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Maldegem houdt van dieren 

en hun welzijn! 
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Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker geacht in onze samenleving. Dat is een goede 

zaak. Mensen vragen dat er aandacht is voor dierenleed en dierenwelzijn. Problemen 

met overpopulatie van soorten of met wilde dieren moeten op een diervriendelijk 

manier worden aangepakt. 

Maldegem hecht belang aan het welzijn van de dieren in de gemeente en hanteert 

daarom een duurzaam dierenwelzijnsbeleid. Want dieren spelen een grote rol in ons 

leven. Zeker huisdieren maken deel uit van ons dagdagelijkse leven. 

De gemeente focust zich in dit beleid niet alleen op huisdieren maar ook op vrijlevende 

dieren die onze zorgen en/of hulp nodig hebben. Omdat we dit niet alleen kunnen gaat 

de gemeente samenwerkingsovereenkomsten aan met verschillende organisaties. 

Om het belang van dierenwelzijn te onderstrepen heeft het gemeentebestuur bij het 

begin van de legislatuur beslist een schepen voor dierenwelzijn aan te duiden. Dat is 

schepen Rudi De Smet. 

We streven er naar om dit beleid steeds te actualiseren want de wereld staat niet stil. 

Samen blijven we werken aan een beter welzijn van alle dieren in onze gemeente en dit 

doen we samen met U.  

 

 

 

Namens het gemeentebestuur 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi De Smet 

Schepen voor dierenwelzijn  
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Katten worden vaak aanzien als onafhankelijk, slim en proper. Het lijkt alsof ze minder 

zorg nodig hebben omdat zij meestal minder aandacht eisen dan honden. Niks is minder 

waar. Ook katten hebben de nodige zorg en aandacht nodig! 

Wanneer je een kat bezit is het belangrijk om te zorgen voor volgende zaken: 

- Rustige omgeving met voldoende eigen plekjes waar ze ongestoord kunnen 

slapen. 

- Regelmatig goed gevulde eetbakjes, fris water, een krabpaal en/of een nette 

kattenbak. 

- Een veilige omgeving buiten waar de kat naar hartenlust op ontdekking kan gaan. 

Een goed verzorgde kat is een uitstekend gezelschapsdier voor het gezin!  

Wil je graag een kat toevoegen aan het gezin? Neem eerst een kijkje in een dierenasiel 

om een kat te adopteren, hier1 vind je een lijst met erkende asielen terug. Neem daarna 

pas een kijkje bij erkende fokkers2 of cattery.  

De gemeente werkt samen met het dierenasiel Gent in kader van het zwerfkattenbeleid. 

Het gemeentebestuur wil zwerfkatten laten steriliseren en castreren. Daarna worden ze 

opnieuw vrijgelaten in hun vertrouwde omgeving. Op die manier tracht het 

gemeentebestuur de zwerfkattenpopulatie geleidelijk aan te verkleinen. 

In kader van het dierenwelzijnsbeleid zal de gemeente frequent en duidelijk sensibiliseren 

omtrent de castratie en sterilisatie van (zwerf)katten op het Maldegems grondgebied.  

 

 
1 

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erkende%20Asielen%2019%20

december%202020.pdf 
2 

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erkende%20Katten%20Kweker

ijen.pdf 
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Ben ik verplicht mijn kat te steriliseren of castreren?  

Ja, het is verplicht om iedere kat geboren na 1 april 2018 te steriliseren of castreren, vóór 

ze 5 maand oud zijn. Dit is ook van toepassing wanneer je een kat weggeeft, verkoopt of 

ter adoptie stelt. De sterilisatie of castratie verloopt via een erkende dierenarts.  

Waarom moet ik mijn kat steriliseren of castreren?  

De sterilisatie of castratie heeft voordelen voor de eigenaar, de kat zelf en ook voor de 

maatschappij.  

Castratie/sterilisatie voorkomt problemen zoals sproeien, rondzwerven en vechten met 

andere katten. Een kat wordt na castratie/sterilisatie rustiger en heeft minder kans op 

gezondheidsproblemen. 

Een kat kan 2 à 3 nestjes per jaar krijgen, een nestje telt meestal 4 tot 6 kittens. Het is 

moeilijk een thuis te vinden voor al deze kittens en het asiel zit vaak al overvol.  

Dit resulteert in kittens die vaak op straat belanden zonder een thuis. Vermijd dit 

dierenleed en steriliseer of castreer je kat!  

Ben ik verplicht mijn kat te chippen?  

