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Annex 1 bij de DOWNPASS-standaard 2017 herziening 1 (hierna: DOWNPASS)  
 
Besproken en besloten ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van Traumpass 
e. V. op 7-5-2019 en de algemene ledenvergadering van Downpass e. V. op 13-5-2019, 
opnieuw besproken en besloten ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van 
Traumpass e. V. op 13-5-2020 en de algemene ledenvergadering van Downpass e. V. op 26-
5-2020.  
 

 
Conformiteitsbeoordeling van dons en veren die niet zijn gecertificeerd volgens 
DOWNPASS / erkenning van vergelijkbare certificaties 
 
De DOWNPASS-standaard en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen zijn opgesteld om bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen 'dierenbescherming' en 
'consumentenbescherming'.  
 
Daartoe wordt de toeleveringsketen van het vulmateriaal van met veren en dons gevulde 
eindproducten getraceerd tot in het fokgebied van de watervogels om te controleren of de 
strenge bepalingen voor het houden van watervogels worden nageleefd. Bij zulke 
watervogels mogen er bijvoorbeeld geen veren van levende dieren worden geplukt en 
geoogst en deze dieren mogen niet worden vetgemest voor de productie van foie gras. 
Bovendien wordt er gecontroleerd of de specificaties betreffende de kwantitatieve 
samenstelling van het vulmateriaal worden nageleefd.  
 
Zulke controles (audits voor de traceerbaarheid en controles van het vulmateriaal) worden 
op locatie in het DOWNPASS-bedrijf en/of bij de toeleverancier uitgevoerd. 
 
Eindproducten (bijv. beddengoed of kleding) die met dons en veren zijn gevuld en die met 
het keurmerk  
 
 

 
 
 
zijn gekenmerkt, worden in de toeleveringsketen en nog verder door middel van mystery 
shopping bij points of sale gecontroleerd. 
 
Om dubbele controles te vermijden, kunnen audits van de chain of custody die al bestaan 
worden erkend, zodat audits alleen op die punten in de toeleveringsketen hoeven te worden 
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uitgevoerd die tot dusver nog niet bij de audit/certificatie waren betrokken. Hetzelfde geldt 
voor controles van de kwaliteitseisen voor DOWNPASS-vulmateriaal.  
 
Verder kunnen auditrapporten van vergelijkbare traceerbaarheidssystemen van dons en 
veren worden erkend. Voorwaarde voor de erkenning van audits van de toeleveringsketen 
alsook voor de erkenning van rapporten ter controle van de kwaliteit van vulmateriaal is dat 
de ter erkenning voorgestelde systemen door het bestuur en/of de ledenvergadering van 
Traumpass e. V. ter erkenning zijn vrijgegeven. 
 
Bedrijven die van het erkenningsproces gebruik willen maken, moeten alle benodigde 
auditrapporten en/of testrapporten ter controle aan de controleur voorleggen. De 
controleur moet alle documenten zorgvuldig controleren en beslissen of deze rapporten 
volstaan om de conformiteit met de eisen van de DOWNPASS-standaard te bevestigen. 
Eventueel moeten extra audits / aanvullende audits en/of aanvullende controles voor de 
kwaliteit van het vulmateriaal worden uitgevoerd. 
   
Indien nodig worden die aanvullende kwaliteitscontroles volgens de formule  
 
vierkantswortel van het aantal leveranciers van de aanvrager per jaar, maar ten minste  
10% 
  
uitgevoerd. 
  
Op voorwaarde dat de controleur alle vereiste tests met succes heeft afgerond en de 
conformiteit van de ter erkenning voorgelegde hoeveelheid vulmateriaal heeft bevestigd, is 
het kenmerken van deze vulling met het keurmerk  

 
 
toegestaan. 
 


