
    

 
DE ZUIVELVERKLARING VAN ROTTERDAM1 

De mondiale zuivelsector gaat de duurzaamheidsuitdaging aan 
 
Wij, de vertegenwoordigers van de 1 miljard mensen die deel uitmaken van de mondiale zuivelsector, 
samengekomen in Rotterdam ter gelegenheid van de IDF Wereldzuiveltop, verklaren toegewijd te zijn aan een 
duurzame ontwikkeling van de zuivelsector, tot voordeel in brede zin van zowel mens als planeet. 

 
Wij erkennen: 

 

• de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de VN als overkoepelend en richtinggevend kader 
voor onze acties gericht op een duurzame ontwikkeling in sociaal, ecologisch, economisch en 
gezondheidskundig opzicht; 

• de essentiële rol van zuivel voor voedselzekerheid en armoedebestrijding, alsmede de belangrijke 
ontwikkelingskansen die zuivel biedt aan familiebedrijven, kleine boeren en herders; 

• de kritische bijdrage die de zuivelsector levert aan duurzame ontwikkeling, onder meer vanwege: 
o de essentiële rol van zuivelproducten als onderdeel van een evenwichtige, voedzame en gezonde 

voeding; 
o de belangrijke  bijdrage van zuivel aan de economie van landen, het inkomen, de 

werkgelegenheid en het levensonderhoud van mensen; 
o de sleutelrol van de zuivelsector in het beheer van terrestrische ecosystemen en de noodzaak om 

milieuverslechtering en klimaatverandering aan te pakken, en om behoud van biodiversiteit te 
ondersteunen; 

• de diversiteit aan zuivelproductiesystemen en melkrassen, verschillende contexten en prioriteiten; 
• de noodzaak van een voortdurende, open dialoog en van gezamenlijke actie op alle niveaus. 

 
Wij komen overeen om: 

 

• Via een geïntegreerde aanpak de duurzaamheid van zuivel te bevorderen, daarbij gezamenlijk 
rekening houdend met de sociale, economische, gezondheids- en milieuaspecten; 

• In het bijzonder aandacht te schenken aan de behoeften van familiebedrijven, kleine boeren en herders; 
• Instrumenten en richtlijnen te ontwikkelen, te implementeren en een breed gebruik daarvan te 

bevorderen, en zo de identificatie en toepassing van duurzame praktijken binnen de zuivelsector te 
faciliteren; 

• Deskundigheid op te bouwen ter ondersteuning van duurzame praktijken en te zorgen voor de juiste 
randvoorwaarden; 

• Duurzaamheidsresultaten te meten en daarover te rapporteren; 
• De op consensusvorming gerichte multi-stakeholder dialoog te versterken en de voortgang en het 

voortdurende proces van verbetering te controleren. 
 

Rotterdam, 19 Oktober 2016 
 
 

…………………………………….    ……………………………………. 
Jeremy Hill,  Ren Wang, 
Voorzitter, Internationale Zuivelbond ivzw Assistant Director General, Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de VN (FAO) 

                                                             
1 NB: Dit betreft een niet-officiële vertaling van de Dairy Declaration of Rotterdam, met de nodige zorg uitgevoerd door de secretaris van NNC/IDF. 
          NNC/IDF, diens secretaris, alsmede IDF en FAO kunnen echter op de inhoud hiervan nimmer enige aansprakelijkheid aanvaarden. 


