PERSBERICHT
Begroting 2020 ZuivelNL goedgekeurd
De Algemene Vergadering van ZuivelNL heeft 19 februari 2020 de begroting voor 2020
goedgekeurd. De middelen worden gericht ingezet op het beschikbaar stellen van
marktinformatie, markttoegang, onderzoek & innovatie, diergezondheid, duurzaamheid, arbeid en
onderwijs.
De begroting 2020 voorziet in totale uitgaven van € 9,6 miljoen, een halvering ten opzichte van
begroting 2019 (€ 20,2 miljoen). De beschikbare reserves van het voormalige Productschap Zuivel zijn
de afgelopen jaren ingezet voor het uitvoeren van activiteiten.
Meer dan € 5 miljoen is de afgelopen zes jaar jaarlijks voor de financiering van het
Diergezondheidsfonds ingezet. Met ingang van 2020 betalen melkveehouders zelf de heffing voor
het Diergezondheidsfonds aan de RVO.
ZuivelNL gaat in 2020 een aantal activiteiten in afgeslankte vorm of in het geheel niet uitvoeren.
Hiermee wordt € 5 miljoen bespaard.
De bijdrage vanuit de melkveehouders en de zuivelindustrie blijft op hetzelfde niveau als in 2019 met
in totaal € 9,6 miljoen.
Contact
Janine Luten (directeur ZuivelNL): 070 – 219 1600
Over ZuivelNL
ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector en is actief op terreinen waar
samenwerking tussen verschillende schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Zwaartepunt
van de activiteiten ligt bij de publicatie van data over de (internationale) zuivelmarkt en de
Nederlandse melkveehouderij, het financieren en initiëren van onderzoek & innovatie in de
melkveehouderij en zuivelketen, het financieren en het faciliteren van de ontwikkeling en het
projectmanagement van ketensystemen op het gebied van duurzame ontwikkeling en
diergezondheid. Daarbij werkt ZuivelNL in nauwe samenwerking met de ledenorganisaties LTOmelkveehouderij, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse
Zuivelorganisatie (NZO) en een aantal partnerorganisaties uit de agrarische sector. ZuivelNL wordt
gefinancierd via de contributie van de ledenorganisaties. Die is gebaseerd op een inhouding per
geproduceerde kilo melk van melkveehouders en de verwerkte kilo’s melk van zuivelondernemingen.
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