Ja, sinds 1 november 2017 is het verplicht alle kittens te chippen en registreren in de 

databank CatID voor ze 12 weken oud zijn. Op die manier kunnen de katten 

geïdentificeerd worden. 

Het is verplicht om alle katten die van eigenaar veranderen te chippen en registreren. Ook 

volwassen katten of kittens die gratis weggegeven worden, vallen hieronder. 

Wat moet ik doen als er zwerfkatten in mijn tuin zitten? 

Neem contact op met de gemeentelijk dienst Omgeving - milieu, telefonisch via 050 72 86 

13 of via e-mail: milieudienst@maldegem.be.  

In kader van het zwerfkattenbeleid werkt de gemeente Maldegem samen met het 

dierenasiel Gent. Het dierenasiel vangt de katten en laat ze steriliseren/castreren door 

een erkende dierenarts. Nadien worden de katten terug geplaatst in de omgeving waar 

ze gevangen zijn. 

Op die manier wordt voorkomen dat andere zwerfkatten het territorium innemen en dat 

de zwerfkatten zich kunnen voortplanten. De behandeling van de zwerfkatten wordt 

gefinancierd door de gemeente. 

Mag ik een zwerfkat adopteren? 

Dit kan. Je mag een niemandskat in huis nemen of als buitenkat behouden. Let wel op: 

wanneer je instaat voor de verzorging van de (zwerf)kat word je aanzien als 

verantwoordelijke van het dier. Je staat in voor de castratie/sterilisatie en verzorging van 

de kat. 

Mag kattenbakvulling in het GFT? 

Neen. Kattenbakvulling hoort thuis in het restafval. 

  

mailto:milieudienst@maldegem.be
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Ik ga op reis. Wat moet ik doen met mijn kat?  

Vraag aan vrienden, familie, buren,… of zij je kat dagelijks vers water en eten willen geven. 

Indien je niemand kan vinden, breng je je kat naar een erkend kattenpension3 . 

  

 
3 

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erkende%20Dierenpensions.p

df 
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Een hond wordt aanzien als een trouwe viervoeter en beste vriend van heel wat gezinnen. 

De hond geeft veel liefde, is trouw, leergierig en sociaal. Deze viervoeter vraagt heel wat 

aandacht en vergt de nodige tijd voor opvoeding en verzorging.  

Wanneer je een hond bezit, is het belangrijk rekening te houden met volgende zaken: 

- Zorg voor voldoende ruimte en tijd zodat de hond vrij kan bewegen en spelen 

buiten. 

- Neem je hond mee op wandelingen, ze hebben hun dagelijkse beweging nodig! 

- Een hond kost ongeveer 85 euro per maand aan voeding en verzorging.  

- Zorg voor voldoende voeding op regelmatige tijdstippen. 

- Een hond is een sociaal dier, zorg ervoor dat het dier de nodige aandacht krijgt 

zodat hij zich niet snel verveelt of eenzaam voelt. 

- Jouw hond, jouw verantwoordelijkheid! 

Wil je graag een hond toevoegen aan het gezin? Neem eerst een kijkje in een erkend 

dierenasiel4 om een hond te adopteren. Kijk daarna pas bij een erkende fokker5 of een 

particulier. 

Maldegem is een hond-vriendelijke gemeente. Sinds oktober 2019 is er een afgesloten 

hondenlosloopweide terug te vinden in het Sint-Annapark, namelijk achteraan in park 

Wallyn. Baasjes kunnen hun trouwe viervoeters hier uitlaten. Er zijn vuilnisbakken en 

hondenpoepzakjes voorzien op de losloopweide. 

Het reglement van de hondenlosloopweide is hier6 terug te vinden. In het reglement staat 

waarmee baasjes en hun viervoeters rekening moeten houden bij het bezoeken van de 

hondenlosloopweide.  

  

 
4 

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erkende%20Asielen%2019%20

december%202020.pdf 
5 

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erkende%20Honden%20Kwek

erijen.pdf 
6 

https://www.maldegem.be/reglement-hondenlosloopweide-park-wallyn 
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Moet ik steeds een hondenpoepzakje op zak hebben als ik met de hond ga 

wandelen? 

Ja. Jouw hond is jouw verantwoordelijkheid. 

Hondenpoep zorgt voor overlast en ergernis op de openbare weg. Ruim dus steeds de 

hondenpoep op in een hondenpoepzakje en deponeer het in de dichtstbijzijnde 

vuilnisbak. 

Ben ik verplicht mijn hondenpoep op te ruimen? 

