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Ministerie van Economische Zaken 

Directie Agrokennis  

t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

Geachte heer Berkelmans, 

 

Via deze brief informeer ik u over de oordeelvorming van de Commissie Deskundigen 

Meststoffenwet (CDM) met betrekking tot uw verzoek (email mw dr M.H. Meijer van 

24 mei 2013) om te gaan of de excretieforfaits voor stikstof en fosfaat van jongvee 

aangepast dienen te worden door uw ministerie, mede naar aanleiding van het 

verzoek daartoe door Praktijknetwerkgroep, DLV Rundveeadvies, LTO Nederland en 

de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (brief van 22 mei 2013, met onderwerp 

“Forfaitaire mestproductienormen jongvee”). 

 

In uw verzoek worden 5 vragen gesteld. Deze vragen zijn door de CDM-werkgroep 

“Diergebonden forfaits” besproken. De bevinding van de werkgroep worden hieronder 

beknopt weergegeven:  

 

1. Zijn de door de sector geleverde gegevens voldoende om een 

wetenschappelijk oordeel te kunnen vellen over of de huidige forfaits kloppend zijn? 

 

Reactie: Er zijn aanwijzingen dat de huidige excretieforfaits voor stikstof en fosfaat 

van jongvee te hoog zijn voor jongvee gehouden op gespecialiseerde opfokbedrijven. 

Dit is door het praktijknetwerk jongveeopfok afgeleid op basis van bedrijfsspecifieke 

excretieberekeningen (zie rapport “BEX-analyse en groei jongvee; Jongvee 

mestproductie en Mineralenbenutting” Praktijknetwerk Nr. 12; 2 mei 2013). Deze 

conclusie is gebaseerd op een analyse van 71 gespecialiseerde opfokbedrijven; het 

betreft dus een specifieke groep jongvee, namelijk jongvee gehouden op 

gespecialiseerde opfokbedrijven. In de Landbouwtelling en de Meststoffenwet wordt 

deze specifieke groep jongvee echter niet apart onderscheiden van jongvee 

gehouden op gangbare melkveebedrijven met jongvee. De CDM-werkgroep is 

daarom van mening dat voor deze gespecialiseerde opfokbedrijven de 

bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX) de beste methode is om de excretie van 

stikstof en fosfaat vast te stellen. De 71 bedrijven van het praktijknetwerk zijn niet 

representatief voor de circa 20.000 melkveebedrijven met jongvee in de 

landbouwtelling.  

Samenvattend, de verstrekte gegevens zijn wel voldoende om de excreties van 

stikstof en fosfaat door jongvee te berekenen voor de specifieke groep 

opfokbedrijven, maar niet voor het ‘gemiddelde’ jongvee in Nederland. 

 

2. Indien een wetenschappelijk oordeel niet mogelijk is: Welke gegevens 

zouden aangeleverd moeten worden om een wetenschappelijke beoordeling wel 

mogelijk te maken?  
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Reactie: Op basis van de verstrekte gegevens kunnen enkel excretieforfaits worden 

afgeleid voor jongvee gehouden op gespecialiseerde opfokbedrijven. Dit is slechts 

een beperkte categorie die niet apart wordt onderscheiden in de Landbouwtelling en 

Meststoffenwet. 

 

3. Indien een wetenschappelijk oordeel wel mogelijk is: Welke forfaitaire 

waarden adviseert de CDM? 

 

Reactie: De CDM-werkgroep adviseert om (i) de excretieforfaits voor jongvee niet 

aan te passen op basis van het voornoemde rapport van het praktijknetwerk, (ii) 

gespecialiseerde opfokbedrijven kunnen het beste BEX gebruiken om de stikstof- en 

fosfaatexcreties te berekenen, en (iii) de excretieforfaits voor jongvee binnenkort te 

herzien, omdat recente resultaten van de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM) 

aantonen dat de gemiddelde excretie van stikstof en fosfaat door jongvee in 

Nederland in de voorbije jaren is afgenomen. 

  

4. De aangeleverde cijfers hebben alleen betrekking op gespecialiseerde 

jongveebedrijven. Verschilt het voermanagement en daarmee de excretie van 

jongvee op gespecialiseerde jongveeopfokbedrijven en melkveebedrijven?  

 

Reactie: Ja, het voermanagement verschilt en daarmee zijn de excreties van stikstof 

en fosfaat door jongvee op gespecialiseerde jongveeopfokbedrijven lager dan die van 

jongvee op gangbare melkveebedrijven met eigen jongveeopfok. 

 

5. Zo ja, adviseert de CDM om onderscheid te maken tussen forfaits van 

jongvee op gespecialiseerde jongveeopfokbedrijven en jongvee op melkveebedrijven? 

 

Reactie: Gespecialiseerde opfokbedrijven worden in de landbouwtelling niet apart 

onderscheiden. Het is dus niet bekend hoe groot deze groep is en welke bedrijven 

dat zijn. Ook in de Meststoffenwet wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongvee 

op gespecialiseerde opfokbedrijven en op gangbare melkveebedrijven. Mocht er een 

aparte diercategorie voor gespecialiseerde opfokbedrijven worden opgenomen in de 

Meststoffenwet, dan moeten er ook aanvullende gegevens worden verzameld via in 

de Landbouwtelling (en dat zou aanpassing van de Landbouwtelling vergen). Onlangs 

is juist besloten om het aantal te onderscheiden diercategorieën in de Meststoffenwet 

te beperken (harmonisatie van diercategorieën). De gespecialiseerde opfokbedrijven 

kunnen beter door middel van BEX de excretie berekenen.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

 

Prof. dr. Oene Oenema 
 
 

cc.  ir. C. Lever, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

dr.ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

ir. J.F. van Gemerden, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

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


