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OPENBAAR MINISTERIE
Vertegenwoordigd door substituut-procureur des Konings 

BEKLAAGDE(N) : 

, RRN
geboren te  op
van Belgische nationaliteit
wonende te 
vertegenwoordigd door , advocaat te 

     1     TENLASTELEGGING(EN)

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;

A

in  overtreding  met  artikel  4  van  het  Ministerieel  Besluit  van  10  september  2007  houdende
modaliteiten betreffende de identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen en met
artikel 23, §1, 2°, b) van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987,

te    in de periode van 6 januari 2016 tot 15 april 2016
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf de verplaatsingsdocumenten van runderen voor de
periode van 6 januari 2016 tot en met 3 april 2016 niet binnen de 7 dagen te hebben geregistreerd in
Sanitel;

B

in overtreding met artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden
voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren en met artikel 36, 3°
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren,

te    in de periode van 6 januari 2016 tot15 april 2016
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf het register dat de gegevens van alle uitgevoerde
transporten bevat niet volledig en correct te hebben bijgehouden;

C

in overtreding met artikel  9 van het Koninklijk  Besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van de
identificatieregeling  en  registratieregeling  voor  runderen  en  met  artikel  23,  §1,  2°,  b)  van  de
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987,

te  op   25 april 2016
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf runderen te hebben gehouden op een andere site
dan aangegeven bij ;
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D

in overtreding met artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van de
identificatieregeling  en  registratieregeling  voor  runderen  en  met  artikel  23,  §1,  2°,  b)  van  de
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987,

te    op 25 april 2016
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf  geen identificatiedocument voorhanden te hebben
gehad van 9 runderen ouder dan 21 dagen;

E

in overtreding met artikel 24 §3 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van de
identificatieregeling  en registratieregeling  voor  runderen en registratieregeling  voor  runderen en
met artikel 23, §1, 2°, b) van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987,

te     op   25 april 2016
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf 7 paspoorten van runderen die reeds meer dan 7
dagen gestorven waren, voorhanden te hebben gehad;

F

in overtreding met artikel 2 §1 en 20 §§ 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 betreffende
de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen en met artikel 23, §1, 2°, b) van
de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987,

te    op 23 mei 2017
als  verantwoordelijke  van  een  landbouwbedrijf  de  bestemming  van  het  schaap  met
oormerknummer  niet te hebben geregistreerd  in het bedrijfsregister;

G

in  overtreding  met  artikel  2,  4,  24  en  28  van  de  Wet  van  5  september  1952  betreffende  de
vleeshandel en de vleeskeuring,

te     op   23 mei 2017
-als  verantwoordelijke  van een landbouwbedrijf  een dier te hebben geslacht dat verplicht moest
geslacht  worden  in  een  EU  erkend  slachthuis  waarbij  het  geslacht  dier  voor  de  slachting  geen
gezondheidsonderzoek heeft ondergaan en het vlees niet werd gekeurd;

-als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf een dier te hebben geslacht zonder voorafgaandelijk
aangifte te doen;

-als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf een dier te hebben geslacht buiten het slachthuis;

-als  verantwoordelijke  van  een  landbouwbedrijf  vlees  te  hebben  voorhanden  gehouden  dat
gehouden en overgedragen wordt en dieren te hebben geslacht zonder zich te schikken naar de
geldende wetgeving;
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H

in overtreding met artikel 3 §1, 12 en 19 van het Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 betreffende
de vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties
afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en artikel 3bis,
tweede lid van het Koninklijk Besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die
worden  verricht  door  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  tot
wijziging van diverse wettelijke bepalingen ,

te     op   23 mei 2017
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf niet in het bezit te zijn van een erkenning van het
Federaal Agentschap voor het uitvoeren van commerciële slachtactiviteiten in de  te

 voor het slachten van schapen;

