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VERORDENING PA KEURING VAN APPARATUUR VOOR GEWASBESCHERMINGS-
MIDDELEN 2012 
 
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 8 november 2012 houdende regels ter 
zake van het gebruik van apparatuur bestemd voor de toepassing van gewasbeschermings-
middelen  (Verordening PA keuring van apparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen 2012) 
 
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw; 
 
Gelet op artikel 8 van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEG 2009 L 309), artikel 80, tweede en derde 
lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 32b van het Besluit gewas-
beschermingsmiddelen en biociden en de artikelen 96, 98, 102, tweede lid, van de Wet op 
de bedrijfsorganisatie; 
 
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden, 
 
Besluit: 
 
 

§ 1 Begripsbepalingen 
 
Artikel 1 
 
Deze verordening verstaat onder:  
 
a. productschap : Productschap Akkerbouw; 
b. bestuur : bestuur van het productschap; 
c. Besluit : Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
d. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onder-

neming drijft waarvoor het productschap is inge-
steld;  

e. Richtlijn : Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 21 oktober 2009 tot vast-
stelling van een kader voor communautaire actie 
ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden (PbEG 2009, L 309); 
 

f. gewasbeschermingsmiddel : gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 
2, eerste lid van Verordening (EG) 1107/2009 
van het Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt bren-
gen van gewasbeschermingsmiddelen en tot in-
trekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 
91/414/EEG van de Raad (PbEG 2009, L 309) ;  

g. apparatuur : apparaat dat specifiek bestemd is voor de toe-
passing van gewasbeschermingsmiddelen; 

h. volveldspuiten : mechanisch voortbewogen apparatuur voor het 
verdelen van gewasbeschermingsmiddelen,  be-
stemd voor bovengrondse volveldsbehandelin-
gen in buitenteelten, die overwegend neerwaart-
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se richting van spuitvloeistof bewerkstelligt en 
waarvoor voorafgaand aan de inwerkintreding 
van deze verordening reeds een keuringsplicht 
bestond op grond van de Verordening PA ge-
bruik verdeelapparatuur bij gewasbescher-
mingsmiddelen 2008.   

 
 

§ 2 Verbodsbepalingen 
 
Artikel 2 
 
Het verbod, bedoeld in artikel 32b, eerste lid, van het Besluit, om bij de toediening 
van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas of op de grond gebruik te maken 
van apparatuur, geldt niet voor: 
a. apparatuur die voldoet aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn waarvan de 

ondernemer een geldig keuringsbewijs kan overleggen, dat is afgegeven door de 
Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek te Wageningen; 

b. apparatuur die niet meer dan drie jaar gelden is goedgekeurd in een lidstaat van 
de Europese Unie, voor zover de ondernemer een officieel ter zake van de keu-
ring afgegeven bewijs kan overleggen waaruit blijkt dat de apparatuur voldoet 
aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn;  

c. apparatuur die niet ouder is dan drie jaar, te bewijzen aan de hand van de fac-
tuur; 

d. Apparatuur die is vrijgesteld van keuring, zoals opgenomen in bijlage 2, onder C, 
van deze verordening mits de ondernemer kan aantonen dat de apparatuur goed 
is onderhouden en hulpstukken regelmatig zijn vervangen.  
 
 

§ 3 De keuring 
 
Artikel 3 
 
1. Namens het bestuur keurt, dan wel laat de in artikel 2 onderdeel a bedoelde instantie 

apparatuur keuren, op de eisen van bijlage II van de Richtlijn.   
2. Apparatuur waarvan tijdens de in het eerste lid bedoelde keuring wordt vastgesteld 

dat die in overeenstemming is met de overeenkomstig artikel 20, eerste lid, van de 
Richtlijn ontwikkelde geharmoniseerde normen, wordt geacht te voldoen aan de eisen 
van bijlage II van de Richtlijn. 

3. Volveldspuiten worden  geacht te voldoen aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn 
indien wordt voldaan aan de eisen gesteld aan volveldspuiten, zoals opgenomen in  
bijlage 1 van deze verordening. 

4. De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek te Wageningen verstrekt namens het 
productschap een keuringsbewijs aan de ondernemer indien de apparatuur voldoet 
aan de eisen van bijlage II van de Richtlijn.  

