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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, 
 

 

Op uw verzoek heeft de werkgroep ‘Diergebonden forfaits’ van de Commissie 

Deskundigen Meststoffen nagegaan of het onderzoeksrapport van Lambert et al., 

2014. Phosphorus Requirement in Laying Hens. Schothorst Feed Research (in prep.) 

aanleiding geeft tot herziening van de stikstof- en fosfaatexcretie forfaits voor 

leghennen en gehalteforfaits voor eieren. De bevindingen van de werkgroep zijn 

samengevat in bijgevoegde notitie “Actualisatie N- en P-excretieforfaits leghennen en 

eieren” van P. Bikker, M.M. van Krimpen, A.W. Jongbloed.  

 

De werkgroep komt tot de volgende aanbevelingen: 

- De forfaitaire N- en P-gehalten in opfokhennen en leghennen niet aanpassen.  

- Het forfaitaire P-gehalte in eieren actualiseren op basis van een geactualiseerde 

gemiddelde waarin de nieuwe gegevens van Lambert et al. (2014, in prep.) zijn 

verwerkt en een correctie voor P in de eischaal is doorgevoerd.  

- Nagaan in hoeverre de monsters van de studie van Lambert et al. (2014, in 

prep.) geschikt zijn voor het bepalen van het N-gehalte in leghennen en eieren, 

om vervolgens te gebruiken voor actualisatie van het forfaitaire N-gehalte.  

- Nagaan of er meer gegevens met betrekking tot lichaamssamenstelling en 

eisamenstelling beschikbaar zijn in de recente literatuur om deze bij een 

eventuele volgende aanpassing van te forfaits te kunnen meenemen.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Prof dr Oene Oenema 

Voorzitter Commissie Deskundigen Meststoffenwet 

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

dr.ir. M.H. Meijer, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

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


