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Wat betekenen de QS wijzigingen per 1 januari 2020 voor uw bedrijfsvoering?

Wat verandert er voor u als deelnemer aan QS in 2020? Dat hebben we alvast voor u uitgezocht en lichten we 

hieronder per onderwerp verder toe.

Bedrijfsgegevens

Als er naast u nog andere mensen op het bedrijf meewerken bij het verzorgen van de dieren. Dan moet u voor QS 

een lijst hebben waarop deze mensen vermeld staan (voor- en achternaam, verantwoordelijkheden en datum 

“indiensttreding”). Dit geldt voor familieleden, permanent en tijdelijk personeel. QS heeft hier nu aan toegevoegd 

dat deze lijst geüpdatet moet worden bij wijzigingen en dat deze minimaal 1 x per kalenderjaar gecheckt moet 

worden. Vergeet niet om dit ook vast te leggen, als u dat gedaan heeft.

Ventilatie

Bij gesloten stalsystemen schrijft QS voor dat er jaarlijks een controle uitgevoerd moet worden op de ventilatie. 

Hier is aan toegevoegd dat dit ook vast gelegd moet worden en  begrijpelijk moet zijn. 

Omgang met dieren tijdens het vangen en laden

Naast de voorschriften vanuit QS met betrekking tot diervriendelijk vangen en laden, zijn er nu ook voorschriften 

met betrekking tot de hygiëne opgenomen. Alle vangers moeten schone kleding en schoenen/laarzen dragen. 

Waarbij de schoenen/laarzen ter beschikking gesteld moeten worden door het pluimveebedrijf.

Stal deuren op slot

Als u niet in de stal aanwezig bent, dan moeten de deuren op slot zitten. Dit om te voorkomen dat “vreemden” 

zich toegang tot de stal kunnen verschaffen.

Ongediertebestrijding

Binnen QS is dit punt aanvullend opgenomen, maar voor de pluimveebedrijven in Nederland is dit geen nieuw 

punt. In het ongediertebestrijdingsplan moeten namelijk ook de locaties van de lokdozen of plaagvallen worden 

vastgelegd. Mocht er een plaag zijn, dan moet deze effectief en op de juiste manier worden bestreden. Deze 

beheersmaatregelen moeten worden gecontroleerd op doeltreffendheid.

Voer en water

In 2019 heeft QS naast de drinknippels ook de ronddrinkers opgenomen. Alleen zien we in de praktijk dat 

bedrijven met ronddrinkers er vaak niet voldoende hadden. Daarom voor de volledigheid nog de criteria voor 

specifiek ronddrinkers voor vermeerderingsdieren. Hiervoor geldt minimaal 0,66 cm bruikbare lengte aan 

drinkzijde per kg LG.

Zelfcontrole

Vergeet niet om 1x per kalenderjaar de zelfcontrole uit te voeren, het niet uitvoeren of met de verkeerde versie 

heeft namelijk al snel invloed op uw bezoek frequentie. Dus zorg dat u de geldende versie van het kalenderjaar 
gebruikt. 

Documentatie QS

De Bündler PLUIMNED heeft veel documenten voor QS laten vertalen naar het Nederlands, waaronder ook de 

meest recente zelfcontrolelijst. Zij sturen deze binnenkort digitaal naar de bedrijven die via PLUIMNED bij QS zijn 

aangesloten. 




