
Jaarverslag Platform Melkgeitenhouderij 2021 
 

Project Verduurzaming Melkgeitenhouderij 
In 2019 heeft Platform Melkgeitenhouderij een document gemaakt met daarin de prioritering voor 

de verduurzamingsagenda de komende jaren. In 2020 zijn de ambities uit 2019 geconcretiseerd in 

een aantal projecten. Dit heeft geresulteerd in flinke cofinanciering door de overheid. In 2021 is 

begonnen met de uitvoering. Op de website van het Platform Melkgeitenhouderij zijn de 

verschillende deelprojecten weergegeven, inclusief de stand van zaken: 

https://platformmelkgeitenhouderij.nl/projecten/  

 

Antibiotica database gerealiseerd 
Met ingang van 1 april 2021 zijn geitenhouders verplicht om zich aan te melden bij een aangewezen 

database. Dierenartsen zijn verplicht om alle medicijnleveranties aan geitenhouders vast te leggen in 

die database. 

Vooruitlopend op deze verplichtingen heeft Platform Melkgeitenhouderij geïnvesteerd in een 

database. Deze database, Medigeit, is inmiddels door RVO aangewezen. Meer informatie vindt u op:  

https://platformmelkgeitenhouderij.nl/projecten/antibiotica-database/  

 

Jaarverslag DGZK 2021 
Het jaarverslag van de Duurzame Geitenzuivel Keten is in mei 2022 gepubliceerd. De deelname door 

geitenhouders aan DGZK steeg naar 348 bedrijven. Met een aandeel van 92% zijn we daarmee goed 

op schema naar de ambitie om alle geitenhouders deel te laten nemen. 

Op https://platformmelkgeitenhouderij.nl/over-ons/jaarverslagen/   vindt u de resultaten over 2021 

en ook een vergelijking met eerdere jaren. 

 

CL 
In 2021 is door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in opdracht van het Platform 

Melkgeitenhouderij een Programma van Eisen opgesteld voor aanbieders van een CL-programma. 

Het Programma van Eisen is door het Platform Melkgeitenhouderij vastgesteld en is het mogelijk 

gemaakt voor potentiële aanbieders van het programma om zich aan te melden, om een 

goedgekeurd programma in de markt te zetten.  

 

Online Event “ Be Goat & Tell It” 
Op vrijdag 10 december jl. organiseerde Platform Melkgeitenhouderij de online studiedag Be Goat & 

Tell It. Deze dag stond in het teken van de verduurzamingsagenda van de sector. Ook ging het over 

wat we doen om de sector positief uit te dragen en wat iedereen daar zelf in kan betekenen. ’s 

Middags waren er een aantal workshops waarin meer verdiepend werd ingegaan op een aantal 

thema’s. De online dag is goedbezocht. Hoewel de fysieke ontmoeting hopelijk snel weer mogelijk is 

en erg belangrijk blijft, kijkt het Platform wel naar mogelijkheden om vaker online kennis uit te 

wisselen over bepaalde thema’s. 

 

 

 

 

https://platformmelkgeitenhouderij.nl/projecten/
https://platformmelkgeitenhouderij.nl/projecten/antibiotica-database/
https://platformmelkgeitenhouderij.nl/over-ons/jaarverslagen/


Voortgang onderzoek “Duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk” 
De laatste actie in dit project zou een proef zijn om bij drachtige geiten een droogstandsproef te 

doen. Omdat op het bedrijf waar de proef gehouden wordt de drachtresultaten tegenvielen is deze 

proef uitgesteld naar winter 2022/2023. 

 

Jaarrekening 
Op 5 september 2022 is het financiële jaarverslag over 2021 van Platform Melkgeitenhouderij 

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (bestaande uit NGZO en LTO). 

Door de corona maatregelen is niet voor alle activiteiten voor Ontdek de Geit het begrote bedrag 

uitgegeven. Het restant bedrag is gereserveerd en daarmee in opvolgende jaren nog beschikbaar 

voor sector communicatie. 

Omdat in 2020 al geld is gereserveerd voor de uitvoering van de verduurzamingsagenda door 

Platform Melkgeitenhouderij en er geen nieuwe grote projecten geïnitieerd zijn is er over 2021 een 

fors positief resultaat. Omdat dit eind 2021 al verwacht was, is per 1 januari 2022 de bijdrage voor 

het platform fors naar beneden bijgesteld.    

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