5. De geldigheidsduur van het keuringsbewijs is drie jaren na datum afgifte daarvan. 
6. In afwijking van het vijfde lid is de geldigheidsuur van het keuringsbewijs voor appara-

tuur opgenomen in, de bij deze verordening opgenomen, bijlage 2 onder B, 6 jaren na 
datum afgifte daarvan.  

 
 
 
 

   
§ 4 Toezicht & handhaving 
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Artikel 4 
 
 Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt 

namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor bij besluit 
van het productschap zijn aangewezen 

Artikel 5 
 
1. Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrech-

telijke maatregelen gesteld.  
2. Indien de overtreding bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, 

wordt van tuchtrechtelijke maatregelen afgezien.  
 
 

§ 5 Derdenwerking 
 
Artikel 6 
 
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen 
worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover 
deze professioneel apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen gebrui-
ken. 

 
 

§ 6 Slotbepalingen 
 
Artikel 7 
 
De Verordening PA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2008 wordt 
ingetrokken. 
 
Artikel 8 
 
1. Keuringsbewijzen die zijn afgegeven op grond van de Verordening PA gebruik ver-

deelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2008 en die nog geldig zijn op het 
moment van inwerkingtreding van deze verordening, zijn geldig tot drie jaar na datum 
afgifte.  

2. In afwijking van artikel 2 is de toediening van gewasbeschermingsmiddelen met appa-
ratuur, niet zijnde volveldspuiten, met een bouwjaar:  
a. ouder dan 1996 toegestaan tot 1 januari 2015; 
b. tussen 1996 en 2000 toegestaan tot 1 januari 2016; 
c. na 2000 toegestaan tot 26 november 2016. 

 
 Artikel 9 
 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordenin-
genblad Bedrijfsorganisatie.  
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Artikel 10 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA keuring van apparatuur voor     
gewasbeschermingsmiddelen 2012. 
 
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden 
geplaatst.  
 
 
Zoetermeer, 8 november 2012 
 
 
R.M. BERGKAMP 
voorzitter 
 
 
 
 
M. ELEMA 
secretaris
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BIJLAGE 1: EISEN VOOR VOLVELDSPUITEN: 
 
 
De volveldspuit wordt afgekeurd als één of meer van de in de groepen a t/m q vermelde 
onderdelen zich voordoet. Afwezigheid van onderdelen waarvan kan worden aangetoond 
dat ze al niet aanwezig waren toen de machine nieuw was, is geen reden tot afkeuring. 
Uitzonderingen hierop zijn de aanwezigheid van een zeef in de tankopening en de uitvoe-
ring van de manometer. 
 
 
a. Spuitboom uit- en inklappen; vergrendelen: 
 1. Het handmatig in- en uitklappen kan niet door één volwassen persoon zonder ge-

bruik van geweld of gereedschap worden uitgevoerd; 
 2. Het mechanisch of hydraulisch in- en uitklappen vindt niet plaats met een redelijk 

gelijkmatige snelheid of handmatig ingrijpen is nodig; 
 3. De vergrendelingen op de spuitboom, inclusief de obstakelbeveiliging, in werkstand 

en/of transportstand zijn onvoldoende; 
 4. Slangen worden bij het in- en uitklappen afgeklemd. 
 
b. Hoogteverstelling:  
 1. Een kabel, waarmee de hoogteverstelling plaatsvindt met behulp van een mecha-

nisch of hydraulisch systeem, vertoont rafels of heeft gebroken draden; 
 2. De hoogteverstelling is niet op de oorspronkelijke manier mogelijk; de oorspronkelij-

ke manier is niet meer vast te stellen en de actuele manier is gevaarlijk voor de be-
dieningspersoon; 

 3. De op de gewenste hoogte ingestelde spuitboom verandert bij draaiende motor 
meer dan plus of minus 2 cm in hoogte. 

 

c. Balanscorrectie, pendelconstructie:  
 1. De balanscorrectie/schuinstelmogelijkheid ten opzichte van het maaiveld werkt niet; 
 2. De boom kan niet soepel heen en weer bewogen worden in het verticale vlak als 

gevolg van verbogen, klemmende of stroef glijdende respectievelijk draaiende on-
derdelen van de pendel- of balansconstructie (slingeren).  

