
vangen en laden  
van pluimvee

HYGIËNE

Deze werkinstructie is bedoeld voor professionele en 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. 

1. DE LEEFRUIMTE VAN DE KIPPEN WORDT ENKEL BETREDEN NA GEBRUIK VAN DE HYGIËNESLUIS:

2. REGISTRATIE

De medewerkers wassen en 
desinfecteren hun handen grondig

De medewerkers trekken schone 
kleding en schoon schoeisel aan voor de 
aanvang van de werkzaamheden.

Voor de aanvang van de werken worden alle medewerkers met naam en reden van het bezoek 
geregistreerd in het bezoekersregister.

3. OCCASIONELE HELPER?

4. GSP-BEDRIJVEN:

Familie, buren, vrienden die slechts op één pluimveebedrijf te werk worden gesteld. Van zodra een 
persoon op meerdere bedrijven actief is, is deze geen occasionele helper.

Indien beroep gedaan wordt op derden die beroepsmatig bepaalde diensten of activiteiten uitvoeren, 
komen hiervoor uitsluitend bedrijven in aanmerking, die gecertificeerd zijn in het kader van de 
regeling GSP-Pluimvee of IKB-PSB regeling.

Verdere instructies,  
zie ommezijde



vangen en laden  
van pluimveeDIERENWELZIJN
! ALGEMENE RICHTLIJN: Het welzijn van de kippen wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

1. Verwijder alle belemmeringen: Vooral deze met scherpe randen of uitsteeksels. 

2. Rustige manier van werken: Zodat stresssituaties voor de kippen zoveel mogelijk vermeden worden.  
Gebruik gedempt of blauw licht tijdens het vangen en vermijd zo veel mogelijk lawaai.

3. Dragen van kippen: De kippen worden aan beide poten gedragen, bij zwaardere dieren wordt de borst  
ondersteund. Opgelet dat de kippen nergens tegen kunnen botsen bij het slaan van de vleugels.

4. Maximaal 3 kippen per hand gedragen. 
 

5. Minimale draagafstand: De containers of kratten worden zo dicht mogelijk tot bij de kippen gebracht.  

6. Plaatsen in containers:  De kippen worden met de nodige voorzichtigheid in de kratten geplaatst.  Opgelet bij het  
afsluiten dat er geen geknelde kop, poot of vleugel tussen de kleppen zitten.  Volle containers worden zonder 
schokken of bruuske bewegingen op de vrachtwagen geplaatst.

7. De pluimveehouder of diens afgevaardigde controleert de kratten tijdens het laden of er geen ruggenliggers  
aanwezig zijn. Indien dit het geval is, wordt dit onmiddellijk verholpen.

8. Geen verruwing van de handelingen: Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden treedt er  
geen verruwing op zodat botbreuken en kneuzingen zo veel mogelijk worden vermeden. 

9. Aantal kippen per container: Op basis van het VKI-document wordt het aantal kippen per container bepaald.  
De vrachtwagenchauffeur krijgt richtlijnen over het aantal kippen per container.   
Deze richtlijnen worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor het laden.

10. Toezicht dierenwelzijn: De pluimveehouder of diens afgevaardigde houdt toezicht bij het vangen en  
laden van het pluimvee. Enkel pluimvee in goede conditie wordt geladen.

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 het gewicht en de grootte van het pluimvee, de fysieke conditie,  

de weersomstandigheden en de vermoedelijke reistijd.
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