I

in  overtreding  met  artikel  3.  1ste  van  de  EG-Verordening  853  van  2004  inzake  hygiëne  voor
levensmiddelen voor dierlijke oorsprong en artikel 9, § 3 van het Koninklijk Besluit van 22 februari
2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht   door het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen,

te     op   23 mei 2017
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf over geen adequate stalruimten te beschikken waar
de dieren voor de slachting gestald worden, over geen quarantaine stal te beschikken en over geen
lokaal te beschikken voor het reiningen en ontsmetten van transportmiddelen;

J

in  overtreding  met  artikel  4.  2de  van  de  EG-Verordening  853  van  2004  inzake  hygiëne  voor
levensmiddelen voor dierlijke oorsprong en artikel 9, § 3 van het Koninklijk Besluit van 22 februari
2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht  door het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen,

te  op   23 mei 2017
als verantwoordelijke van een landbouwbedrijf over geen voedselketeninformatie te beschikken van
het geslachte dier;

K

in overtreding met de artikelen 12, 13, 14, 21 punt 3 en 23 van de EU-Verordening 1069/2009 van 21
oktober  2009  tot  vaststelling  van  gezondheidsvoorschriften  inzake  inzake  niet  voor  menselijke
consumptie  bestemde  dierlijke  bijproducten  en  afgeleide  producten  en  artikel  9,  §  3  van  het
Koninklijk Besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht
door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse
wettelijke bepalingen,

te     op   23 mei 2017
-als  verantwoordelijke  van  een  landbouwbedrijf  van  de  weggevoerde  hoeveelheid  slachtafval
afkomstig van het slachten van schapen, categorie 1,2 en 3 materiaal,  geen handelsdocumenten
voorhanden te hebben waarop de gewichten van het weggevoerde slachtafval staan vermeld;
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-als  verantwoordelijke  van  een  landbouwbedrijf  over  geen  registratie  te  beschikken  voor  het
vervoeren van dierlijke bijproducten niet voor menselijke consumptie 1,2 en 3;

L

in overtreding met artikel 3 van Koninklijk Besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de
controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,

te    op   23 mei 2017
als  verantwoordelijke  van  een  landbouwbedrijf  gegevens  te  hebben  achtergehouden  voor  het
Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de  Voedselketen  ingevolge  het  uitvoeren  van
sluikslachtingen van schapen.

M

in overtreding met hoofdstuk I, artikel 3 §7 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen,

te     op   30 augustus 2017
als verantwoordelijke  van een landbouwbedrijf  verzet  te hebben gepleegd tegen een bezoek  en
controle door de verbalisanten van het  door verbaal agressief gedrag waarbij de operator met
woorden en daden laat verstaan dat de verbalisanten van het dienen te vertrekken;

N

in overtreding met artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van de
identificatieregeling en registratieregeling voor runderen en met artikel 17 en 23 §1, 2°, b van de
Dierengezondheidswet van 23 maart 2011,

te  op   30 augustus 2017
als verantwoordelijke  van een landbouwbedrijf  het vertrek  van de runderen 

 en  niet  tijdig,  binnen de zeven dagen na vertrek,  aan de vereniging te
hebben gemeld;

O

in overtreding met artikel 4 en 36, 3° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming
en het welzijn der dieren,

te    op   31 augustus 2017
als  verantwoordelijke  van  een  landbouwbedrijf  talrijke  magere  lammeren  met
ademhalingsproblemen te hebben gehouden op een drassig modderig terrein, onvoldoende klauw-
en vachtverzorging te hebben geboden aan de schapen, kleine zwakke lammeren geen toegang te
hebben gegeven tot drinkbaar water en voeding en zwakke lammeren te hebben gehouden op een
modderig terrein met als enige begroeiing het giftige zwarte nachtschade. 
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     2     PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 3 juni 2019.

De rechtspleging verliep in het Nederlands.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie
en de beklaagde vertegenwoordigd door zijn advocaat.