 
d. Werking obstakelbeveiliging 
 1. Het boomdeel waarop de obstakelbeveiliging zit kan niet met één hand ontgrendeld 

worden; 
 2. De obstakelbeveiliging keert niet volledig in ruststand terug, nadat het einde van het 

beveiligde boomdeel handmatig in een vloeiende snelle beweging één meter ach-
terwaarts is geduwd en losgelaten. 

 
e. Kwaliteit van de constructie 
 1. De uiteinden van de boom hangen als gevolg van slijtage meer door dan 10 cm; 
 2. De aandrijving verkeert in zodanige staat dat het goed functioneren van de spuitap-

paratuur niet gewaarborgd is; 
 3. In de scharnierconstructie  zit als gevolg van overmatige slijtage of breuk veel be-

wegingsruimte, waardoor de aan elkaar gekoppelde boomdelen onafhankelijk van 
elkaar ongecontroleerde bewegingen kunnen maken (zwiep). 

 
f. Spuitleiding met toebehoren 
 1. Bij stilstand treedt lekkage op; 
 2. Slangen zijn geknikt; 
 3. De spuitleiding, dophouders en doppen zijn niet onbeweeglijk bevestigd; het onder-

linge hoogte-verschil van de doppen is meer dan 10 cm; 
 4. Slangklemmen functioneren zo slecht dat een slang kan worden losgetrokken zon-

der gebruik te maken van gereedschap of zonder eerst een veiligheidsvoorziening te 
hebben verwijderd; 
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 5. Slangen zijn ingesneden door slangklemmen; 
 6. Er wordt beschadiging van de wapening van de slangen vastgesteld, onder andere 

tot uiting komend in opgezwollen slangen. 
 
g. Tank 
 1. De tankinhoud is niet vast te stellen, omdat bijvoorbeeld de markering ontbreekt, het 

peilglas defect of niet helder is, of het vloeistofniveau niet goed door de tankwand is 
waar te nemen; 

 2. Het tankdeksel past qua grootte en vorm niet op de opening en kan niet onbeweeg-
lijk worden vastgezet of kan niet met de hand worden losgemaakt; 

 3. De ontluchting werkt niet; 
 4. Het aftappunt is niet goed bruikbaar; 
 5. Er is in de tankopening geen of een niet in goede staat verkerende vulzeef aanwe-

zig;  
 6. Via de zuigslang of vul-spoelinrichting kan spuitvloeistof teruglopen. 
 
h. Filters 
 1. In de zuig- en persleiding ontbreekt een filter; 
 2. De aanwezige filters zijn niet compleet en/of verkeren niet in goede staat. 
 
i. De spuitmanometer 
 1. Het huis van de manometer heeft een diameter die kleiner is dan 63 mm; 
 2. Schaalindeling: 
  - de op de spuit aanwezige doppen hebben een spuitgebied van 1 tot en met 5 

bar, maar de schaalindeling in het gebied van 1-5 bar is grover dan 0,2 bar; 
  - de op de spuit aanwezige doppen hebben een spuitgebied van 1 tot en met 5 

bar respectievelijk van 5 tot en met 8 bar, maar de schaalindeling in het gebied 
van 1 tot en met 5 bar is grover dan 0,2 bar of de schaalindeling in het gebied 
van 5 tot en met 8 bar is grover dan 1,0 bar respectievelijk de schaalindeling in 
beide gebieden is grover dan per gebied is toegestaan; 

 3. Nauwkeurigheid: 
de op de spuit aanwezige doppen hebben een spuitgebied van 1 tot en met 5 bar 
of van 5 tot en met 8 bar maar de door de spuit-manometer aangegeven drukken 
in het traject van 1 tot en met 8 bar hebben ten opzichte van de ijkmanometer een 
afwijking die groter is dan 0,4 bar; 

 4. 
 
 
 
 
5. 

