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Keuring spuittoestellen in Frankrijk

In Frankrijk is op 1 januari 2009 een nieuwe wetgeving van kracht geworden rond de toelating en
keuring van spuittoestellen.
Tot nu toe bestond er in Frankrijk geen wettelijke verplichting zoals in België, waar elk spuittoestel
alle drie jaar gekeurd moet worden (controlepunt 2.2.1, niveau A). De Franse telers moesten in het
kader van de IKKB Standaard op andere vrijwillige keuringssystemen beroep doen, die door de
“Chambres d'Agriculture” aangeboden werden.
Gezien er nu de wettelijke verplichting bestaat, zijn de vrijwillige keuringssystemen met hun
activiteiten gestopt.
De Franse wetgeving voorziet dat alle landbouwers tegen eind 2013 gecontroleerd moeten zijn en
heeft een volgorde bepaald, dat afhankelijk is van het SIREN nummer van de eigenaar van het
spuittoestel. Concreet zal een eerste groep in 2009 gecontroleerd worden, een tweede in 2010
enzovoort tot 2013.
De Franse landbouwers die momenteel hun IKKB certificaat hernieuwen, hebben meestal al in 2006
een keuring van hun spuittoestel gehad. Bijgevolg moet er eigenlijk in 2009 een herkeuring
gebeuren.
Voor de Franse landbouwers bestaat er momenteel geen mogelijkheid, om een keuring te laten
uitvoeren, ofwel omdat zij nog niet aan de beurt zijn, ofwel omdat er in de regio nog geen
goedgekeurde inspectie-instelling bestaat (De “Chambres d'Agriculture” moeten eerst een specifieke
toelating verkrijgen om als keuringsdiensten te kunnen starten).
De spuittoestellen waarop tussen 1.1.2007 en 31.12.2008 op vrijwillige basis een keuring uitgevoerd
werd, moeten pas binnen 5 jaar opnieuw gekeurd worden.
De technische werkgroep van Vegaplan.be stelt voor:
1.

De Franse wetgeving wordt in het kader van de IKKB Standaard volledig aanvaard, met een
officiële keuring van de spuittoestellen alle 5 jaar.

2.

Het controlepunt 2.2.3* (“De landbouwers voert (minstens) een jaarlijkse controle uit en noteert
zijn bevindingen. Hij houdt het spuittoestel in goede staat”), wat vandaag een aanbeveling is,
wordt naar een niveau 2 gebracht. Deze maatregel geldt uitsluitend voor Franse telers die nog
over geen gekeurd spuittoestel beschikken, en is beperkt tot 31 december 2013.
Vanaf die datum is de Franse reglementering volledig van toepassing en wordt het controlepunt
2.2.3* terug op een niveau 3 (aanbeveling) gebracht.
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