De strafvordering is regelmatig ingesteld en is ontvankelijk.

     3     BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1 Grond van de zaak

3.1.1 De tenlasteleggingen A en B

1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden om als verantwoordelijke
van een landbouwbedrijf:

- de verplaatsingsdocumenten van runderen voor de periode van 6 januari 2016 tot en met 3
april 2016 niet binnen de 7 dagen te hebben geregistreerd in Sanitel (tenlastelegging A);

- het register dat de gegevens van alle uitgevoerde transporten bevat niet volledig en correct
te hebben bijgehouden (tenlastelegging B);

, te in de periode van 6 januari 2016 tot 15 april 2016.

2 Uit  het  strafdossier  blijkt  dat  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de
Voedselketen  bij een administratieve controle van de vervoersactiviteiten van de beklaagde
in op 25 april 2016 heeft vastgesteld dat de gecontroleerde verplaatsingsdocumenten van
de uitgevoerde  transporten  niet  werden  geregistreerd  in  Sanitel  binnen de 7  dagen  en  dat  het
register  dat  de  gegevens  van  alle  uitgevoerde  transporten  bevat  niet  volledig  en  correct  was
bijgehouden.

Er werd daarvan een proces-verbaal van overtreding opgesteld door het .

3 Artikel  4  van  het  Ministerieel  besluit  van  10  september  2007  houdende  modaliteiten
betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen, bepaalt:  

“Vanaf 1 januari 2008 worden de gegevens van elke verplaatsing door de vervoerder binnen
de 7 dagen overgemaakt aan Sanitel op één van de volgende wijzen :
  1°  wanneer  het  opmaken  van  een  verplaatsingsdocument  gebeurt  op  papier,  maakt  de
vervoerder een duidelijk leesbare kopie van zijn exemplaar over aan de vereniging.
  2°  wanneer  het  opmaken van een verplaatsingsdocument  gebeurt  op  geïnformatiseerde
wijze, gelden voor het overmaken van de gegevens de bepalingen van bijlage III, B.”

Een overtreding van artikel 4 van het Ministerieel besluit van 10 september 2007 is strafbaar gesteld
door artikel 23, §1, 2°, b) van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.
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Verder bepaalt artikel 13 van het Koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden
voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren:

“De vervoerder houdt een register bij over ieder voertuig waarmee dieren worden vervoerd.
Hij dient dit register minimum vijf jaar te bewaren. In het register per voertuig registreert hij
voor elk vervoer, hetzij op basis van de documenten die de dieren vergezellen, hetzij op basis
van de identificatienummers van de dieren, de volgende gegevens op chronologische wijze:
  i. de datum en het uur van laden;
  ii. het SANITEL-nummer van de inrichting waar de dieren worden geladen;
  iii. de datum en het uur van lossen;
  iv. het SANITEL-nummer van de inrichting waar de dieren worden gelost;
  v. voor:
  a) runderen: het identificatienummer van elk dier,
  b)  varkens,  schapen  en  geiten:  de  categorieën,  het  aantal  vervoerde  dieren  en  hun
identificatienummers;
  vi. de datum en de plaats van reiniging en ontsmetting van het voertuig;
  vii. de gegevens over de documenten die de dieren vergezellen, inclusief hun nummer;
  viii. de verwachte duur van elk vervoer, indien een reisduur wordt voorzien die langer duurt
dan 12 uur;
  ix. de gegevens betreffende het voertuig en de vervoerder:
  a) het SANITEL-nummer (operatornummer) van de vervoerder en zijn toelatingsnummer,
  b) de identificatie van het voertuig (nummerplaat),
  c)  in  voorkomend geval  het  SANITEL-nummer (operatornummer)  van de handelaar voor
wiens rekening het vervoer wordt uitgevoerd.
  De gegevens dienen in het register aanwezig te zijn ten laatste op de derde dag volgend op
de dag van het vervoer.
  De Minister kan het model van register vastleggen en kan bijkommende modaliteiten voor
het bijhouden ervan bepalen.”