Ja. Zoals hierboven vermeld is jouw hond jouw verantwoordelijkheid. Het niet opruimen 

van de hondenpoep kan gesanctioneerd worden via de GAS-reglementering. Er staan 

boetes op die kunnen oplopen tot 350 euro. 

Wat is een hondenlosloopzone? 

Dit is een afgesloten zone waarin jouw hond mag vrij loslopen. Hij kan er spelen en 

kennismaken met andere honden. 

Wanneer een hond zijn behoefte doet op de losloopweide, moet de eigenaar dit altijd 

opruimen en in de vuilnisbak deponeren. Er zijn hondenpoepzakjes en vuilnisbakken 

voorzien op de losloopweide. Er wordt sowieso verwacht van het baasje dat zij altijd 

hondenpoepzakjes bij zich hebben want dit is verplicht. 

Het is strikt noodzakelijk dat de baasjes zelf de hondenpoep opruimen. Alleen zo 

kunnen we blijven zorgen voor een nette omgeving. 

Wanneer is de hondenlosloopweide open? 

De hondenlosloopweide is open van 7u00 tot 22u00. 

Zijn er hondentoiletten in de gemeente? 

Neen. Op dit moment zijn er geen aparte hondentoiletten voorzien. 

Ben ik verplicht mijn hond aan de leiband te houden?  

Ja. Volgens art. 52 uit het politiereglement is de eigenaar/bezitter of begeleider van de 

hond verplicht deze aangelijnd te laten rondlopen op elke openbare plaats. Deze 

verplichting is niet geldig voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een 

kudde begeleiden, die ingezet worden voor reddingsoperaties, voor politiehonden, 

blindgeleidehonden en assistentiehonden. 

Mag hondenpoep in de GFT? 

Neen, uitwerpselen van honden horen thuis in het restafval. 

Moet ik mijn hond laten chippen? 

Ja, het chippen van de hond is verplicht. Puppy’s moeten gechipt worden vanaf het 

moment dat ze te koop worden aangeboden, weggegeven worden of ter adoptie 

worden gesteld. 

Wat moet ik doen als er een onbekende hond in mijn buurt rond wandelt? 

Ga na of het dier zeker niet van een van de buren is. Indien dit niet het geval is, meld dit 

bij de lokale politie. De politie zal langskomen en proberen het dier te vangen, al dan 
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niet in samenwerking met de buren en/of gemeentelijke diensten. De politie zal het dier 

opvangen en het baasje proberen opsporen aan de hand van de chip. 

Verloren gelopen honden die niet gechipt zijn en waarvan het baasje niet gevonden 

wordt, worden toevertrouwd aan het dierenasiel Gent. De gemeente heeft hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst met het dierenasiel afgesloten. 

De hond van de buren blaft de hele nacht. Wat moet ik doen? 

Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren 

door aanhoudend geblaf, geschreeuw, gekrijs of ander aanhoudend geluid. Ga in 

dialoog met uw buren en probeer samen voor een oplossing te zorgen. Indien dit niet 

mogelijk is kan de politie ingeschakeld worden om te bemiddelen.  

Is er een hondenschool in Maldegem? 

Ja, namelijk Hond en Meester Maldegemse hondenschool. Meer informatie is te vinden 

op https://hs-maldegem.be/ 

Ik ga op reis. Wat moet ik doen met mijn hond? 

Vraag je buur, familie, vrienden of ze even de hond willen opvangen, uitlaten en 

verzorgen. Indien dit niet mogelijk is, breng je hond naar een erkend pension7.  

  

 
7 

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erkende%20Dierenpensions.p

df 

https://hs-maldegem.be/
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Het is verplicht om een erkenning aan te vragen als pensionhouder bij de dienst 

Dierenwelzijn Vlaanderen wanneer je regelmatig instaat voor opvang van honden of 

katten tegen betaling. 

Dit zijn op moment de voorwaarden om erkend te zijn als pensionhouder door de dienst 

Dierenwelzijn Vlaanderen: 

- Je vangt honden of katten van iemand anders op en dit op regelmatige basis. 

- Je voorziet de dieren van onderdak en geeft hen de nodige zorg. 

- Je doet dit gedurende een beperkte tijd. 

- Je ontvangt een vergoeding voor de opvang. 

Een erkenning is noodzakelijk ongeacht het aantal dieren dat je opvangt of de locatie waar 

de dieren worden opgevangen. Personen die opvang zonder overnachting aanbieden 

hebben ook een erkenning via de dienst Dierenwelzijn nodig. 

