Werkinstructie “vangen en laden van pluimvee”
1.Doel
Deze werkinstructie is bedoeld voor bedrijfseigen en/of occasionele helpers die worden
ingeschakeld bij vangen en laden van pluimvee. De werkinstructie is opgedeeld in enerzijds
richtlijnen die moeten zorgen voor het hygiënisch en sanitair correct uitvoeren van de werken en
anderzijds het diervriendelijk omgaan met het te laden pluimvee.

2. Werkinstructies
Hygiënevoorschriften
1) De leefruimte van de kippen wordt enkel betreden na gebruik van de hygiënesluis:
a. De medewerkers wassen en/of desinfecteren hun handen grondig
b. De medewerkers trekken schone kleding en schoon schoeisel aan voor het
aanvangen van de werkzaamheden.
2) Alle medewerkers die de leefruimte van de kippen betreden, worden voor de aanvang van
de werken met naam en reden van het bezoek geregistreerd in het bezoekersregister.
3) Occasionele helpers betreden de kippenstallen enkel op vraag van of onder begeleiding van
de pluimveehouder of diens afgevaardigde.

Dierenwelzijn
1) Het welzijn van de kippen wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.
2) Bij het vangen van de kippen worden alle belemmeringen en vooral deze met scherpe
randen of uitsteeksels uit de stal verwijderd.
3) Er wordt op een rustige manier gewerkt zodat stresssituaties voor de kippen zoveel mogelijk
vermeden worden. Bij het vangen wordt het licht gedempt of wordt met blauw licht gewerkt.
4) De kippen worden aan beide poten gevangen en gedragen; bij zwaardere dieren (b.v.
moederdieren) kan bijkomend de borst ondersteund worden. Er wordt op gelet dat de
kippen nergens tegen kunnen botsen; vooral wanneer ze hevig met de vleugels slaan.
5) Er worden maximaal 3 kippen per hand gedragen.
6) De afstand waarover de kippen gedragen worden, wordt zo klein mogelijk gehouden: de
containers of kratten worden zo dicht mogelijk tot bij de kippen gebracht.
7) De kippen worden één voor één in de containers of kratten geplaatst. Bij het afsluiten ervan
wordt er op gelet dat er geen kippen met kop, poot of vleugel gekneld zitten tussen de klep
en de container of de krat. De volle containers of kratten worden zonder schokken of
bruuske bewegingen op de vrachtwagen geplaatst zodat de kippen zich niet kunnen
verwonden.
8) Er treedt bij het uitvoeren van de werkzaamheden geen verruwing van de handelingen op
zodat botbreuken en kneuzingen zoveel mogelijk vermeden worden.
9) Vrachtwagenchauffeurs krijgen van hun opdrachtgever instructies over het aantal kippen dat
in elke lade van de container of krat moet zitten. Dit aantal is bepaald aan de hand van het
type container/krat, het door de pluimveehouder opgegeven gewicht, de fysieke conditie
van de kippen, de weersomstandigheden en de reistijd. Deze richtlijnen worden
doorgegeven aan de kippenvangers en worden door hen nageleefd.

Ter info:
-

Wanneer met een vangmachine gewerkt wordt, dienen de voorschriften van de constructeur
nageleefd te worden.

-

Wettelijke gezien dient de beschikbare oppervlakte tijdens het transport van pluimvee aan
de volgende normen te voldoen:
Categorie

Oppervlakte in cm²

Pluimvee van minder dan 1,6 kg

180 à 200 cm² per kg

Pluimvee van 1,6 kg tot 3 kg

160 cm² per kg

Pluimvee van 3 kg tot 5 kg

115 cm² per kg

Pluimvee van meer dan 5 kg

105 cm² per kg

Deze getallen kunnen variëren, afhankelijk van niet alleen het gewicht en de grootte van het
pluimvee, maar ook van de fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke
reistijd.
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