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Zuivelsector groeit duurzaam verder 

De zuivelsector kent een behoorlijke dynamiek: melkveehouders en melkverwerkers groeien  

gestaag  verder, de handelsbalans verbetert en meer mensen vinden werkgelegenheid bij zuivel-

verwerkers op het  platteland. Daarnaast zet de zuivelsector sterk in op verdere verduurzaming. 

Melk is één van de beste  mogelijkheden om het grote aandeel blijvend grasland in ons landbouw-

areaal te valoriseren. Koeien brengen tevens de neerstromen vanuit de voedingsindustrie tot 

waarde. 30% van de melkveehouders produceert groene energie. Dat alles en nog veel meer 

wordt geïnventariseerd sedert 2014  in de duurzaamheidsmonitor van de zuivelsector.  

Tot slot bevestigen heel wat studies dat zuivelproducten passen in een gezond en duurzaam  

voedingspatroon. Worden zowel de aanbreng van waardevolle nutriënten als duurzaamheids-

parameters beschouwd, dan hebben zuivelproducten een volwaardige plaats in het  

voedingspatroon van de toekomst! 

Renaat Debergh 

Afgevaardigd Bestuurder 

De Belgische zuivelsector:  

een wereldspeler 

4,9 miljard liter 

+ 57% 

verwerkte melk 5,3 miljard  

euro omzet 

5.915 mensen 

tewerkgesteld 

+ 22% 

+ 6% 

Belgische zuivelproducten worden over de hele wereld  

gewaardeerd. Ongeveer 6 4 % van de Belgische  

zuivelproducten wordt uitgevoerd. Dat is een stijging van 

14% ten opzichte van 2014. Er wordt naar diverse landen 

geëxporteerd, maar voornamelijk binnen Europa.  

 

4 miljard liter  

+ 32% melkleveringen 

Verwerking 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Europa 

Azië 

Afrika 

Oceanië 

Noord 
Amerika 

Centr. 
& Zuid 

Amerika 

83,5% 
+44% 

+17% 

9,9% 

0,2% 

4,6% 
0,8% 

0,2% 

-29% 

+21% +15% 

+4% 

De zuivelindustrie is een belangrijke tak binnen de Belgische  

voedingsindustrie. Zuivelverwerkende bedrijven zorgen niet 

alleen voor werkgelegenheid in landelijke gebieden, maar 

hebben ook een belangrijke economische bijdrage.  

De Belgische zuivelindustrie verwerkt (uitgedrukt op basis 

van vet en eiwit) het grootste deel van de melk tot producten 

van de categorieën verse zuivel, melkpoeder en kaas.  

De zuivelsector kent een dynamische ontwikkeling (evolutie sedert 2008) 



Carbon footprint van melk daalde met  26% tussen 

2000 en 2015 

30% van de melkveehouders produceert zelf  

duurzame energie 

Het brandstofverbruik per 1000l melk daalde met 

14%  sinds 2011 

De zuivelverwerkers verminderden hun CO2-uitstoot  

met 37% per 1000l melk tussen 2008 en 2018  

56% van de melkveehouders gebruikt  

restproducten uit de voedingsindustrie als voeder 

Het energieverbruik per 1000l verwerkte melk  

daalde  met 28%  in 10 jaar 

Per 1000l verwerkte melk werd er 30%  

minder water verbruikt sinds 2008  

Melkveebedrijf 

Transport 

Verwerking 

Verduurzaming doorheen de hele zuivelketen! 

Sinds 2014 inventariseert de zuivelsec-

tor de duurzaamheidsinspanningen van 

melkveehouders door om de 3 jaar te 

bevragen welke initiatieven van de 35 

criteria er worden toegepast.  

De melkveehouders worden gesensibili-

seerd via een benchmark. 

Sinds 2006 worden jaarlijks transport-

gegevens opgevraagd bij de  

zuivelverwerkende bedrijven. In 2018 

namen 8 bedrijven deel, die samen 

82% van de nationale melkaanvoer 

bedragen.  

Het aantal km per 1000l melk verkleinde  met 6%  

sinds 2011 

69%  van alle RMO’s in 2018 voldeed aan de 

strengste Euro Norm voor uitstoot voor voertuigen 

Vanaf 2005 worden jaarlijks 12  

zuivelverwerkende sites bevraagd.  

Zij vertegenwoordigen meer dan 90% 

van de nationaal verwerkte melk. 



60% vitamine B2 

26% vitamine B12 

Hoge Gezondheidsraad Voedingsaanbevelingen voor België - 2016,  

Advies nr. 9285 & www.internubel.be  

22% 

eiwitten 

58% 

calcium 

17% 

kalium 

Wat is een “duurzaam voedingspatroon”? 

Zuivel, natuurlijke bron van belangrijke voedingsstoffen 

Zuivel past binnen  

een duurzaam voedingspatroon 

De WWF Livewell plates studie met als titel “eating 

for 2 degrees” geeft weer hoe ons voedingspatroon 

moet veranderen om in 2030 te voorkomen dat 

onze planeet met meer dan 2°C opwarmt. Zuivel 

blijft zo goed als ongewijzigd t.o.v. het huidig  

patroon in deze denkoefening, namelijk 192 gram 

per dag. 

 Definitie FAO (2010): “Een duurzaam voedingspatroon omvat voeding met weinig impact op het milieu, die op zijn beurt  

bijdraagt aan de nutritionele kwaliteit en aan een gezond leven voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedings-

patronen beschermen en respecteren de biodiversiteit en ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar, toegankelijk, economisch 

voordelig en betaalbaar, voedzaam, veilig en gezond, terwijl natuurlijke en menselijke hulpbronnen geoptimaliseerd worden.” 

Duurzame voeding heeft minder impact op het milieu. 

Maar de uitstoot van broeikasgassen is niet het enige  

criterium waarmee we rekening moeten houden. Een 

duurzaam voedingspatroon moet ook gezond, haalbaar en 

betaalbaar zijn. Het is dus niet enkel belangrijk dat we 

onze milieu-impact reduceren, maar ook nog alle  

nutritionele behoeften invullen en kunnen voorzien in  

voldoende voedzaam & betaalbare voeding voor iedereen.   

Melk en melkproducten zijn natuurlijke bronnen van belangrijke  

voedingsstoffen, waaronder hoogwaardige eiwitten, calcium, kalium en de 

vitaminen B2 en B12. Zij helpen ons als onderdeel van een gezonde voeding 

om in onze nutritionele behoeften te voorzien.  

World Wildlife fund (WWF). Eating for 2 degrees:  

new and updated livewell plates 2030.  

Een glas halfvolle melk (150 ml), een potje magere yoghurt (125 g) en een 

sneetje magere kaas (20 g) staan samen in voor 22% eiwitten,  

58% calcium, 17% kalium, 60% vitamine B2 en 26% vitamine B12 van de 

nodige dagelijkse behoefte. 

Duurzaam  voedingspatroon  

in 2030* 

Huidig  

voedingspatroon* 

* in gram/dag 

Zuivel past in gezonde, duurzame voeding! 