Een erkenningsnummer kan je aanvragen via www.dierenwelzijn.vlaanderen.be. 

Hier8 vindt u een lijst met alle Vlaamse erkende dierenpensions die tegen betaling 

wettelijk opvang voor dieren mogen uitvoeren. 

Een huisdiersticker zorgt ervoor dat hulpdiensten een duidelijk 

zicht hebben op welke dieren zich in de woning bevinden. Zo 

kunnen de hulpdiensten ook de huisdieren redden in geval van 

brand of andere noodgevallen. 

De huisdiersticker is te verkrijgen aan het onthaal van de 

technische dienst in de Bloemestraat 45 of aan het onthaal in 

het gemeentehuis. Deze stickers zijn gratis. 

Heeft uw huisdier nood aan hulp van de dierenarts buiten de 

werkuren? 

Ga na welke dierenarts van wacht is in jouw buurt door te telefoneren naar 0800 62 552. 

Dit is een gratis nummer. Of neem een kijkje op de volgende website: https://dierenarts-

van-wacht.be/ 

 
8 

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Erkende%20Dierenpensions.p

df 

http://www.dierenwelzijn.vlaanderen.be/
https://dierenarts-van-wacht.be/
https://dierenarts-van-wacht.be/
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In kader van de rattenbestrijding heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst 

met RATO vzw. De Maldegemnaars krijgen persoonlijk advies en hulp bij de bestrijding 

van de overlast van ratten. 

Heb je (over)last van ratten in de buurt? Wil je dit melden? Dit kan! 

Meld het probleem bij de dienst Omgeving - milieu, telefonisch op 050 72 86 13 of via  

e-mail: milieudienst@maldegem.be. 

Volgende gegevens hebben we van u nodig: naam, adres en telefoonnummer. Eventueel 

ook de locatie waar de ratten zich bevinden, als u daar zicht op heeft. 

De dienst Omgeving geeft de melding door aan RATO vzw. Zij contacteren u dan om een 

concrete afspraak te maken in functie van de rattenbestrijding. 

De vos is het grootste natuurlijke roofdier in Vlaanderen. Vossen vormen een belangrijke 

schakel in de natuur. Het zijn opportunisten en eten wat het makkelijkst te vinden of te 

vangen is. Hij laat geen kans onbenut om een kip of eend mee te pikken wanneer de 

gelegenheid zich voordoet. Dit betekent nog niet dat alle vossen pluimveerovers zijn en 

voortdurend ons pluimvee belagen. 

Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door 

de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren 

doodt dan hij kan opeten. 

De schade die de vossen aan pluimvee toebrengen is te voorkomen door kippen, eenden, 

ganzen en andere dieren beter af te schermen. Dit kan onder meer door de dieren ’s 

avonds onder te brengen in een afgesloten nachthok.  

Op bijgevoegde website vind je tips om te vermijden dat vossen je pluimvee doodbijten: 

http://www.zoogdierenwerkgroep.be/hinder/predatie/vos 

Schade door vossen kan aan de gemeentelijke dienst Omgeving – milieu gemeld 

worden, via 050/72 86 13 of milieudienst@maldegem.be. De dienst Omgeving - 

milieu geeft dit door aan de plaatselijke wildbeheerseenheden zodat die op de hoogte 

zijn van de problematiek. 

De Hubertus Vereniging Vlaanderen vraagt dat burgers ook hen via een elektronisch 

formulier9 op de hoogte te brengen van het schadegeval. Op deze manier krijgen zij een 

beter inzicht in de aard en omvang van de vossenproblematiek op Vlaams niveau. 

  

 
9 https://hvv.be/info/meldingen/ 

mailto:milieudienst@maldegem.be
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Enkel Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) die aangesloten zijn 

bij Vogelbescherming Vlaanderen zijn bekwaam en uitgerust om een wild dier in nood 

met grote kans op redding op te nemen. De centra beschikken over de nodige 

vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren op te vangen en te 

verzorgen.  

De opvangcentra en de meewerkende dierenartsen nemen de verzorging, revalidatie en 

het opnieuw vrijlaten van noodlijdende wilde dieren op zich. Ze proberen dit in de beste 

omstandigheden te doen.  

