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ZuivelNL versterkt de Nederlandse zuivelketen  

met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij.  

Als brancheorganisatie faciliteren we het overleg 

tussen belangenorganisaties van melkveehouders en 

de zuivelondernemingen waarbij we met gezamenlijke 

initiatieven toegevoegde waarde creëren.

ZuivelNL investeert collectief in het versterken  

van de Nederlandse zuivelketen:

 � Onderzoek & Innovatie

 � Diergezondheid & Dierenwelzijn

 � Voedselveiligheid 

 � Duurzaamheid

 � Data & Instrumenten

 � Aanpak Milieu & Klimaat

Daarnaast faciliteert ZuivelNL:

 � Export & Normalisatie

 � Zuivelnoteringen & Marktinformatie

 � Educatie jongeren met lesmateriaal  

en boerderijbezoek

 � Deelname van de Nederlandse  

zuivelsector aan IDF

ZuivelNL financiert activiteiten uit een contributie  

die is gebaseerd op door melkveehouders aan

zuivelondernemingen geleverde kilo’s melk en  

door zuivelondernemingen verwerkte kilo’s melk.

De te financieren activiteiten moeten dan ook een 

meerwaarde hebben voor de hele zuivelsector.

 � Melkveehouders betalen € 0,055 per 100 kg melk

 � Zuivelondernemingen betalen € 0,025 per 100 kg melk

 � Bijdrage KoeMonitor van € 75 per melkveehouder

 � Bijdrage partners

In totaal is € 11,6 miljoen beschikbaar. Begroot is  

dat de bestedingen in 2023 € 11,2 miljoen bedragen.

U leest meer over de begroting 2023  

op onze website zuivelnl.org.

Ga naar www.zuivelnl.org
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Via ZuivelNL investeren in  
de Nederlandse zuivelketen
Onderzoek & Innovatie
Onderzoek en innovatie zijn onmisbaar voor de 

ontwikkeling van de zuivelsector. ZuivelNL bundelt de 

behoefte aan nieuwe kennis en pakt zaken op die het 

individuele melkveebedrijf overstijgen. Uitgangspunt 

zijn praktijkgerichte (en integrale) onderzoeken 

die nieuwe inzichten en kennis op het gebied van 

rendement, milieu en klimaat en maatschappelijke 

waardering voor melkveehouders opleveren.

Lopend onderzoek

Op zuivelnl.org vindt u het overzicht 

van alle (mede) door ZuivelNL 

gefinancierde onderzoeken.

Resultaten onderzoek

U vindt op verantwoordeveehouderij.nl de  

voortgang en resultaten van de (mede)  

door ZuivelNL gefinancierde onderzoeken.

Export & Normalisatie 
De exportkracht van Nederlandse zuivelsector heeft 

een waarde van circa € 8 miljard. ZuivelNL fungeert 

als aanspreekpunt voor bedrijven en overheid rond 

(veterinaire) vraagstukken voor export naar landen 

buiten de EU. Daarnaast draagt ZuivelNL bij aan het 

versterken, behouden en uitbreiden van markttoe-

gang voor de Nederlandse concurrentiepositie.

Diergezondheid & Dierenwelzijn
Gezonde kalveren en koeien staan aan de basis  

van verantwoorde melkproductie. Via ZuivelNL  

wordt gezamenlijk bijgedragen aan de centrale 

doelen: monitoring rundergezondheid, ziektebestrij-

ding, aanpak bedrijfsgebonden dierziekten en  

verantwoord medicijngebruik. Ook vindt praktijk-

onderzoek plaats. Met KoeMonitor wordt inzicht 

verkregen in diergezondheid, voedselveiligheid  

en dierenwelzijn. Zo kunnen melkveehouders  

en zuivelondernemingen aantonen 

dat zij voldoen aan EU-wetgeving. 

ZuivelNL stelt KoeMonitor 

beschikbaar.

Deelname aan IDF
Een goede positie van de Nederlandse zuivelsector 

bevorderen in internationale (kennis)netwerken 

waaronder de International Dairy Federation zodat 

de belangen van de sector worden behartigd.

Educatie jongeren
Met het programma Natuurlijk Zuivel! informeert  

de zuivelsector leerlingen op basisscholen en  

het vmbo via boerderijbezoek en lesmateriaal over 

voedsel en de oorsprong daarvan. Lesmateriaal  

en publieksinformatie kan gratis worden  

aangevraagd via zuivelonline.nl.

Duurzaamheid
De Duurzame Zuivelketen is het 

programma van ZuivelNL waarin DDB, 

LTO, NAJK, NMV en NZO samen werken 

aan duurzaamheidsdoelen voor 

2030. ZuivelNL financiert in dit kader 

projecten en activiteiten die bijdragen 

aan de realisatie van de duurzaam-

heidsdoelen, zoals onderzoek en stra-

tegieontwikkeling, kennisverspreiding 

en samenwerking met het onderwijs.  

U vindt alle duurzaamheidsdoelen  

en behaalde resultaten 

op duurzamezuivelketen.nl.

Zuivelnoteringen & 
Marktinformatie
Wekelijks worden de noteringen van 

een aantal zuivelproducten vast-

gesteld en gepubliceerd. Periodiek 

verschijnen publicaties over de 

ontwikkelingen op de nationale en 

mondiale zuivelmarkt. De EDF-ZuivelNL 

Internationale Melkprijsvergelijking

geeft inzicht in de door grote (en 

regionaal verspreide) Europese  

zuivelondernemingen maandelijks 

aan melkveehouders uitbetaalde 

melkprijzen.

Voedselveiligheid
Zuivelproducten moeten veilig  

en van hoogwaardige kwaliteit zijn. 

Dat begint bij rauwe melk die moet 

voldoen aan de geldende normen en 

voedselveiligheids- en kwaliteitseisen, 

nu en in de toekomst. Het onderzoeks-

programma richt zich met name  

op het vroegtijdig signaleren van 

risico’s om indien mogelijk

beheermaatregelen te kunnen nemen. 

Verder worden technologieën onder-

zocht en bevordert die de kwaliteit 

en/of veiligheid van rauwe melk en/of  

zuivelproducten verbeteren.

Data & Instrumenten
ZuivelNL beantwoordt vraagstuk-

ken en doet voorstellen rond het 

verantwoord verzamelen, beheren 

en gebruik van data voor de zuivel-

sector. Hierbij staat transparantie en 

zorgvuldigheid centraal. Daarnaast 

ondersteunt ZuivelNL de zuivelsector 

met de (door)ontwikkeling, uitvoering 

en het beheer van instrumenten met 

bijbehorende data op het gebied  

van diergezondheid, dierenwelzijn, 

kringlooplandbouw en duurzaamheid.

Collectieve aanpak  
Milieu & Klimaat
In reactie op de plannen van  

het kabinet rond stikstof, klimaat, 

water en mest bundelden DDB,  

LTO-melkveehouderij, NAJK, NMV  

en NZO in 2022 hun krachten in  

ZuivelNL-verband. ZuivelNL faciliteert 

sindsdien het overleg tussen de 

belangenorganisaties van melkvee-

houders en zuivelondernemingen 

waarbij als mogelijk gezamenlijk 

antwoorden op het overheidsbeleid 

worden geformuleerd, die de leden 

kunnen gebruiken voor de lobby.
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https://www.duurzamezuivelketen.nl

