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Stad Mechelen wenst de vierende Mechelaars een fijn
feest toe. We vatten de belangrijkste info nog eens samen
zodat je er zeker een geslaagd feest van kan maken.

Waar slachten in regio Mechelen?
Tijdelijke slachtvloer Werchter
Eggelbroek 6, 3118 Werchter, 0473 17 18 26 (Roger Durinck)
Je kan een schaap aankopen bij de organisator van de slachtvloer in Werchter vanaf 4
augustus tot en met 20 augustus. De organisator vraagt jouw slachtvergunning aan. De
slachting gebeurt onder verdoving.
Algemeen slachthuis Mechelen
OPGELET: het algemeen slachthuis Mechelen zal tijdens het Offerfeest 2018 GEEN
runderen slachten.
Slachthuis Salembier Antwerpen - Slachthuislaan 70, 2060 Antwerpen, 03 235 79 81
Je bestelt rechtstreeks een schaap bij de uitbater. De slachting gebeurt nog niet onder
verdoving.
Andere mogelijkheden:
bestel jouw vlees bij een slager of schenk een gift.

Vergeet niet na te kijken of je een slachtvergunning moet aanvragen. In sommige
gevallen (slachthuizen, tijdelijke slachtvloer Werchter) wordt dit voor jou in orde gebracht,
in andere gevallen moet je dit zelf aanvragen. Dit kan online via www.mechelen.be/
eloket-slachtbewijzen (€ 5) of via een afspraak in het Huis van de Mechelaar (€ 13).
Bij wet verboden:
• Rituele thuisslachting.
• Onverdoofde slachting op tijdelijke slachtvloeren.
• Vervoer van levende schapen in afgesloten koffer of met samengebonden poten.

Wetgeving
Sinds 2015 is het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren verboden. In erkende
slachthuizen mogen er wél nog dieren zonder verdoving geslacht worden.
Dit verandert op 1 januari 2019, vanaf dan is het overal in Vlaanderen verboden om
dieren zonder verdoving te slachten, zowel op tijdelijke slachtvloeren als in slachthuizen.
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