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Keuring van uw mestbassin en of spankap 

Waarom moet u keuren?  

Helaas komen er nog steeds ongevallen m.b.t. mestopslag voor. U heeft een wettelijke verplichting 

tot het keuren van uw mestopslag. Indien dit niet tijdig gekeurd wordt en er gebeurd een ongeval 

dan is de kans zeer groot dat de verzekering weigert en niet uitkeert . 

Verzekeringen en Gemeenten eisen ook een keuringsrapport. Bij controle van de Gemeente en het 

ontdekken van het niet tijdig keuren, kan het mestbassin worden stilgelegd en een bijbehorende 

boete worden toegekend. De keuringen moeten door een Kiwa gecertificeerd bedrijf gebeuren en 

voldoen aan de Kiwa richtlijnen. 

Hoe werkt een keuring van uw mestopslag?  

De keuring van uw mestbassin hangt af van het type opslagsysteem dat u heeft. Het keuren wordt 

altijd vanaf de buitenzijde gedaan en bij stalen silo’s moet de silo ook inwendig gekeurd worden. Bij 

het keuren wordt op de silo zelf gelet maar ook alle materialen en de omgevingsfactoren spelen een 

rol, zo kijken we ook naar evt. overhangende takken en de verplichte aanrijdbeveiliging bij het 

afname station. Wanneer een silo ook inwendig gekeurd moet worden, gaat de inspecteur met 

behulp van perslucht de silo binnen. De opdrachtgever moet daarbij om veiligheidsredenen 

aanwezig zijn.  

Wettelijk verplichte keuringsvereisten 

 SFS-Foliesystemen: Betonsilo’s: 

-1e keer na 10 jaar bij certificering - 1e keer na 20 jaar bij certificering

-1e keer na 5 jaar zonder certificering - 1e keer na 10 jaar zonder certificering

Garantie en referentieperiode 

SFS-Foliesystemen: 

10 jaar afbouwende garantie bij certificering 

5 jaar afbouwende garantie zonder certificering 

10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur bij normale omstandigheden) 

Betonsilo’s: 

10 jaar volledige garantie 

Door onze Kiwa gecertificeerde inspecteurs wordt de aangegeven periode vastgesteld. 

Keuringsrapport 

Het keuringsrapport wordt in drievoud naar u toegestuurd. Zo kunt u er 1 zelf houden, 1 naar 

uw verzekering sturen en 1 naar de Gemeente. Als de keuring is voltooid en er een nieuwe 

referentieperiode is afgegeven dan kunt u de mest weer veilig opslaan in uw silo of bassin. 
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