De dichtstbijzijnde VOC bevinden zich in Beernem en Merelbeke: 

VOC BEERNEM 

Bulscampveld 8 

8730 Beernem 

Tel. 050 79 09 59 

VOC Merelbeke 

Liedermeersweg 14 

9820 Merelbeke 

Tel. 09 230 46 46  

In het voorjaar ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar 

beken en poelen om zich voort te planten. De gemeente helpt de padden, salamanders 

en kikkers een handje om veilig hun geboortepoelen te bereiken. Dit gebeurt in 

samenwerking met de gemeente Aalter, het Regionaal Landschap Meetjesland en het 

Agentschap voor Natuur en Bos. 

De paddentrek vindt ’s nachts plaats in de periode tussen 15 februari en 15 april, 

afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens deze periode kunnen we gedurende 1 

maand van een piekperiode spreken. 

Tijdens de trekperiode wordt de Drongengoedweg daarom door de gemeente 

gedurende deze ene maand (piekperiode) ’s nachts afgesloten voor alle verkeer. 

Alle hulp is welkom! Zin om hieraan mee te helpen? 

Meer informatie is terug te vinden via deze link10 . 

De gemeente Maldegem is een bij-vriendelijke gemeente. Jaarlijks worden op 

verschillende plaatsen bijenvriendelijke bloemenmengels uitgezaaid. 

Daarnaast worden de wegbermen via de gemeentelijke groendienst of de door hen 

aangestelde aannemer gefaseerd gemaaid zodat bijen gedurende het hele seizoen 

voldoende voedsel kunnen vinden. 

 
10 

https://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be/bescherming/paddenoverzetactie/help_mee.ht

ml 
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Verder worden er ook geen pesticiden gebruikt bij onkruidbestrijding op openbaar 

domein. 

Het is belangrijk dat ook de kleine en jeugdige Maldegemaren aandacht besteden aan het 

welzijn van onze dieren. Vlaanderen biedt daarom educatief materiaal aan via de 

volgende website https://www.dierenwelzijnindeklas.be/.  

Er wordt inzake dierenwelzijn zowel educatief materiaal aangeboden voor kleuter-, lager 

als secundair onderwijs. 

In kader van het welzijn van onze dieren wordt vuurwerk best niet of zo weinig mogelijk 

gebruikt. Vuurwerk veroorzaakt stress bij dieren. Ieder jaar zijn er dieren die uit schrik 

weglopen of ontsnappen uit de weide (bvb. paarden). 

Ook niet-ontploft vuurwerk houdt risico’s in voor mens en dier. 

Sinds mei 2019 geldt vanuit Vlaanderen een algemeen verbod op het gebruik van 

vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Steden en gemeenten 

kunnen een uitzondering op dit verbod toestaan op bepaalde plaatsen voor een bepaalde 

periode. Wensballonnen zijn ten alle tijden verboden.  

De gemeente volgt de beslissing van de Vlaamse regering en laat geen afwijkingen toe 

voor particulieren om feestvuurwerk te ontsteken. Dit staat in artikel 64/1 §1 van het 

gemeentelijk GAS-reglement.  

Onder feestvuurwerk wordt begrepen, vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door 

particulieren en dat vrij verkocht mag worden aan personen vanaf 16 jaar in België. Elk 

type feestvuurwerk bestemd voor particulieren is duidelijk gedefinieerd in hogere 

wetgeving. 

Het ontsteken van spektakelvuurwerk, via een professionele firma, kan enkel toegelaten 

worden op voorwaarde dat een voorafgaande toestemming wordt aangevraagd aan het 

college van burgemeester en schepenen.  

Per definitie wordt professioneel vuurwerk dat afgestoken wordt ter gelegenheid van 

bijeenkomsten, kermissen, … aanzien als spektakelvuurwerk. Een particulier mag geen 

spektakelvuurwerk bezitten.  

Wie het politiereglement overtreedt, riskeert een hoge boete. Wanneer iemand in jouw 

buurt vuurwerk afsteekt, verwittig dan de politie. 

Meer tips rond vuurwerk en dieren kan je terug vinden op volgende website 

http://www.huisdierinfo.be/dieren-en-vuurwerk  

  

https://www.dierenwelzijnindeklas.be/
http://www.huisdierinfo.be/dieren-en-vuurwerk
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De voorwaarden waaraan een circus inzake dierenwelzijn moet voldoen staan 

beschreven in het Koninklijk Besluit van 2 september 2005. Daarnaast geldt ook de 

dierenwelzijnswet van 1986. 

De lokale politie is bevoegd voor toezicht en eventuele vaststellingen van overtredingen 

volgens het GAS reglement artikel 63/1, artikel 69 en artikel 70. 

