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2500 EK  Den Haag 

 

 
Geachte heer Berkelmans, 
 
Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een 
onderbouwd advies opgesteld over de excretienormen voor biologisch gehouden 
leghennen en de daaraan gekoppelde gasvormige verliezen, mede naar aanleiding 
van vragen vanuit de praktijk bij de internetconsultatie wijziging biologische forfaits.  
 
De CDM constateert, op basis van her-analyse, dat de eerder voorgestelde bruto 
excretie van biologisch gehouden leghennen juist is berekend, maar dat de 
voorgestelde stikstofcorrectiefactor voor vaste mest in een volière zeer waarschijnlijk 
te laag is, als gevolg van de verandering in berekeningswijze. 
 
De CDM adviseert om de stikstofcorrectie voor stalsystemen met vaste mest 
voortaan af te leiden uit de verandering in de stikstof-fosfaat verhouding (N/P2O5 
verhouding) van de mest tussen het moment van excretie en na opslag.   
 
De CDM adviseert om de stikstofcorrectie voor pluimvee voorlopig te baseren op 
eerdere berekeningen (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet; Tabel 4 Diergebonden 
normen versie januari 2012). Een voorstel daartoe is opgenomen in Tabel 1 voor 
gangbaar gehouden dieren en in Tabel 2 voor biologisch gehouden dieren.   
 
 
 

 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 

 
Prof.dr. Oene Oenema  
 
cc.  drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit 
dr.ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, directie PAV 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 
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