Er zijn meerdere spuitmanometers (d.w.z. manometers geplaatst achter het persfil-
ter en/of voorzien van een druksensor) aanwezig maar er wordt niet voldaan aan 
de eis dat minstens twee spuitmanometers aan de eisen (i 1 t/m 3) voldoen. Voor 
de digitaal afleesbare spuitmanometer is de afmetingseis niet van toepassing; 
Een manometer voor de luchtdruk van spuitsystemen met lucht/vloeistofdoppen 
dient een minimale diameter te hebben van 63 mm, een schaalindeling tussen 0,5 
en 2 bar van maximaal 0,1 bar en een maximale afwijking t.o.v. de ijkmanometer 
van 0,2 bar.  

 
j.  De flowmeter   

De op de spuit aanwezige flowmeter (doorstroommeter) wijkt méér dan 5 % af van de 
testdoorstroommeter. 
 

k. Pomp/druktest (lektest) 
 1. Bij het opschroeven van de druk naar 10 bar of de door de fabrikant maximaal toe-

gestane druk in het leidingsysteem met uitzondering van de spuitleiding, treedt lek-
kage op van olie of spuitvloeistof; 

 2. De overdrukbeveiliging functioneert niet goed (o.a. geen opvang van vloeistofover-
stort); 

 3. Tijdens het spuiten met de hoogste druk behorende bij het spuitgebied van de te 
testen spuitdoppen treedt lekkage op aan de spuitleiding; 
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 4. Bij de druktesten zijn de slangen opgezwollen; 
 5. Spuitdoppen druppen meer dan 2 ml na nadat de spuitkegel na het sluiten van de 

hoofdkraan 5 seconden is gestopt;   
 6. Er bevinden zich obstakels in het spuitbeeld.  
 
l. De drukregelaar 
 1. 

 
2.  

De ingestelde spuitdruk bij gelijkblijvend toerental wordt niet met een nauwkeurig-
heid van plus of minus 0,2 bar gehandhaafd; 
Na enkele malen openen en sluiten van de hoofdkraan wordt de ingestelde druk 
(plus of minus 0,2 bar) niet opnieuw verkregen. 

 
m. De roercapaciteit 
 1. Er  is onvoldoende roercapaciteit bij het spuiten met de op de spuit aanwezige dop-

pen met de grootste afgifte en de bij deze doppen behorende hoogste spuitdruk.  
- Bij aanwezigheid van alleen een hydraulische roerinrichting is de roercapaciteit 

onvoldoende als de voor de roering beschikbare capaciteit van de pomp in l/min 
minder is dan 5 % van de nominale tankinhoud.  

- Bij aanwezigheid van een hydraulische roerinrichting plus een injector of een 
mechanisch roerwerk is de roercapaciteit in l/min onvoldoende als de beschikba-
re hydraulische roercapaciteit van de pomp minder is dan 2,5 % van de nomina-
le tankinhoud, gemeten bij uitgeschakelde injector. 

- Bij aanwezigheid van alleen een mechanisch roerwerk is de roercapaciteit in 
l/min onvoldoende als op basis van door de opdrachtgever aangeleverde docu-
mentatie kan worden vastgesteld dat de waterverplaatsing (l/min) van het me-
chanische roerwerk kleiner is dan 5 % van de nominale tankinhoud;  

 2 De werking van de roerinrichting is onvoldoende: 
- het mechanisch- of injectorroerwerk werkt niet 
- bij een hydraulisch-, mechanisch-, of injectorroerwerk is de vloeistof in een half-

volle de tank niet duidelijk in beweging. 
   
n. Het verdelingspatroon van de verspoten vloeistof 
 1. De per 10 cm gemeten hoeveelheid verspoten vloeistof wijkt meer dan plus of min 

15% af van het gemiddelde. Van alle op of bij de spuit aanwezige doptypen moet het 
verdelingspatroon per doptype gecontroleerd worden over de volledige werkbreedte; 

 2 Kantdoppen zijn, indien aanwezig, niet gemonteerd volgens de instructie of hebben 
geen juist spuitbeeld. 

 
o. Drukaccumulator 
 1. Er is luchtlekkage; 
 2. De druk van de accumulator kan niet ingesteld worden op de juiste voordruk van 

de in te stellen spuitdrukken van de aanwezige spuitdoppen. Als de accumulator 
oorspronkelijk niet instelbaar was, vervalt deze afkeuringsreden; 

 3. De wijzer van de manometer staat niet stil. 
 
 p.  Fustreiniger (indien aanwezig) 