Een overtreding van artikel 13 van het Koninklijk besluit van 10 juni 2014 is strafbaar gesteld door
artikel 36, 3° van de Dierenwelzijnswet1.

4 De rechtbank is van oordeel dat op basis van de vaststellingen van het de feiten van de
tenlasteleggingen A  en B bewezen zijn voor de beklaagde.

3.1.2 De tenlasteleggingen C, D en E

1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden om als verantwoordelijke
van een landbouwbedrijf:

- runderen  te  hebben  gehouden  op  een  andere  site  dan  aangegeven  bij  ARSIA/Sanitel
(tenlastelegging C);

- geen identificatiedocument  voorhanden te  hebben gehad van 9  runderen ouder dan 21
dagen (tenlastelegging D);

- 7 paspoorten van runderen die reeds meer dan 7 dagen gestorven waren, voorhanden te
hebben gehad (tenlastelegging E);

1Wet van 4 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
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, te  op 25 april 2016.

2 Uit  het  strafdossier  blijkt  dat  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de
Voedselketen ) bij een controle van de exploitatie van de beklaagde in )
op 25 april 2016 heeft vastgesteld 1) dat er op deze site runderen werden gehouden terwijl deze
runderen niet voor deze site waren aangegeven in ARSIA/Sanitel; 2) dat er 9 runderen van ouder dan
21  dagen  aanwezig  waren  zonder  dat  de  identificatiedocumenten  van  deze  runderen  aanwezig
waren, 3) dat er 7 paspoorten van runderen aanwezig waren die reeds meer dan 7 dagen gestorven
waren.

Er werd daarvan een proces-verbaal van overtreding opgesteld door het 

3 De artikelen 9, 24, §3 en 28 van het Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van
een identificatie- en registratieregeling voor runderen luiden als volgt:

- “Artikel  9.  Een beslag mag maximaal  op 3  verschillende locaties  gehouden worden.  Elke
locatie dient met een adres geregistreerd te zijn in SANITEL. Deze adressen moeten allen
gelegen zijn in dezelfde cirkel met een straal van maximaal 25 km. In overleg met de
wordt voor een dergelijk beslag een hoofdlocatie aangeduid.
Voor de toepassing van dit artikel worden de weiden voor seizoensgebonden begrazing niet
beschouwd als locaties.”

- “Artikel  24, § 3. Onverminderd artikel  6,  vierde lid,  van Verordening (EG)  nr.  1760/2000,
maakt de houder binnen de 7 dagen na de sterfte van een rund op een inrichting, andere dan
een veehouderij, het paspoort over aan de vereniging met op de achterzijde op onuitwisbare
wijze aangebracht :
  - het woord "DOOD", tussen twee schuine strepen,
  - de datum van sterfte,
  - het SANITEL-nummer van de inrichting waar het rund is gestorven.”

- “Artikel  28.  De  veehouder  heeft  voor  elk  rund  dat  aanwezig  is  op  de  veehouderij  een
overeenstemmend identificatiedocument.

Elk identificatiedocument bevindt zich op elk moment op de veehouderij of in voorkomend geval op
de hoofdlocatie van een beslag.”

Een overtreding van de artikelen 9, 24, §3 en 28 van het Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot
vaststelling  van  een  identificatie-  en  registratieregeling  voor  runderen  is  strafbaar  gesteld  door
artikel 23, §1, 2°, b) van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

4 De rechtbank is van oordeel dat op basis van de vaststellingen van het  de feiten van de
tenlasteleggingen C, D en E bewezen zijn voor de beklaagde.

