
 

 

Communicatieboodschap 

Opgebruiktermijn spuitdoppen na verlopen van de vervaldatum 

 
 
In de lijst met driftreducerende spuitdoppen (DRD-lijst) zijn spuitdoppen ingedeeld in driftreductie-
klassen (DRD-klassen). De indeling van spuitdoppen in DRD-klassen heeft een geldigheidstermijn 
van 5 jaar. In de DRD-lijst is daarom voor iedere spuitdop een vervaldatum opgenomen.  
 

De geldigheidstermijn van 5 jaar voor de DRD-indeling is vastgelegd in het ‘Meetprotocol voor het 
vaststellen van de driftreductie van spuitdoppen voor neerwaartse en op- en zijwaartse bespuiting’. 
De reden voor het hanteren van deze geldigheidstermijn is dat door doorontwikkeling van 
spuitdoppen of door slijtage of vervanging van de mal waarmee spuitdoppen worden geproduceerd, 
specificaties van een spuitdop kunnen veranderen waardoor mogelijk niet meer aan de eisen voor 
drift wordt voldaan. 

 
Het bevoegd gezag heeft besloten hier als volgt mee om te gaan. 
 
Verlenging vervaldatum, actie voor spuitdoppenfabrikanten 
Voor verlenging van de geldigheidstermijn van de DRD-indeling met vijf jaar moet een 

spuitdoppenfabrikant aantonen dat de spuitdop nog aan de driftreductie-eis voldoet. Dit kan door 
het uitvoeren van beperkt onderzoek. Indien uit het onderzoek blijkt dat: 

- de driftreductie van de spuitdop nog voldoet, dan wordt de vervaldatum met 5 jaar verlengd. 
- de driftreductie van de spuitdop niet meer voldoet, dan moet de fabrikant een volledig 

onderzoek laten uitvoeren om de DRD-indeling van de spuitdop opnieuw vast te stellen. 
Daarmee wordt ook de vervaldatum met 5 jaar verlengd. Indien de fabrikant besluit om geen 
beperkt/volledig onderzoek te laten uitvoeren dan wordt de vervaldatum van de betreffende 
spuitdop niet verlengd.  

 

Opgebruiktermijn spuitdoppen en betekenis voor agrarische ondernemer 
Spuitdoppen worden door ondernemers niet jaarlijks vervangen. Het agrarisch bedrijfsleven heeft 
daarom gevraagd om een opgebruiktermijn voor spuitdoppen na het verlopen van de vervaldatum. 
In het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en veehouderij (BOOT-overleg) zijn bestuurlijke afspraken 
gemaakt over het hanteren van een opgebruiktermijn.  
 

Na het verlopen van de vervaldatum voor de DRD-indeling van een spuitdop is de 
opgebruiktermijn: 

- 2 jaar –> indien uit onderzoek blijkt dat de spuitdop niet meer voldoet, dan krijgt de spuitdop 
een opgebruiktermijn van 2 jaar na de vervaldatum waarin een agrarische ondernemer de 
spuitdop nog mag gebruiken. 

- 5 jaar –> indien geen volledig onderzoek of geen aanvraag voor verlenging van de indeling in 
DRD-klassen van de spuitdop wordt ingediend, dan krijgt de spuitdop een opgebruiktermijn van 

5 jaar na de vervaldatum waarin een agrarische ondernemer de spuitdop nog mag gebruiken. 
 
Voorwaarde voor de opgebruiktermijn van 2 en 5 jaar is dat de spuitdoppen zijn aangeschaft vóór 
de vervaldatum én de ondernemer dit kan aantonen bij een controle. 
 
De opgebruiktermijn wordt opgenomen in de tabellen met spuitdoppen in de DRD-lijst. 
 

 
 
 
 
 
Voor vragen kan contact opgenomen worden met de TCT (e-mail: corine.baltus@rws.nl) 
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