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IJzendijke, februari 2018 
 
Betreft: regelgeving SKL keuring 

 

Beste klant, 

Komend voorjaar zal bij Riemens Mechanisatie in IJzendijke de jaarlijkse SKL-spuitkeuringen weer 
georganiseerd worden. Hierbij bieden wij de mogelijkheid om uw veldspuit te laten keuren volgens 
de SKL richtlijnen. Onze gecertificeerde keurmeester brengt de onderhoudstoestand van uw machine 
in beeld en controleert de verdeling van de spuitvloeistof. De resultaten worden samengevat in een 
keuringsrapport wat aan u wordt overhandigd. Hierin is een overzicht terug te vinden met alle 
gemeten waarden en eventuele gebreken.  
 
Naast veldspuiten geldt er nu ook een keuringsplicht voor rijen- en strokenspuiten, 
granulaatstrooiers en schijfvernevelaars. Tot en met 2017 werd het ongekeurd gebruiken van deze 
apparatuur gedoogd door de NVWA maar uit onderstaand schrijven blijkt dat de regels strenger 
nageleefd gaan worden vanaf dit jaar. 

  

NVWA treedt strenger op tegen ongekeurde apparatuur gewasbeschermingsmiddelen 
 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de keuringsplicht van professionele 
apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven. 
Met ingang van het komende teeltseizoen zal de NVWA bij overtreding van de keuringsplicht, 

afhankelijk van de ernst van de overtreding, een schriftelijke waarschuwing  of een bestuurlijke 

boete geven. 
 
De keuringsplicht voor apparatuur die bestemd is voor de professionele toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden is in december 2016 uitgebreid met mechanisch 
voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of 
gelijk aan drie meter. Ook granulaat- en poederstrooiers vallen sinds december 2015 onder de 

keuringsplicht. De NVWA ziet er op toe dat bedrijven zich houden aan de keuringsplicht. Afgelopen 
jaar was de handhaving van apparatuur waarmee de keuringsplicht is uitgebreid vooral gericht op 
het informeren en mondeling waarschuwen van bedrijven.  
 
De NVWA roept bedrijven op om, voor zover dat nog niet is gebeurd,  keuringsplichtige 
toepassingsapparatuur zo snel mogelijk te laten keuren en in ieder geval voordat de betreffende 
apparatuur gebruikt wordt. De keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door 

de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL)  
 
Nieuwe apparatuur moet uiterlijk drie jaar na de aankoopdatum voor het eerst zijn gekeurd. 

Vervolgens moet de apparatuur waarmee de keuring is uitgebreid iedere 6 jaar opnieuw worden 
gekeurd.  De keuring was al verplicht voor veldspuiten en boomgaardspuiten, motorvatspuiten, 
laagvolume-ruimtebehandelingsapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en rijen- en 
strokenspuiten met een werkbreedte groter dan 3 meter.  

 
De keuringsplicht geldt niet voor handapparatuur en rugspuiten en ook niet voor apparatuur die 
niet specifiek bestemd is voor professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. 
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Welke machines moeten gekeurd worden? 
 
Keuring elke 3 jaar: 

- Veldspuiten breder dan 3 meter 
- Rijenspuiten breder dan 3 meter 
- Spuitinstallaties opgebouwd op zaai- en plantmachines breder dan 3 meter 
- Motorvatspuiten 
- Gedragen spuitmachines met een haspel en spuitgeweer 

 
Keuring elke 6 jaar: 

- Veldspuiten van 3 meter of smaller 
- Rijenspuiten van 3 meter of smaller 
- Onkruidspuiten van 3 meter of smaller 
- Spuitinstallaties opgebouwd op zaai- en plantmachines smaller dan 3 meter 
- Granulaatstrooiers 
- Slakkenkorrelstrooiers 
- Vernevelapparatuur 
- Onkruidstrijkers 

 
Vrijgesteld van keuring: 

- Handgedragen apparatuur 
- Rugspuiten 

 
De SKL keuringen van bovengenoemde apparatuur kunnen wij verzorgen. In overleg kan dit 
uitgevoerd worden bij u op locatie. Indien u gebruik wilt maken van één of meerdere van deze 
keuringen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Bij aanmelding graag onderstaande 
gegevens vermelden.  
 
Met vriendelijke groet, 

Nico Riemens 
0117-301553 
n.riemens@riemensbv.nl  

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:_____________________________________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats:_______________________________________________________________ 

Telefoonnummer:____________________________________________________________________ 

Soort machine:______________________________________________________________________  

Merk en type machine:_______________________________________________________________ 
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