3.1.3 De tenlasteleggingen F, G, H, I, J, K en L

1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden om als verantwoordelijke
van een landbouwbedrijf:

- de  bestemming  van het  schaap met  oormerknummer   niet  te  hebben
geregistreerd in het bedrijfsregister (tenlastelegging F);
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- een dier te hebben geslacht dat verplicht moest geslacht worden in een EU erkend slachthuis
waarbij het geslacht dier voor de slachting geen gezondheidsonderzoek heeft ondergaan en
het vlees niet werd gekeurd (tenlastelegging G);

- een dier te hebben geslacht zonder voorafgaandelijk aangifte te doen (tenlastelegging G);

- een dier te hebben geslacht buiten het slachthuis (tenlastelegging G);

- vlees te hebben voorhanden gehouden dat gehouden en overgedragen wordt en dieren te
hebben geslacht zonder zich te schikken naar de geldende wetgeving (tenlastelegging G);

- niet in het bezit te zijn van een erkenning van het Federaal Agentschap voor het uitvoeren
van commerciële slachtactiviteiten in de  te  voor het slachten van
schapen (tenlastelegging H);

- over  geen adequate stalruimten  te  beschikken  waar de dieren voor  de slachting gestald
worden,  over geen quarantaine stal te beschikken en over geen lokaal te beschikken voor
het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen (tenlastelegging I);

- over geen voedselketeninformatie te beschikken van het geslachte dier (tenlastelegging J);

- van  de  weggevoerde  hoeveelheid  slachtafval  afkomstig  van  het  slachten  van  schapen,
categorie 1, 2 en 3 materiaal, geen handelsdocumenten voorhanden te hebben waarop de
gewichten van het weggevoerde slachtafval staan vermeld (tenlastelegging K);

- over geen registratie te beschikken voor het vervoeren van dierlijke bijproducten niet voor
menselijke consumptie 1, 2 en 3 (tenlastelegging K);

- gegevens te hebben achtergehouden voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen ingevolge het uitvoeren van sluikslachtingen van schapen (tenlastelegging
L);

, te op 23 mei 2017.

2 Uit  het  strafdossier  blijkt  dat  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de
Voedselketen ( ) bij een (her)controle van de exploitatie van de beklaagde in  op 23
mei 2017 de sluikslachting van een schaap heeft  vastgesteld.  Er werd tevens vastgesteld dat de
bestemming van het geslachte schaap niet in het bedrijfsregister was geregistreerd.

Er werd daarvan een proces-verbaal van overtreding opgesteld door het .

3 Artikel 20, §1 en §2 van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 betreffende de identificatie en
de registratie van schapen, geiten en hertachtigen, bepaalt:  

“§  1.  Elke  verantwoordelijke  die  schapen,  geiten  of  hertachtigen  houdt,  dient  een
bedrijfsregister bij te houden op papier of op een geïnformatiseerde wijze.
  De Minister bepaalt het model en de inhoud van het register en de modaliteiten voor het
bijhouden ervan.
Binnen de drie dagen na hun plaatsvinden, worden hierna volgende gebeurtenissen in het
bedrijfsregister ingeschreven :
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  1° elke merking van dieren, overeenkomstig artikel 5, § 4;
  2° elke sterfte, aanvoer of afvoer van schapen, geiten of hertachtigen;
  3° de gegevens met betrekking tot het hermerken, overeenkomstig de bepalingen in afdeling
3 van Hoofdstuk III;
  4° de gegevens met betrekking tot de telling, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk
V.
  § 2. De verantwoordelijke moet op elk ogenblik in staat zijn om voor elke schaap, geit of
hertachtige die hij in zijn beslag houdt of gehouden heeft, mee te delen :
  1° de oorsprong en de vervoerder van aan zijn beslag toegevoegde dieren;
  2° de overnemer en de vervoerder van de van zijn beslag afgevoerde dieren.
  De verantwoordelijke dient het bedrijfsregister gedurende minimum 5 jaar te bewaren op de
geografische  entiteit.  Hij  moet  dit  register  bij  elk  verzoek  van  het  Agentschap  kunnen
voorleggen of afdrukken.”

