ZuivelNL begroting 2022
ZuivelNL versterkt de Nederlandse zuivelketen met

De te financieren activiteiten dienen dan ook een

respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. Als

meerwaarde te hebben voor de zuivelsector als geheel.

Bestedingsruimte 2022
ruim € 10 miljoen
LASTEN
x € 1.000

brancheorganisatie faciliteert zij het overleg tussen
belangenorganisaties van melkveehouders en de



Melkveehouders betalen € 0,05 per 100 kg melk

zuivelondernemingen waarbij gezamenlijke initiatieven



Zuivelondernemingen betalen € 0,02 per 100 kg melk

toegevoegde waarde creëren.



Bijdrage KoeMonitor van € 70 per melkveehouder



Bijdrage partners

DATA
5%

MARKT, EDUCATIE, IDF,
BTW AFWIKKELING
7%

€ 469

EXPORT &
NORMALISATIE
3%
BESTUUR, VERENIGING,
PERSONEEL, KANTOOR
20%

€ 300

€ 2.058

€ 739

ZuivelNL investeert collectief in het versterken van de
Nederlandse zuivelketen:



Onderzoek & innovatie



Diergezondheid & dierenwelzijn



Voedselveiligheid

Lees meer over de begroting 2022 op de website van



Duurzaamheid

ZuivelNL.



Instrumenten en data

Daarnaast faciliteert ZuivelNL:



INSTRUMENTEN
7%

In totaal is bijna € 10,8 miljoen beschikbaar. Begroot is

DUURZAAMHEID
8%



Zuivelnoteringen & marktinformatie



Educatie jongeren met

€ 10.346

€ 854

€ 2.000

ONDERZOEK
& INNOVATIE
20%

€ 935

Ga naar www.zuivelnl.org

KOEMONITOR
ONDERHOUD &
ONTWIKKELING
9%

Export van zuivelproducten
& normalisatiewerk

€ 765

dat de bestedingen in 2022 € 10,3 miljoen bedragen.

Aanmelden nieuwsbrief

€ 1.076

DIERGEZONDHEID &
DIERENWELZIJN
10%

Aanmelden wekelijkse noteringen

€ 1.150

VOEDSELVEILIGHEID
11%

lesmateriaal en boerderijbezoek



Deelname van de Nederlandse
zuivelsector aan IDF

ZuivelNL financiert de activiteiten uit een contributie die is gebaseerd op door melkveehouders aan
zuivelondernemingen geleverde kilo’s melk en door
zuivelondernemingen verwerkte kilo’s melk.

ZuivelNL | Postbus 93453 | 2509 AL Den Haag | info@zuivelnl.org

Leden

Partners

Investeren in de
Nederlandse zuivelketen

Duurzaamheid

Voedselveiligheid

De Duurzame Zuivelketen is een

Zuivelproducten moeten veilig

programma van LTO, NAJK, NMV

en van hoogwaardige kwaliteit

en NZO. Zij hebben gezamenlijke

zijn. Dat begint bij rauwe melk die

duurzaamheidsdoelen voor 2030

voldoet aan de geldende normen

opgesteld voor een zuivelsector die

en voedselveiligheidseisen, nu en

toekomstbestendig en verantwoord

in de toekomst.

is. De zuivelketen wil veilig en met

Onderzoek & innovatie

Diergezondheid & dierenwelzijn

plezier werken, een goed inkomen

Het onderzoeksprogramma signa-

Onderzoek & Innovatie is onontbeerlijk voor de

Gezonde kalveren en koeien staan aan de

verdienen, kwalitatief hoogwaardige

leert bedreigingen, richt zich op het

ontwikkeling van de sector. ZuivelNL bundelt de

basis van een verantwoorde melkproductie.

voeding produceren, met respect

voorkomen van gebeurtenissen die

behoefte aan nieuwe kennis en pakt zaken op

Ziektebestrijding, monitoring rundergezondheid,

omgaan met dieren en milieu en door

een negatief effect kunnen hebben

die het individuele melkveebedrijf overstijgen.

aanpak bedrijfsgebonden dierziekten en

de Nederlandse samenleving gewaar-

en onderzoekt en bevordert techno

Uitgangspunt is dat nieuwe inzichten en kennis

verantwoord medicijngebruik staan centraal.

deerd worden. ZuivelNL verzorgt het

logieën die de kwaliteit en/of veilig-

programmamanagement. Daarnaast

heid van rauwe melk en/of zuivel
producten verbeteren.

op het gebied van rendement, waardering van
de maatschappij en beperken van de emissies

ZuivelNL stelt KoeMonitor beschikbaar

financiert ZuivelNL de verankering van

terechtkomen op het melkveebedrijf.

aan zuivelondernemingen

de doelen in het argrarisch onderwijs.

en melkveehouders om de

Instrumenten & data

Lopend onderzoek

diergezondheid, voedsel

Er zijn steeds meer instrumenten

Op de website van ZuivelNL

veiligheid en dierenwelzijn in

die melkveehouders inzicht bieden

staat het overzicht van

de melkveehouderij te borgen.

in de bedrijfsvoering. Het beheer en

alle projecten die (mee)-

Daarmee kan worden voldaan

het verbeteren ervan moet aansluiten

gefinancierd worden.

aan de EU-wetgeving.

bij de behoefte van de gebruikers.
De data behoren melkveehouders

Resultaten onderzoek

Deelname aan IDF

Op de website Verantwoorde Veehouderij staat

Het bevorderen van een goede positie van

informatie over de voortgang en resultaten van
het door ZuivelNL gefinancierde onderzoek.

Export & normalisatie

toe en zij beslissen wie er gebruik
van mogen maken.

de Nederlandse zuivelsector in internationale

Zuivelnoteringen &
marktinformatie

(kennis)netwerken als bijvoorbeeld de International

Wekelijks worden de noteringen

De doorontwikkeling

Dairy Federation zodat de belangen van de

van een aantal zuivelproducten

van de Centrale

sector worden behartigd.

vastgesteld en gepubliceerd. Periodiek

Database van de

verschijnen er publicaties over de

KringloopWijzer

De exportkracht (waarde € 7 miljard) van de
Nederlandse zuivelsector behouden en uitbreiden.

Educatie jongeren

ontwikkelingen op de nationale en

en van MediRund

ZuivelNL fungeert als aanspreekpunt voor bedrijven

Het programma Natuurlijk

mondiale zuivelmarkt.

ligt bij ZuivelNL.

en overheid rondom veterinaire vraagstukken

Zuivel informeert leerlingen

voor de export naar landen buiten de EU.

op basisscholen en het

ZuivelNL faciliteert het internationale normalisatie

vmbo via boerderijbezoek

werk dat de mondiale zuivelhandel bevordert

en lesmateriaal over voedsel

en waarborgt.

en de oorsprong daarvan.

