Bijlage 7. Erkenningsvoorwaarden cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’
IKB Pluimvee Service Bedrijven
CURSUS VERANTWOORD PLUIMVEELADEN
Artikel 1
De door IKB PSB-deelnemers ingezette medewerkers dienen te allen tijde met groot respect om te gaan
met het betrokken pluimvee en hierbij aandacht te hebben voor het dierenwelzijn. Ter waarborging
hiervan zijn IKB PSB-deelnemers die kwalificeren als pluimveelaadbedrijf en/of pluimvee-entbedrijf
verplicht om voor de medewerkers die worden ingezet bij de vang- en laadwerkzaamheden en/of bij de
entwerkzaamheden, te zorgen dat zij met goed gevolg een cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’
hebben afgerond.
CURSUSAANBIEDERS
Artikel 2
Eventuele aanbieders van deze cursus dienen zich schriftelijk aan te melden bij de schemabeheerder.
De schemabeheerder beoordeelt vervolgens of de aanbieder in aanmerking komt voor een erkenning.
MINIMALE ERKENNINGSVOORWAARDEN
Artikel 3
1.

De cursusduur dient ten minste 2 uur te bedragen.

2.

De cursus dient met goed gevolg te worden afgesloten met een examen.

3.

Na afloop van de cursus dienen de door de IKB PSB-deelnemer ingezette medewerkers die de
cursus met goed gevolg hebben afgesloten, een certificaat en een persoonsgebonden certificaat
pas te ontvangen.

4.

De cursus dient minimaal de volgende onderwerpen te omvatten:
a. Wet en regelgeving (Wet Dieren);
b. Eigenschappen en gedrag van pluimvee (afgestemd op de cursusgroep);
c. Omgang met materialen welke specifiek bedoeld zijn voor de vang- en
laadwerkzaamheden;
d. Omgang met pluimvee (afgestemd op de cursusgroep);
e. Beladingsdichtheid;
f. Gezondheid en welzijn: personeel (o.a. persoonlijke beschermingsmiddelen);
g. Gezondheid en welzijn: dierziekten / zoönosen;
h. Hygiënemaatregelen.

5.

De maximale groepsgrootte per dagdeel van de cursus bedraagt 25 personen.

6.

Er ontstaat geen (schijn van) belangenverstrengeling bij de aanbieder van deze cursus.
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SLOTBEPALING
Artikel 4
Deze erkenningsvoorwaarden worden aangehaald als: ‘Erkenningsvoorwaarden cursus ‘Verantwoord
Pluimveeladen’.
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