparatuur voor de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen wordt uitsluitend gebruikt als wordt voldaan aan de eisen
van bijlage II bij Richtlijn 2009/128/EG en daarvan blijkt door middel van een officieel
goedkeuringsbewijs. In Nederland is de regelgeving gebaseerd op de EU-richtlijn en
opgenomen in de Regeling gewasbeschermingsmiddelenen biociden ( Rgb art 8.14 )
Zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2016-12-14/0/#Hoofdstuk8_Paragraaf6
Wat zijn de belangrijkste voorschriften van de Regeling?
De belangrijkste voorschriften van de Regeling zijn:
- De keuringsplicht geldt voor apparatuur specifiek bestemd voor de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen die professioneel wordt gebruikt.
- De apparatuur wordt uiterlijk iedere 3 jaar gekeurd. Het keuringsbewijs is drie jaar
geldig na datum van uitgifte. In afwijking hiervan wordt laagvolume
ruimtebehandelingsapparatuur, granulaat- en poederstrooiers, mechanisch voortbewogen
onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk
aan drie meter elke 6 jaar gekeurd en heeft het keuringsbewijs een geldigheid van zes
jaren na de datum van afgifte.
- Voor apparatuur met een bouwjaar na 2013 geldt dat deze uiterlijk drie jaar na de
aankoopdatum voor het eerst is gekeurd.
- Op handapparatuur en rugspuiten is de keuring niet van toepassing
Voor welke apparatuur is de keuring verplicht?
De keuringsplicht geldt voor:
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- Veldspuiten;
- Boomgaardspuiten;
- Motorvatspuiten;
- Grondontsmettingsmachines;
- Onkruidspuiten en mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers
- Rijenspuiten;
- Strokenspuiten;
- op zaai- en pootmachines opgebouwde apparatuur en apparatuur voor het verdelen van
middelen op een product of een transportband;
- granulaatstrooiers;
- Laagvolume ruimtebehandelingsapparatuur zoals LVM en fog-apparatuur:
- doseerunit van installaties waarmee middel wordt geïnjecteerd in de waterleiding van
het gietwatersysteem;
Voor welke apparatuur is de keuring niet verplicht?
Op handapparatuur en rugspuiten is de keuringsplicht niet van toepassing. De
keuringsplicht is ook niet van toepassing op apparatuur die niet specifiek bestemd is voor
de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen die professioneel worden gebruikt
(kunstmeststrooiers waar ook slakkenkorrels mee gestrooid mogen worden, zijn dus niet
keuringsplichtig).
Ook voor zaaizaadbehandelingsapparatuur is de keuring niet verplicht. Het behandelen
van zaaizaad met gewasbeschermingsmiddelen vindt in Nederland plaats op
gespecialiseerde bedrijven. Voor deze bedrijven gelden er al wettelijke eisen in het kader
van de arbeidsomstandigheden- en de milieuwetgeving. Het is daardoor ook niet nodig
om deze bedrijven additioneel te verplichten de zaaizaadbehandelingsapparatuur te
keuren.
Apparatuur waar weinig of niets aan te keuren valt (zoals verdampers van zwavel en 1methylcyclopropeen) valt ook niet onder de keuringsplicht. Er geldt wel een wettelijke
zorgplicht. Voor deze apparatuur heeft deze zorgplicht zodanige uitwerking dat een
aparte keuring niet is vereist.
Wat betekent de zorgplicht voor professionele gebruikers?
Professionele gebruikers moeten ervoor zorgen dat spuitapparatuur goed werkt. Deze
zorgplicht is in andere wetgeving (artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden en artikel 1.1a van de Wet milieubeheer) opgenomen.
Wie voert de keuring uit?
De verplichte keuring wordt uitgevoerd door bedrijven die hiervoor erkend zijn door de
Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL). Deze bedrijven voeren de keuringen
uit volgens een vastgesteld uniform protocol conform de eisen die de EU richtlijn
2009/128 hieraan stelt en voor zover aanwezig gebaseerd op ISO of EN normen. Een
overzicht van alle SKL erkende keuringstations voor de verschillende typen
spuitmachines is te vinden op www.sklkeuring.nl.
Goed onderhouden en goed afgestelde spuitapparatuur is van belang voor een duurzame
gewasbescherming waarbij gewasbeschermingsmiddelen effectief en efficiënt worden
ingezet. Om de kwaliteit van de toepassingsapparatuur te garanderen is een periodieke
keuring van de machines en installaties een belangrijk aspect.
Handhaving.
Het toezicht op de naleving van de keuringsplicht is neergelegd bij de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
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Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site www.sklkeuring.nl of neem contact op met het
klantcontactcentrum van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, telefoon 09000388 of email:info@nvwa.nl.

Disclaimer
Aan deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze notitie is uitsluitend
bedoeld als toelichting op de betreffende onderdelen van de Rgb.
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