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VRIJSTELLINGSVERZOEK: VERPLICHTE KEURING VAN DE SPUITTOESTELLEN 
 

 

Deze brief en bewijsdocumenten moeten teruggezonden worden naar het FAVV.  

Postadres 
FAVV- DG Controlebeleid 
t.a.v. Dhr. directeur a.i. Ir. Keppens 
Food Safety Center, AC-kruidtuinlaan 55 
1000 BRUSSEL 
 
Email SPUITpccb.s1@favv-afsca.be 
 
 
VUL DIT FORMULIER IN DRUKLETTERS IN 

naam, voornaam ………………………………………………………………………………….. 

adres ………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………..……………..……..……….. 

telefoon    ……./………..… merk spuittoestel: ………...…………...…………...…………........ 

bouwjaar …………............ van ……………... meter, van …………...... liter 

type ………….........………….........………….........  

model ………….........……… desgevallend nummer laatste keuring: ………………………... 

hoofdactiviteit ……………………………………………………………………………………….. 

nevenactiviteiten ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

activiteit waarvoor het spuittoestel gebruikt wordt/zal worden: ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ik ondertekende, verklaar met betrekking tot de verplichte keuring van de spuittoestellen1 dat: 

➢ Ik mijn vrijstellingsverzoek aanvul met de nodige bewijsdocumenten, foto’s en eventuele 
video’s van het spuittoestel; 

➢ Ik het FAVV op de hoogte breng indien mijn activiteiten wijzigen;  
➢ Ik het FAVV op de hoogte breng indien ik mijn spuittoestel verkoop; 
➢ Vrijstellingsaanvraag optie 1: Ik verklaar dat ik mijn toestel niet zal gebruiken voor de 

toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Indien ik dit toch wens te doen, vervalt 
mijn vrijstelling en bied ik mijn spuittoestel aan voor de verplichte keuring van de 
spuittoestellen. 

➢ Vrijstellingsaanvraag optie 2: Ik verklaar dat ik mijn toestel niet zal gebruiken voor 
irrigatie, fertigatie en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Indien 
ik dit toch wens te doen, vervalt mijn vrijstelling en bied ik mijn spuittoestel aan voor de 
verplichte keuring van de spuittoestellen. 

Vrijstellingsaanvraag: 
❑ Optie 1 Toestel niet geschikt voor toepassen van een gewasbeschermingsmiddel 
 - Ik voeg bewijsdocumenten toe van de aanpassingen aan het spuittoestel 

❑ Optie 2 In de gebruikscontext worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt 
 - Ik licht mijn activiteiten toe waarvoor ik het spuittoestel wil gebruiken 

 
 
 
 



Motivering : ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Datum:   Handtekening:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


