
 

 

Groendienst 

 

Bezoekadres  

 

 

Postadres 

 

 

Openingsuren 

Woodrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

 

Tel. 09 323 66 66 (maandag 

tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur) 

groendienst@stad.gent 

 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

 

Maandag tot vrijdag 

van 9 tot 12 uur en 

van 14 tot 16 uur 

 

 

 Belangrijke informatie voor de aanvrager 
 

   

Waarvoor dient dit formulier? 
In Gent krijgen enkel mensen met een voederpas voor zwerfkatten een uitzondering op het verbod 
om dieren op het openbaar domein te voederen. Met dit formulier kun je zo’n voederpas aanvragen. 
 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Je kunt deze aanvraag mailen, opsturen of persoonlijk afgeven. Het mail‐, post‐ en bezoekadres vind 
je hierboven.  

 

 
Een voederpas is persoonlijk. Je kunt enkel een voederpas aanvragen als je meerderjarig bent. Je 
kunt de voederpas enkel voor jezelf aanvragen, niet voor iemand anders. 
 

 
Voornaam 

Familienaam 

Geboortedatum 

Straat en huisnummer 

Postcode en gemeente 

Telefoon 

E-mailadres 

 

 

 Informatie over de aanvrager 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag … 
 

Aanvraag van een voederpas 

voor zwerfkatten 
 

mailto:groendienst@stad.gent


 

 
Je kunt de voederpas voor maximum 3 locaties aanvragen. 
 

Gewenste voederplaats Geschat aantal te 
voederen zwerfkatten 

1.   

2.   

3.   

 

 
Als je een voederpas aanvraagt, verklaar je je akkoord met volgende zaken: 

− Je hebt steeds je voederpas en identiteitskaart bij als je de zwerfkatten voedert. Op vraag 
toon je die aan de politie, de Gemeenschapswacht of een gemachtigde ambtenaar. 

− Je voedert enkel zwerfkatten. 

− Je geeft de zwerfkatten enkel droogvoer. Dit wil zeggen dat je geen karkassen, vers vlees, 
slachtafval, keukenresten, visgraten, blikvoer, … geeft. 

− Je biedt het droogvoer aan in een bakje en nooit los op de grond. 

− Je haalt het voederbakje na 18 uur weg en wast het af. 

− Je geeft de dieren enkel vers water in een aangepast bakje. 

− Je voedert de zwerfkatten zoveel mogelijk op vaste plekken en tijdstippen. Je doet dat enkel 
op de plaatsen die je met de voederpas zijn toegewezen. 

− Je meldt nieuwe zwerfkatten aan de Groendienst. Het zijn katten die nog niet gesteriliseerd 
zijn en dus nog geen knip hebben in hun rechteroor. 

 
Om de zwerf‐ en huiskatten in Gent gezond te houden, voert de Stad Gent een specifiek 
sterilisatiebeleid. Door nieuwe zwerfkatten te melden, help je daaraan mee. 
 
Wat gebeurt er na uw melding? 
 

− De Groendienst maakt een afspraak met jou en haalt de zwerfkat op. 

− Een dierenarts onderzoekt de kat op overdraagbare ziektes en steriliseert/castreert de 
gezonde katten. 

− Na een recuperatieperiode worden de zwerfkatten teruggezet op de plek waar ze gevangen 
werden. Je herkent de gesteriliseerde katten aan een knip in het rechteroor. 

  

 Informatie over de aanvraag 

 Afspraken verbonden aan de voederpas 

 Goed om weten 



 

Vraag je voor de eerste keer een voederpas aan? Gelieve dan een kopie van je identiteitskaart toe te 
voegen.  

Ik wil meewerken aan een gezonde en propere stad. Ik verklaar mij te houden aan de afspraken 
verbonden aan de voederpas. Ik weet dat bij overtreding mijn voederpas kan ingetrokken worden. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 
 
Datum: ……../……../………….   Handtekening: 
 
 
 
 
 
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen 
hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor de aanmaak van een 
voederpas. We bewaren je gegevens tot de vervaldatum van de voederpas (28/02/2021) om je een 
formulier toe te sturen voor de aanvraag een nieuwe voederpas. 
 
Uw rechten 
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.  
Wil je dat de Stad Gent je gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via 
groendienst@stad.gent. In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen. 
 
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via 
privacy@stad.gent.  
Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking 
van persoonsgegevens.  
 
Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier. 

 

 
Na ontvangst van je aanvraag wordt je een voederpas toegestuurd. Vanaf dat moment kun je de 
zwerfkatten beginnen te voederen. 
De voederpas blijft geldig tot en met 28/02/2021. Als de vervaldatum nadert, krijg je automatisch 
een brief met een formulier om een nieuwe voederpas aan te vragen. 

 Bijlagen 

 Ondertekening 

 Wat gebeurt er verder met uw aanvraag? 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger
mailto:groendienst@stad.gent
mailto:privacy@stad.gent
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/juridische-info/met-respect-voor-je-privacy

