
Duitsland is een land met een
hoge vleesconsumptie per
hoofd van de bevolking. Ook

in Duitsland hebben de recente
schandalen (BSE, hormonen) het ver-
trouwen van de consument in vlees
en vleesproducten doen dalen. Het
geslonken consumentenvertrouwen
heeft grote economische gevolgen
gehad en geleid tot een stevige dis-
cussie met de gehele voortbrengings-
keten – van veevoederfabrikanten en
boeren tot slachterijen, uitsnijderij-

en, de verwerkende industrie en
retailers. Allen vonden dat er een
allesomvattend concept zou moeten
komen om de oorsprong en kwaliteit
van vlees en vleesproducten te kun-
nen borgen. Om die reden werd ‘QS
– Qualität und Sicherheit GmbH’
opgericht. Het systeem is in nauwe
afstemming met de wetgever opge-
zet. Net als in België zijn er extra cri-
teria geformuleerd. Consumenten-
producten worden voorzien van een
label of logo om aan de consument
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duidelijk te maken dat het QS-certifi-
ceerde producten betreft.

Laatste schakel
Om er zeker van te zijn dat de keten
daadwerkelijk kan worden geborgd,
werd deze eerst in kaart gebracht en
werd samenwerking gezocht met alle
betrokken partijen. Iedere schakel in
de keten heeft zijn eigen standaard
met specifieke, verticale eisen waar-
aan bedrijven moeten voldoen. 

Er zijn standaarden geschreven
voor:
– diervoederfabrikanten; 
– agrarische bedrijven (boeren);
– slachterijen/uitsnijderijen;
– vleesverwerkende bedrijven;
– supermarkten.

Vooral de medewerking van de
supermarkten is in dit QS-systeem
uniek omdat hierbij ook de laatste
schakel kan worden beheerst. Voor
de hele keten geldt hetzelfde audit-
protocol, maar de standaard waarte-
gen geaudit wordt door geaccredi-
teerde certificatie instellingen, is
uniek voor iedere schakel. Toch is er
een vaste opbouw te herkennen.

De basis voor het QS-systeem is het
QS-handvest en de bijbehorende
richtlijnen. In dit QS-handvest zijn
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De combinatie van horizontale standaarden, aangevuld met verticale standaarden, lijkt

de toekomst te worden qua leveranciersbeoordelingen (zie VMT 11, 2003, pp. 26-28). In

Duitsland zijn alle ketenpartijen in de vleessector begonnen met het ontwikkelen van

een certificatieschema op basis van een verticale ketenbenadering die sterk lijkt op het

Nederlandse IKB-systeem. Dit Duitse systeem wordt Qualität und Sicherheit (QS)

genoemd. Tot op heden beperkt deze verticale standaard zich tot de vleesketen, maar

het is de bedoeling dit naar andere sectoren, zoals de groente- en fruitsector, uit te

bouwen. In dit artikel wordt de inhoud van een verticale standaard, het QS-systeem,

toegelicht.
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Systeem voor verticale ketenbenadering in de vleessector

Qualität und Sicherheit

VOEDSELVEILIGHEID

Het QS-systeem is gedeeltelijk gebaseerd op zelfregulering en controle door de bedrijven in de vleesketen. Het is de eigen

verantwoordelijkheid van alle bedrijven om hiervoor een beheerssysteem op te zetten en te implementeren.
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Er worden zowel administratieve,
als fysieke controles uitgevoerd. De
administratieve controles, bijvoor-
beeld het beoordelen van documenta-
tie en verificaties, worden gebruikt
om te toetsen of de gestelde eisen
voldoende zijn afgedekt in het
beheerssysteem. De fysieke controles
zijn bedoeld om individuele stappen
van het productieproces te onderzoe-
ken en ter plekke de geloofwaardig-
heid van de onderliggende documen-
tatie te beoordelen. Hierbij kunnen
ook steekproefsgewijs productmon-
sters worden genomen. Testlaborato-
ria die geaccrediteerd zijn volgens de
EN-45001 of de ISO/EC-17025 moe-
ten de analyses van dergelijke mon-
sters uitvoeren. De fysieke testen die-
nen ter verificatie (of validatie) van
het beheerssysteem.

