
KwaliGeit handboek 2023 versie 1 (geldend vanaf 1 januari 2023) 

Aangepaste normen (dit zijn de volledig vervangende teksten) 
3.1.2 Identificatie en Registratie geiten  

• Met betrekking tot de identificatie en registratie van geiten houdt de geitenhouder zich aan de “Regeling 
identificatie en registratie van dieren” van het ministerie van EZ en Verordening Nr. 21/2004 van de 
Europese Raad.  

• Het geitenbedrijf is geregistreerd als geitenbedrijf en in bezit van een UBN-nummer. 

• De registratie vindt plaats conform de voorwaarden van RVO.  
o Dit moet in normale situaties onder meer blijken uit een evenredige verhouding tussen geboren 

bokjes en geitjes.  
 

3.1.3 Caseous Lymphadenitus (CL)  

Situatie vanaf 1 januari 2023:  

• Het bedrijf neemt deel aan het CL-vrij certificeringsprogramma van een door het Platform 
Melkgeitenhouderij goedgekeurd programma. Goedgekeurde programma’s zijn te vinden op 
https://www.ngzo.nl/kwaligeit 

• Het geitenbedrijf beschikt minimaal over de status CL-Vrij/Verdacht/Besmet/Observatie/Onverdacht. 

• Na afloop van ieder kwartaal wordt getoetst, of aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 

 

3.2.4 Bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van stallen ten behoeve van melkgeiten worden geen stallen 
met roostervloer meer gebouwd/ingericht.  

 

3.2.13 Lammeren worden verdoofd door de geborgde dierenarts alvorens ze worden onthoornd. 
Tevens wordt er langwerkende pijnbestrijding toegepast, conform het bedrijfsbehandelplan. 

 

3.3.2 Afmesten bokjes op biologische bedrijven 

Deze norm wordt bij de beoordeling van Qlip alleen meegenomen indien het geitenbedrijf een biologische 

bedrijfsvoering heeft. 

• Het geitenbedrijf is verplicht om alle geboren bokjes in een kalenderjaar biologisch af te (laten) mesten.  

• Geitenbokjes die rechtstreeks van het bedrijf worden afgevoerd voor een slachterij- of exportbestemming 

dienen een minimale leeftijd van 21 dagen te hebben. 

• De geitenhouder is in het bezit van een overzicht waaruit blijkt dat aan bovenstaande normvoorschriften 

wordt voldaan. 

• De geitenhouder moet dit overzicht kunnen onderbouwen door: 

o Gegevens uit de I&R centrale databank  

o Overzichten Rendac 

o Kopie Skal-certificaat van de UBN’s waar de bokjes biologisch worden afgemest (indien van 

toepassing) 

 

Nieuwe normen 

3.3.3 Afmesten bokjes (niet biologische bedrijven) 

• Het geitenbedrijf is verplicht om minimaal een bepaald percentage van de geboren bokjes per kalenderjaar af 

te (laten) mesten tot een minimale leeftijd van 14 dagen (doel minimale geschiktheid humane consumptie). 

De jaarlijkse percentages waaraan voldaan moet worden zijn als volgt: 

https://www.ngzo.nl/kwaligeit


 

 

 

• Geitenbokjes die rechtstreeks van het bedrijf worden afgevoerd voor een slachterij- of exportbestemming 

dienen een minimale leeftijd van 14 dagen te hebben. 

• De geitenhouder is in het bezit van een overzicht waaruit blijkt dat aan bovenstaande normvoorschriften 

wordt voldaan. 

• De geitenhouder moet dit overzicht kunnen onderbouwen door: 

o Gegevens uit de I&R centrale databank  

o Overzichten Rendac 

o Kopie Skal-certificaat van de UBN’s waar de bokjes biologisch worden afgemest (indien van 

toepassing). 

 

 

 

Vervallen normen: 
 

5.8.3 De tankwacht bewaakt ten minste de temperatuur, de werking van het roerwerk en de reiniging. Bij 

vervanging van de tankwacht moet de nieuwe tankwacht zijn voorzien van een uitleesbaar geheugen. 

Jaar Min. Percentage 

2023 25% 

2024 50% 

2025 100% 


