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Annex 2 bij de DOWNPASS-standaard  
 
Vrijwillige aanvullende audit bij toeleveringsketens van bedrijven die het 
keurmerk DOWNPASS toepassen en materiaal van ganzen uit slachthuizen 
verwerken 
 
Besproken en besloten ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van Traumpass e. V. 
op 7-5-2019 en van Downpass e. V. op 13-5-2019, besproken en besloten tijdens de algemene 
ledenvergadering van Traumpass e. V. op 13-5-2020 en de algemene ledenvergadering van 
Downpass e. V. op 26-5-2020. 
 
Basisprincipes 
DOWNPASS-bedrijven moeten over een beheersysteem beschikken om 
gecertificeerde en niet-gecertificeerde materialen te identificeren en afzonderlijk van 
niet-gecertificeerde materialen te verwerken en op te slaan. 
 
Bedrijven die zich al voor het gebruik van de DOWNPASS hebben gekwalificeerd, 
krijgen de optie om vrijwillig door middel van een extra audit een risicobeoordeling te 
ondergaan voor materialen die van ganzen afkomstig zijn. 

 
Die extra audit mag een aanvulling op de DOWNPASS-audit zijn. Het doel is om te 
waarborgen dat bij toeleveringsketens van bedrijven die materiaal van ganzen 
gebruiken de traceerbaarheid van de toeleveringsketen tot aan het ouderdier 
mogelijk is om het risico tot een minimum te beperken dat op de ouderdierbedrijven 
van ganzen veren van levende dieren worden geplukt en geoogst.  

 
Voor de uitvoering van deze vrijwillige extra audits staat de extra DOWNPASS-
module (aangevuld door ouderdieren) al ter beschikking.  

 
Voor deze extra module beginnen de audits met een controle van documenten en 
inspecties op locatie in de fokbedrijven van de ouderdieren. De inspecties omvatten 
bovendien alle daaropvolgende stadia van broederij, transport, fokken en mesten,  
het slachten van de dieren en de verdere verwerking van dons en veren vulmateriaal 
tot aan het eindproduct.  
 
Aanbevelingen voor de aanpak: 
Omdat elk ouderdierbedrijf ook dieren slacht, wordt juist die basis nauwkeuriger 
onderzocht. Dat betekent dat het ouderdierbedrijf dat ganzen aan slachthuizen levert 
(zie § 3,2b van de DOWNPASS-standaard, officieel geregistreerde slachthuizen) het 
beginpunt is. De controleurs hebben de taak om een gedetailleerde analyse van 
deze procedures uit te voeren. Op basis daarvan kunnen de daaropvolgende 
stappen worden vastgelegd.  
 
Bedrijven die een dergelijke extra audit ondergaan, mogen deze alleen aanvragen 
voor veren en dons van ganzen. De controles (audits van ouderdierbedrijven) 
worden uitgevoerd door middel van inspecties op locatie (zie DOWNPASS, pagina 
11). 

 
Bedrijven die deze extra audit voor de traceerbaarheid van veren en dons van 
ganzen ondergaan, kunnen zo het operationele risico minimaliseren van de verkoop 
van veren en dons van dieren waarvan de ouderdieren zijn levend geplukt voor de 
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verenproductie. Het is de bedoeling dat deze extra audits bij de toeleveringsketen 
van ganzen in de toekomst standaard worden uitgevoerd. Na een proefperiode zal er 
worden gekeken hoe deze vrijwillige extra module in het kader van een herziening 
van de DOWNPASS kan worden omgezet.  
 
 

 
13-5-2020/26-5-2020 te Mainz, Duitsland 