Ten slotte kunnen speciale contro-
les worden uitgevoerd, al dient hier-
toe gegronde aanleiding te zijn en is
toestemming nodig van QS GmbH.

De criteria waarop bedrijven tijdens
deze audits worden beoordeeld, zijn
opgenomen in controlelijsten (voor
slachterijen/uitsnijderijen, vleesware-
nindustrie en winkels) en rapporta-

voor elke opeenvolgende schakel in
de vleesketen eisen opgenomen
waaraan de betreffende bedrijven
moeten voldoen.

Binnen het QS-systeem kent men
drie niveaus van beheersing en con-
trole, te weten:
1. zelfregulering en controle door
bedrijven;
2. onafhankelijke controles/audits;
3. supercontrole. 

Zelfregulering
Het QS-systeem is gedeeltelijk geba-
seerd op zelfregulering en controle
door de bedrijven in de vleesketen.
Het is de eigen verantwoordelijkheid
van alle bedrijven om hiervoor een
beheerssysteem op te zetten en te
implementeren. 

Het beheerssysteem van QS kent
een basis met een beperkt aantal
algemene (horizontaal geldende)
eisen die gelden voor alle schakels in
de vleesketen. Het verticale karakter
van het QS-systeem komt nadrukke-

lijk naar voren in het feit dat er voor
elke schakel in de keten een stan-
daard is opgesteld met specifieke
eisen die alleen voor die betreffende
schakel gelden.

In elke beheerssysteem, ongeacht
in welke schakel van de vleesketen
een bedrijf zich bevindt, moeten
minimaal de volgende onderdelen
zijn opgenomen: 
– schematische weergave/stroom-
schema van het hele proces;
– indicatie en beschrijving van de
CCP’s (kritische beheerspunten);
– beheersmaatregelen en (monito-
ring-)procedures voor beheersing
van vastgestelde CCP’s;
– registraties van controles van CCP’s
voor de aantoonbare beheersing;
– uitvoeren van de (door QS) voorge-
schreven productanalyses en/of con-
troles op beheersing van productie-
omgeving.

Naast de algemene eisen moet het
beheerssysteem voldoen aan specifie-
ke minimumeisen zoals deze voor
elke schakel zijn vastgelegd in het
QS-handvest. De onderliggende

richtlijnen vormen de vertaalslag
voor de nadere invulling en imple-
mentatie van deze specifieke eisen
binnen de eigen organisatie.

In totaal zijn er vijf richtlijnen
opgesteld. Deze hebben dezelfde
opbouw en bevatten de hoofdstuk-

ken:
– grondbeginselen (opgebouwd uit
scope, verantwoordelijkheden en
bewaartermijnen);
– algemene bedrijfsgegevens;
– eisen qua implementatie en docu-
mentatie (uitgesplitst naar eisen
waaraan moet worden voldaan en cri-
teria die tijdens de onafhankelijke
controles zullen worden beoordeeld);
– keuringsplannen voor analyses,
controles en onderzoeken.

Controles en audits
Onafhankelijke certificatie-instellin-
gen controleren het beheerssysteem
van bedrijven en beoordelen de effec-
tiviteit ervan. Deze audits omvatten
(systeem-)controles om na te gaan of
aan alle, voor die schakel geldende,
eisen uit het QS-handvest en de
onderliggende richtlijn wordt vol-
daan. Daarbij kunnen zij de vereiste
hygiënemaatregelen en de imple-
mentatie beoordelen, maar ook kun-
nen zij de maatregelen toetsen die de
organisatie neemt om de identificatie
en traceerbaarheid te borgen.

