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De stad Mechelen wenst de vierende Mechelaars een fijn feest toe. Om het zo fijn mogelijk te
kunnen organiseren, vind je hieronder de belangrijkste informatie. In regio Mechelen zijn er
verschillende mogelijkheden om op een legale manier een dier te offeren.

Waar slachten in regio Mechelen?
Tijdelijke slachtvloer Werchter (Roger Durinck)
Eggelbroek 6, 3118 Werchter
Je kan een schaap aankopen bij de organisator van de slachtvloer in Werchter vanaf 26
juni. Alle informatie vind je op www.offerfeestwerchter.be. De organisator vraagt jouw
slachtvergunning aan. De slachting gebeurt onder verdoving.
Tijdelijke slachtvloer Londerzeel (Ghordo Hamid)
Kaaskantmolenstraat 29, 1840 Londerzeel, 0477 47 09 02
Je kan een schaap aankopen op 10 juli, 11 juli en op 17 juli en 18 juli zonder afspraak. De
organisator vraagt jouw slachtvergunning aan. De slachting gebeurt onder verdoving.

Andere mogelijkheden
Slachthuis Salembier Antwerpen - Slachthuislaan 70, 2060 Antwerpen, 03 235 79 81
Je bestelt rechtstreeks een schaap bij de uitbater.
JIDA bvba - Slachthuislaan 14, 2800 Mechelen, 015 205 405 of 0495 27 54 05
Gespecialiseerd in halal rundsvlees en lamsvlees. Je bestelt best op voorhand jouw vlees.
Eén van de andere erkende slachthuizen - Je vindt een lijst op www.mechelen.be/offerfeest.
Bestel jouw vlees bij een slager
Schenk een gift

Slachtvergunning
Vergeet niet na te kijken of je een slachtvergunning moet aanvragen. In sommige gevallen
(bv; tijdelijke slachtvloer Werchter, tijdelijke slachtvloer Londerzeel) wordt dit voor jou in orde
gebracht, in andere gevallen vraag je dit zelf aan via www.mechelen.be/eloket-slachtbewijzen
(€ 5,5) of via een afspraak in het Huis van de Mechelaar (€ 15). Opgelet: de slachtvergunning is
persoonlijk, dit betekent één schaap per rijksregisternummer. Zorg ervoor dat je een kopie van je
slachtvergunning bij je hebt als je je schaap van de slachtvoer vervoert

Wetgeving
Bij wet verboden:
✓ Vervoer van levende schapen in afgesloten koffer of met samengebonden poten.
✓ Rituele thuisslachting.
✓ Onverdoofde slachting

Info
Stad Mechelen • diversiteit@mechelen.be • www.mechelen.be/offerfeest
Huis van de Mechelaar • Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen • 0800 20 800

V.U. C.Cools, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Vanaf 1 januari 2019 is het overal in Vlaanderen verboden om dieren zonder verdoving te slachten,
zowel op tijdelijke slachtvloeren als in slachthuizen.

