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Ministerie van Economische Zaken 
Directie Agro en Natuurkennis (ANK) 
t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag 

 

Geachte heer Berkelmans, 
 
Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een advies 
opgesteld over de wenselijkheid om Bijlage I (Forfaitaire mineralengehalten in 
dierlijke mest) van de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet (URM) te 
actualiseren. De vorige actualisatie door de CDM dateert van mei 2014.  
 
Het voorstel voor actualisatie van de forfaitaire mineralengehalten in dierlijke mest is 
opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest 
recente gegevens van mesttransporten, zoals geregistreerd bij RVO. De resultaten 
zijn samengevat in Tabellen 1, 2 en 3 (zie bijlage bij deze brief), als percentiel-
waarden (inclusief mediaan) en gemiddelde waarden. De variatie in samenstelling is 
voor sommige mesten erg groot, vooral voor vaste mest. Een deel van deze variatie 
is veroorzaakt door variatie in het droge stofgehalte van de mest.  
 
De mediane waarden zijn meestal lager dan de gemiddelde waarden. Dit verschil 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van mestmonsters met relatief hoge en 
soms extreem hoge gehaltes. Meer dan 20% van de monsters heeft een 
fosfaatgehalte in de dikke fractie van gescheiden varkensmest en rundveemest dat 
hoger is dan te realiseren is met goede mestscheidingstechnieken volgens een 
recente studie. Dit duidt op onjuiste bemonsteringsprocedures en/of geknoei met 
mestmonsters.  
 
De CDM stelt voor om de mediane waarden van de stikstofgehaltes in Tabel 1 en van 
de fosfaatgehaltes in Tabel 2 van de bijlage bij deze brief te gebruiken voor het 
afleiden van de forfaits in bijlage I van de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. 
Mediane waarden zijn te prefereren boven gemiddelde waarden, omdat mediane 
waarden minder worden beïnvloed door uitschieters in analyseresultaten.  
 
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 (PAV) 
dr. Ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, directie PAV 

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