1. De fustreiniger is beschadigd of niet compleet (zakkenspoelframe); 
2. De spoelkop is verstopt. 

   
q. Bedieningsorganen 
 Tijdens de uitvoering van de keuring is geconstateerd dat de bedieningsorganen van 

meet-, schakel- en drukinstellingen niet soepel of niet goed functioneren. 
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BIJLAGE 2: KEURINGSFREQUENTIE PER APPARATUUR 
 
Apparatuur Omschrijving A- perio-

dieke keu-
ring,  eens 
per 3 jaar 

B - andere 
frequenties 
van keuren 

C - vrij ge-
steld van 
keuring 

Opmerkingen 

Volveldspuiten Mechanisch voortbewogen apparatuur voor 
het verdelen van gewasbeschermingsmidde-
len, bestemd voor bovengrondse volveldsbe-
handelingen in buitenteelten, die overwegend 
neerwaartse richting van spuitvloeistof be-
werkstelligt. Voorbeelden hiervan zijn: , trekker 
gedragen, getrokken, zelfrijdende of opge-
bouwde veldspuiten inclusief ATV met spuit-
boom. 
 

X       

Boomgaardspuiten Mechanisch voortbewogen apparatuur voor 
het verdelen van gewasbeschermingsmidde-
len, bestemd voor bovengrondse volveldsbe-
handelingen in buitenteelten, die overwegend 
zijwaarse of schuin opwaartse richting van 
spuitvloeistof bewerkstelligt. Voorbeelden hier-
van zijn:  Boomgaardspuiten)  in de fruitteelt 
en de boomkwekerij, dwarsstroomspuiten, 
precisiespuiten, tunnelspuiten, torenspuiten, 
spuiten met reflectieschermen, meerrijige 
spuitsystemen en kanon type spuiten. 
 

X       

Motorvatspuiten Motorvatspuiten met spuitpistool of spuitlans. 
Verticale spuitboom, hand geduwd of motor 
aangedreven, eventueel met luchtondersteu-
ning of lucht/vloeistofmeng-doppen en eventu-
eel automatisch bestuurd. Horizontale spuit-
boom, hand gedragen, opgehangen aan een 
rails of geduwd op wielen of rails en eventueel 
uitgevoerd als automaat of gecombineerd met 
watergeef-systeem. Hoogvolume spuitappara-
tuur, mobiele of vast opgestelde unit met tank 

X       
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of pomp unit, motor aangedreven of aangedre-
ven via de aftakas van de trekker, losse uit-
brengeenheid. Inclusief ATV met spuitlans. 

Handgedragen ap-
paratuur 

Hand- en rugspuiten met handpomp of druk-
kamer (hieronder begrepen spuitbussen). 

    X Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Handgedragen ap-
paratuur met elec-
tro- of benzine mo-
tor 

Hand- en rugspuiten aangedreven met electro- 
of benzine motor. 

    X  Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Handgedragen ne-
velspuiten 

Mistblowers (rugspuit), toegepast in de fruit-
teelt, de glastuinbouw en de boomkwekerij. 

    X  Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Laagvolume spuit-
apparatuur 

Pulsfog apparatuur en LVM (Laag Volume 
Mist) apparatuur voor gebruik in binnenruimtes 
in met name de glastuinbouw (bijv. foggers, 
misters, verdampers en vernevelaars), maar 
ook bij de bewaring van aardappels en in de 
intensieve veehouderij. 
 
 
 

 X zie opm X zie opm Apparatuur waarbij de nozzle het be-
langrijkste onderdeel is dat aan slijtage 
onderhevig is, wordt vrijgesteld mits de 
nozzle niet ouder is dan 3 jaar. De ef-
fectiviteit van de bespuiting is sterk af-
hankelijk van de kwaliteit van de 
nozzle. De apparatuur draait vaak au-
tonoom. Voor overige apparatuur geldt 
een keuringsfrequentie van 6 jaar. 

Zwavelverdamper Toegepast in de glastuinbouw.     X Hier zitten weinig delen in die kunnen 
verslijten. Het apparaat werkt goed of 
het werkt niet (de zwavel wordt dan niet 
verdampt). 