Supercontrole

(controle op certificatie-instellingen)

Onafhankelijke controle 

(audits door geaccrediteerde certificatie-instelling/test 
pool)

Zelfregulering en -controle door bedrijven

(bedrijfsspecifiek, onafhankelijk beheerssysteem van regulering en 
controle)

Basis: QS handvest, richtlijnen en resoluties

(zoals opgesteld door de QS Technische adviescommissie)

Doelen van QS-concept
Het concept van QS loopt door de hele keten van de boerderij tot

het winkelwagentje van de consument . Elke schakel in de totale

vleesketen heeft een beheerssysteem en deze verticale, op elkaar

aansluitende beheerssystemen moeten leiden tot:

– Hoge kwaliteit van vlees en vleesproducten (van boerderij tot

winkelwagen);

– Voedselveiligheid;

– Transparant productieproces;

– Gezamenlijke marktpositionering;

– Vertrouwen van de consument. 

Niveaus van beheersing

en controle binnen het

Q&S-systeem.

Het systeem is gedeeltelijk gebaseerd op

zelfregulering en controle door de bedrijven in de

vleesketen



ges (voor veevoeder- en agrarische
bedrijven). Deze controlelijsten en
rapportages zijn als bijlage opgeno-
men in de richtlijnen. Certificatie-
instellingen zijn verplicht deze rap-
portages en controlelijsten te gebrui-
ken bij het uitvoeren van de audits.

Tijdens een audit toetst de auditor of
het bedrijf aan alle voor die schakel
geldende beoordelingscriteria vol-
doet. Voor elke criterium dat hij
toetst, krijgt de onderneming een
bepaalde beoordeling (A tot en met D)
met een bijbehorende puntenscore.

De totale puntenscore leidt vervol-
gens tot een bepaald niveau van
goedkeuring. Hierbij wordt onder-
scheiden in drie niveaus/classificaties
van goedkeuringen: QS-standaard I
t/m III. Op basis van de classificatie
van de goedkeuring en de plaats in
de keten wordt de frequentie van de
onafhankelijke controles bepaald. 

De classificaties van goedkeuring
en de onderliggende rapportages en
checklisten worden opgenomen in de
centrale databank van QS GmbH. De
auditee, de Duitse retailers en de cer-
tificatie-instellingen mogen deze
inzien. Alleen positieve resultaten
zijn zichtbaar.

Certificatie-instellingen
Ook aan de certificatie-instellingen
die de onafhankelijke audits uitvoe-
ren, stelt QS bepaalde eisen. De
minimumeisen waaraan een certifi-
catie-instelling moet voldoen, zijn
vastgelegd in het document ‘Beoor-
delingssystematiek QS’. Hierin wor-
den onder andere de volgende eisen
gesteld:
– accreditatie volgens EN-45011;
– certificatie-instellingen conforme-
ren zich aan de beoordelingssyste-
matiek en de voorschriften zoals
deze door QS GmbH zijn bepaald;
– auditoren van een certificatie-
instelling beschikken over voldoende
vakinhoudelijke kennis en hebben
ervaring in de betreffende schakel
van de keten. De auditoren moeten in
de laatste twee jaar minimaal tien
audits hebben uitgevoerd om aan te
tonen dat zij voldoende ervaring heb-
ben;

– belangenverstrengeling en -conflic-
ten voorkomen door te zorgen dat de
auditor nu en in de afgelopen twee
jaar geen advieswerkzaamheden of
andere betaalde arbeid heeft verricht

voor de organisatie die wordt gecon-
troleerd/beoordeeld;
– objectiviteit en onafhankelijkheid
moeten geborgd blijven;
– certificatie-instellingen beschikken
over de technische mogelijkheden
om de data van de uitgevoerde con-

troles en beoordelingen probleem-
loos in de databank van QS-GmbH
op te kunnen laten nemen;
– jaarlijks overzicht ter beschikking
stellen aan QS GmbH over de uitge-
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voerde audits en de classificaties van
de gegeven goedkeuringen.