Enkel volgende dieren mogen gebruikt worden in een circus: 

- Ganzen, eenden en hoenderachtigen 

- Runderen (koe) en Aziatische buffels 

- Dromedarissen en kamelen 

- Honden en katten 

- Schapen en geiten 

- Duiven en papegaaiachtige 

- Paarden, pony’s en ezels 

- Lama’s 

- Fretten 

- Konijnen  

- Varkens 

Een circus moet voldoen aan minimumnormen voor het houden van de dieren. Indien 

circusexploitanten het dierenwelzijn niet kunnen garanderen, verliezen zij onmiddellijk 

hun vergunning. 

De gemeente verbiedt het om dieren als (onderdeel) van een attractie te gebruiken 

tijdens kermissen. Een foorkramer met pony’s zal dus geen vergunning krijgen op ons 

grondgebied.  

Het houden van roofvogelshows is verboden op het grondgebied van Maldegem. En dit 

al sinds 2016. 

De verkoop van katten en honden op openbare markten is al sinds 1995 bij wet 

verboden. Die maatregel is erg nuttig, maar volstaat niet. Om impulsaankopen te 

voorkomen wordt gevraagd aan lokale autoriteiten om een verbod op verkoop van alle 

gezelschapsdieren op markten op te nemen in het politiereglement. 

Dit moet nog toegevoegd worden aan het GAS-reglement van de gemeente. 

Wanneer je als particulier een dier wilt slachten dan moet de slachting geregistreerd 

worden bij het Onthaal van het Gemeentehuis. Er is een onderscheid tussen drie types: 

- Kippen, konijnen en klein wild: geen registratie nodig. 
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- Varkens, geiten en schapen: mogen thuis geslacht worden maar een registratie is 

verplicht. 

- Grote dieren zoals paarden en runderen: deze moeten in het slachthuis geslacht 

worden, registratie is hier verplicht.  

Sinds 1 januari 2019 is er een totaalverbod op niet verdoofd slachten bij kleine 

herkauwers en pluimvee. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor dieren die worden 

geslacht volgens religieuze ritus.  

Procedure 

Particuliere slachting buiten het slachthuis 

Iedere slachting moet persoonlijk aangegeven worden bij het gemeentebestuur. Dit 

minstens twee werkdagen vóór de slachting. Hiervoor moet je het beslagnummer (enkel 

bij varkens, schapen, geiten en herten) van het te slachten dier meenemen. Jouw 

slachtbewijs is acht dagen geldig.  

Particuliere slachting in het slachthuis 

Wanneer je een registratienummer hebt, moet je niet steeds opnieuw een slachtbewijs 

halen bij het gemeentebestuur. Aan de hand van dit registratienummer kan je voor elke 

slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.  

Wat heb je nodig om een slachtbewijs aan te vragen en hoeveel kost het? 

Je hebt je identiteitskaart nodig wanneer je een slachtbewijs komt aanvragen. Op deze 

manier kan de medewerker van het onthaal u registreren. 

Het slachtbewijs is gratis. 

Dieren kunnen voor problemen zorgen in onze samenleving. Problemen zoals 

hondenpoep, lawaai, geuroverlast, loslopende dieren,… kunnen steeds gemeld worden 

aan de lokale politie.  

De lokale politie bekommert zich ook om het welzijn van de dieren. Verwaarlozing, 

mishandeling of dergelijke zal aangepakt worden. Heb je gegronde bewijzen, 

aanwijzingen dat een dier mishandeld of verwaarloosd wordt? Geef dit dan door aan de 

lokale politie.  

Hoofdinspecteur Van Laecke en Inspecteur Demortier staan momenteel in voor een 

doelgerichte aanpak van problemen omtrent dierenwelzijn in onze samenleving. 
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Heb je hulp nodig in verband met dierenwelzijn? Heb je iets te melden? Dan kan je steeds 

terecht bij onze gemeentelijke diensten die het dierenwelzijnsbeleid ondersteunen. 

Vragen of meldingen omtrent 

zwerfkatten, rattenbestrijding, 

vossen, …  

Verwaarlozing, mishandeling, 

klachten 

Vragen/opmerkingen omtrent 

het GAS-reglement 

Dienst Omgeving - milieu 

Bloemestraat 45 

9990 Maldegem 

Tel. 050 72 86 13 

Lokale politie Maldegem 

Industrielaan 10 

9990 Maldegem 

Tel. 050 72 71 70 

Dienst Veiligheid 

Marktstraat 7 

9990 Maldegem 

Tel. 050 72 89 38 

 