Zaaizaad-
behandelings-
apparatuur 

Zaaizaadbehandelingsapparatuur of zaaizaad-
ontsmettingsapparatuur. 

    X Zaaizaadbehandeling gebeurt centraal 
bij gespecialiseerde bedrijven. Onder-
houd is al opgenomen in ARBO richtlij-
nen. Er is/wordt een certificeringsys-
teem voor zaaizaadbehandelings-
bedrijven ontwikkeld. 
 

Grondontsmetting-
apparatuur 

Grondontsmettingapparatuur (inwerken of 
spuiten). 

X       

Granulaat strooiers 
en poederappara-
tuur (handgedra-
gen) 

Apparatuur om middelen in vaste vorm te ver-
spreiden, volvelds of in stroken (granu-
laatstrooiers, apparatuur om slakkenkorrels te 
verspreiden, poederapparaten, enz. 

    X  Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Granulaat strooiers Niet handgedragen apparatuur om middelen in    X Apparatuur om middelen in vaste vorm 
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en poeder-
apparatuur (niet 
handgedragen) 

vaste vorm te verspreiden, volvelds of in stro-
ken (granulaatstrooiers, apparatuur om slak-
kenkorrels te verspreiden, poederapparaten, 
(enz). 

te verspreiden, volvelds of in stroken 
(granulaatstrooiers, apparatuur om 
slakkenkorrels te verspreiden, poeder-
apparaten, enz.) is niet of nauwelijks 
slijtagegevoelig en er is vrijwel niets 
aan te regelen (het werkt goed of het 
werkt niet). Nieuwe machines voor pro-
fessioneel gebruik dienen goedgekeurd 
te zijn.  

Spuittreinen, spuit-
vliegtuigen en 
spuitboten 

Spuitapparatuur gemonteerd op treinen, vlieg-
tuigen en boten. 

X       

Handgedragen on-
kruidstrijkers 
 

Onkruidstrijkers handgedragen.     X  Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Mechanisch voort-
bewogen onkruids-
trijkers 

Onkruidstrijkers achter bijvoorbeeld een trek-
ker of ATV. 

   X Hier is ook niets aan te regelen.  Nieu-
we machines voor professioneel ge-
bruik dienen goedgekeurd te zijn. 

Staminjectie Apparatuur om middel te kunnen injecteren in 
bomen. 

    X  Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Installaties waar-
mee middel wordt 
meegegeven met 
gietwater 

In de glastuinbouw. Middel wordt meegegeven 
in de kunstmestbak, waardoor het middel 
meegaat met het gietwatersysteem.  
 

    X  Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Installaties waar-
mee middel wordt 
geïnjecteerd in het  
gietwater dmv do-
seerunit 

In de glastuinbouw. Middel wordt meegegeven 
dmv een doseerunit in een waterleiding van 
het gietwatersysteem. 

X     Beperken tot keuring van doseerunit.   

Rijen of stroken-
spuiten 
 

Rijen of strokenspuiten, mechanisch voortbe-
wogen, meestal neerwaarts, (akkerbouw, 
boomteelt en fruitteelt). Inclusief op zaai- of 
pootapparatuur gebouwde spuitapparatuur. 
Hieronder kan ook vallen apparatuur die per 
bed een middel op de grond spuit terwijl die 
wordt gefreesd (beddenfrees) en het middel 
daarmee dus infreest, bijvoorbeeld voor een 
middel als Rizolex (niet om grondontsmetting). 

X spuit-
boom meer 

dan 3 m. 
Zie opm. 

 X spuitboom 
3 m of min-

der, zie opm. 

Deze worden zeer beperkt gebruikt en 
gedurende een korte periode in tegen-
stelling tot volveldsspuiten  die jaarrond 
worden ingezet. De emissierisico's zijn 
beperkt. Bij spuitinstallaties breder dan 
3 m kan volgens de richtlijn geen vrij-
stelling of alternatieve keuringsfrequen-
tie gelden.                               
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Onkruidspuiten in 
de fruitteelt 

Eenvoudige spuitapparatuur, te bevestigen 
voor of onder de trekker, met enkele spuitdop-
pen om onkruid onder fruitbomen/struiken te 
bestrijden. 

X spuit-
boom meer 

dan 3 m. 
Zie opm. 