Via een objectieve selectieprocedure
bepaalt QS GmbH hoeveel en welke
certificatie-instellingen worden toe-
gelaten tot de zogenaamde ‘test
pool’. Alleen certificatie-instellingen
die daarvoor zijn toegelaten, zijn
bevoegd om de onafhankelijke con-
troles zoals deze beschreven zijn in
het QS-systeem uit te voeren. 

De controle op de certificatie-
instellingen, de zogenaamde super-
controle, kan QS GmbH zelf uitvoe-
ren of laten doen door onafhankelij-
ke instanties die door QS GmbH
daarvoor zijn aangewezen. QS GmbH
informeert de deelnemers aan het
QS-systeem jaarlijks over de toelating
en beoordeling van certificatie-instel-
lingen in de test pool. ■

Vooral de medewerking van de supermarkten is in

dit QS-systeem uniek omdat hierbij ook de laatste

schakel kan worden beheerst

Schakels in de vleesketen en verticale, specifieke eisen voor elke schakel

Schakels in de vleesketen Verticale, specifieke eisen per schakel

Veevoederbedrijf 12 verticale eisen die onder andere omvatten:

– Toelating conform EU-richtlijn 95/96/EG van 22-12-1995;

– Grondstoffenmanagement;

– Toepassen van ‘positieve lijsten’ voor afzonderlijke veevoedermiddelen;

– Verbod op gebruik toepassen dierlijke vetten en proteïnen;

– Naspeurbaarheid;

– Waarschuwings- en meldingssysteem;

– Onderzoek eindproducten.

Agrarisch bedrijf 13 verticale eisen (voor varkens, runderen, kippen en kalkoenen), die o.a. omvatten:

– Oormerken van dieren of ander merkteken;

– Veevoedermiddelen ingekocht bij door QS erkende/goedgekeurde bedrijven;

– Onderzoeken gezondheid dieren door dierenarts;

– Bescherming dieren door correcte bouw van stallen, gebruik van juiste materiaal, 

juiste toestand en goed onderhoud;

– Voldoen aan wettelijke eisen omtrent mest;

– Systeem voor controle en bewaking op Salmonella;

– Documenteren van vastgestelde orgaanveranderingen.

Slachterij 12 verticale eisen, die onder andere omvatten:

– Hygiënemaatregelen (productiehygiëne, persoonlijke hygiëne, reiniging en 

desinfectie en bouwkundige eisen);

– Beheersing omstandigheden in productie en opslag (luchtvochtigheid, koeling, etc.);

– Duidelijk volgbare goederenstroom, inclusief herkomst van slachtvee;

– Bewijs van aanwending/verwerking van slachtafval en risicomateriaal;

– BSE-testen bij runderen;

– Identificatie en documentatie van geslachte dieren;

– Salmonella-monitoring.

Uitsnijderij 5 verticale eisen, die onder andere omvatten:

– Hygiënemaatregelen (productiehygiëne, persoonlijke hygiëne, reiniging en 

desinfectie en bouwkundige eisen); 

– Beheersing omstandigheden in productie en opslag (luchtvochtigheid, koeling, etc.);

– Chargegroottes;

– Duidelijk volgbare goederenstroom: identificatie en documentatie van alle stukken of 

delen van dieren.

Vleeswarenindustrie 7 eisen, die onder andere omvatten:

– Hygiënemaatregelen (productiehygiëne, persoonlijke hygiëne, reiniging en 

desinfectie en bouwkundige eisen);

– Beheersing omstandigheden in productie en opslag (luchtvochtigheid, koeling, etc.);

– Beheer van specificaties en recepturen;

– Doorzichtige goederenstroom, inclusief zekerheid omtrent herkomst;

– Grondstoffen en tussenproducten laten onderzoeken door geaccrediteerd lab.

Supermarkt 5 verticale eisen, die onder andere omvatten:

– Maatregelen nemen om koelketen gesloten te houden

– Producten laten onderzoeken door geaccrediteerd lab;

– Chargegewijze naspeurbaarheid van vers vlees.

* Voor de slachterij en uitsnijderij is één richtlijn met separate eisen voor beide type bedrijven
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