  X spuitboom 
3 m of min-

der, zie opm. 

Met deze apparatuur wordt het onkruid 
in de fruitteelt enkele malen per jaar 
bestreden. Toepassing vindt gericht 
plaats om te voorkomen dat er schade 
ontstaat aan de fruitbomen/struiken en 
de grasstrook . De emissierisico’s zijn 
beperkt. Bij spuitinstallaties breder dan 
3 m kan volgens de richtlijn geen vrij-
stelling of alternatieve keuringsfrequen-
tie gelden. 
 

Dompelapparatuur Apparatuur voor het dompelen van planten, 
plantendelen (b.v. bloembollen) en vruchten 
(b.v. voor de bestrijding van vruchtrot in fruit), 
waarbij middel wordt toegevoegd aan een 
dompelbak of waarbij de dompelvloeistof met 
middelen via een douche (b.v bij de bollenteelt 
over de bollen in de kuubskist heen) wordt 
toegevoegd aan het dompelbad.  

    X  Op grond van artikel 8, derde lid, on-
derdeel b, van de Richtlijn. 

Smartfresh toepas-
sing 

In afgesloten koelcellen wordt Smartfresh toe-
gepast om de teruggang in kwaliteit van appels 
en peren te remmen.  

    X Deze toepassing vindt plaats door ver-
damping. Het middel wordt een met de 
hand verplaatsbaar vat gelegd. In dit 
vat zit water en met een elektromotor 
op batterijen wordt lucht in het water 
gebracht. Hierdoor reageert het middel 
met water en verdampt . De versprei-
ding van het middel in de koelcel vindt 
plaats door de luchtstroming in de cel 
van de koelapparatuur. De toepassing 
wordt niet uitgevoerd door de fruitteler, 
maar door de eigenaar van het middel, 
die naast het middel ook de toepassing 
levert.  

Overige apparatuur  Apparatuur die specifiek bestemd is voor de 
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, 
anders dan bovengenoemde apparatuur. 

X    

 
 



   

  

TOELICHTING 
 
De Commissie Teeltaangelegenheden 
De primaire sector heeft ervoor gekozen om het bestuur van het productschap te kunnen ad-
viseren vanuit de specifiek daartoe ingestelde Commissie Teeltaangelegenheden. De leden 
van de Commissie Teeltaangelegenheden worden door het bestuur benoemd op voordracht 
van LTO-Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NJAK), De Nederlandse Ak-
kerbouw Vakbond (NAV), CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. De Commissie is daar-
door een goede afspiegeling van de betreffende sector.  
 
De Commissie heeft tot taak met het oog op het specifieke karakter van het beleidsterrein 
teeltaangelegenheden: 
a. gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur ten aanzien van teelt-

aangelegenheden; 
b. het (doen) ontwerpen van, door het bestuur vast te stellen, verordeningen inzake de teelt 

alsmede de financiering van projecten en instellingen; 
c. het formuleren van, door het bestuur vast te stellen, (meerjaren)begrotingen inzake het 

benodigde budget voor de (mede) te financieren projecten en instellingen;  
d. het nemen van besluiten over besteding van het beschikbaar gestelde budget; 
e. het houden van toezicht op de (mede) gefinancierde projecten en instellingen; 
f. het voeren van extern overleg in relatie tot het taakgebied; 
g. het extern vertegenwoordigen van het productschap inzake het beleidsterrein teelt-

aangelegenheden; 
h. het geven van advies inzake de financiering van de commissies alsmede de ondersteu-

nende secretariële en administratieve activiteiten door het productschap; 
i. het verlenen van ontheffingen in gevallen waarin bij verordening daartoe de mogelijkheid 

is geopend. 
 
Algemeen 
De richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam 
gebruik van pesticiden stelt een kader voor de totstandbrenging van een duurzaam gebruik 
van pesticiden (PbEG 2009,L309) door vermindering van de risico’s en de effecten van pes-
ticidengebruik op de menselijke gezondheid en het milieu en door bevordering van het ge-
bruik van geïntegreerde plaagbestrijding en alternatieve benaderingswijzen of technieken, 
zoals niet-chemische alternatieven voor pesticiden.  
 
Artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat apparatuur 
voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen die professioneel worden gebruikt, op 
peridieke tijdstipen aan een keuring worden onderworpen. Voor wat betreft de keuring wordt 
voor de implementatie en uitvoering de medewerking van het productschap gevorderd.  
 
Het productschap heeft reeds met de autonome Verordening PA gebruik verdeelappara-
tuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2008 regels gesteld voor een periodieke keuring van 
mechanisch voortbewogen apparatuur voor het verdelen van gewasbeschermingsmidde-
len, bestemd voor bovengrondse volveldbehandelingen in buitenteelten, die een overwe-
gend neerwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligt (volveldspuit). De autonome 
verordening wordt met deze verordening omgezet in een medebewindsverordening. De  
keuringsplicht wordt uitgebreid tot alle apparatuur die specifiek bestemd is voor de toepas-
sing van gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Doelstelling van de regeling 
Doelstelling van de verordening is om door het gebruik van goed onderhouden en goed af-
gestelde apparatuur de door deze apparatuur teweeggebrachte schadelijke effecten van 
gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.  
 
 
 



   

  

De uitvoerings- en handhavingsaspecten 
De uitvoering van de keuring ligt in handen van keuringststations die werkzaam zijn onder de 
verantwoordelijkheid van de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek Wageningen.  
Op grond van artikel 32 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden  worden 
de overtredingen van verbodsbepalingen van deze verordening tuchtrechtelijk gehandhaafd.  
Op basis van de berechtingsrapporten van de door het bestuur bij besluit aangewezen toe-
zichthouders, worden door de voorzitter de zaken aanhangig gemaakt bij het Tuchtgerecht. 
De rechtsgang van de tuchtrechtelijke handhavingsprocedure is geregeld in de Wet tucht-
rechtspraak bedrijfsorganisatie 2004. 
 
Toedeling bestuursbevoegdheden 
De stichting Kwaliteitseisen en Landbouwtechniek Wageningen oefent in mandaat het keu-
ren van apparatuur uit dan wel laat het keuren uitoefenen. In de prakrijk wordt de keuring uit-
gevoerd door keuringsstations onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kwaliteitseisen 
Landbouwtechniek Wageningen.  
 
Derdenwerking 
Daar apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, en meer in het bij-
zonder ten behoeve van onkruidbestrijdingsmiddelen, ook buiten de landbouw worden ge-
bruikt, is met behulp van artikel 102, tweede lid, Wet op de bedrijfsorganisatie, de reikwijdte 
van de productschapregelgeving op dit specifieke punt, dus voor de de verplichting tot het 
periodiek keuren van apparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen, uitgebreid tot alle ge-
bruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Daartoe wordt het instellingsbesluit van het Pro-
ductschap Akkerbouw aangepast. Op deze wijze wordt bereikt dat de desbetreffende pro-
ductschapregelgeving ook van toepassing is op gebruikers buiten de landbouw. 
 
Overtreding van verbodsbepalingen van deze verordening door derden kunnen door de Mi-
nister bestuursrechtelijk of door de officier van Justitie strafrechtelijk worden gesanctioneerd.  
 
De financiële gevolgen van de verordening 
De driejaarlijkse keuring kost de ondernemer thans ongeveer € 150,-. 
 
Gefaseerde invoering van de keuringsplicht 
Onder de Verordening PA gebruik verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen 
2008 gold de keuringsplicht alleen voor volveldspuiten, met deze verordening wordt de 
keuringsplicht uitgebreid tot alle apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermings-
middelen. Teneinde de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek Wageningen en de 
keuringsstations en ondernemers niet te overspoelen met keuringsverzoeken wordt de 
keuringsplicht gefaseerd ingevoerd (artikel 8, tweede lid). Een gefaseerde invoering is mo-
gelijk daar artikel 8 van de Richtlijn bepaalt dat apparatuur uiterlijk op 26 november 2016 
tenminste eenmaal moet zijn gekeurd. De gefaseerde invoering geld niet voor volveldspui-
ten, daar deze apparatuur reeds in het keuringstraject zitten.  
 
  
 Zoetermeer, 8 november 2012 
 
 
R.M. BERGKAMP 
voorzitter 
 
 
 
M. ELEMA  
secretaris 
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