Een overtreding van artikel 20, §1 en §2 van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 is strafbaar gesteld
door artikel 23, §1, 2°, b) van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

De artikelen  2,  4  en 24  van de Wet  van 5  september  1952  betreffende  de vleeskeuring  en de
vleeshandel bepalen:

- “Artikel 2. Slachtvlees, afkomstig van dieren die binnen het rijk geslacht zijn, moet gekeurd
worden  na de  slachting.  Alleen vlees,  afkomstig  van door  een particulier  te  zijnen huize
geslachte varkens,  schapen, geiten, geitjes en lammeren, en uitsluitend bestemd om in de
behoeften van zijn huisgezin te voorzien, wordt van deze verplichting ontheven.
Er mag slechts dan tot de keuring, voorzien in voorgaande lid, overgegaan worden, wanneer
het dier onmiddellijk vóór de slachting aan een gezondheidsonderzoek onderworpen is. De
Koning bepaalt de gevallen waarin mag afgeweken worden van deze verplichting.”

- “Artikel 4. Hij die een slachtdier wil slachten of doen slachten moet daar vooraf aangifte van
doen.
 De eigenaar, houder of hoeder van een gestorven, doodgeboren of in extremis geslacht dier,
moet  aangifte  doen van de  dood of  van  de  slachting.  De  aangifte  is  niet  verplicht  voor
doodgeboren lammeren, geitjes en biggen.

  De modaliteiten en termijnen van aangifte zullen bij koninklijk besluit vastgesteld worden.”

- “Artikel 24. Het slachten buiten de slachthuizen is verboden, behoudens indien het dier niet
onderworpen is aan de keuring die krachtens artikel 2 van deze wet is opgelegd of indien een
wettelijke  of  reglementaire  bepaling  het  slachten  op  rituele  wijze  buiten  een  slachthuis
toestaat.
Dieren  die  niet  levend  in  het  slachthuis  worden  binnengebracht  mogen  slechts  voor
menselijke  consumptie  geschikt  worden  verklaard  indien  door  een  dierenarts  een
vervoerdocument werd afgeleverd waarin hij verklaart een gezondheidsonderzoek voor de
keling te hebben uitgevoerd en waarop de aanduidingen voorkomen die vereist zijn voor de
keuring in het slachthuis.”

Een overtreding van de artikelen 2, 4 en 24 van de Wet van 5 september 1952 is strafbaar gesteld
door artikel 28 van dezelfde wet.

Artikel 3, §1 van het Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van
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de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen, bepaalt:

“Een operator mag de activiteiten zoals bedoeld in de bijlage II in de inrichting of vanuit de
inrichting  slechts  uitoefenen  mits  voorafgaande  erkenning  (van  deze  inrichting)  door  het
Agentschap.”

Het slachten van schapen waarvan het vlees bestemd is voor menselijke consumptie is een activiteit
die is opgenomen in bijlage II aan het Koninklijk besluit van 16 januari 2006.

Artikel  3.1  van  de  EG-Verordening  Nr.  853/2004  houdende  vaststelling  van  specifieke
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong bepaalt:

“Artikel  3.1.  Exploitanten  van  levensmiddelenbedrijven  dienen  te  voldoen  aan  de
toepasselijke bepalingen van de bijlagen II en III.”

Artikel 4.2 van de EG-Verordening nr.  852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne bepaalt:

“Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die zich bezighouden met enigerlei stadium van
de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen dat volgt op de stadia waarop lid
1  van  toepassing  is,  houden  zich  aan  de  algemene  hygiënevoorschriften  van  bijlage  II,
alsmede aan alle specifieke voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004.”

Bijlage 2 aan de EG-Verordening Nr. 853/2004 schrijft (onder meer) voor dat  slachthuizen moeten
beschikken  over  adequate  en  hygiënische  stallen,  dat  zij  moeten  beschikken  over  afzonderlijke
afsluitbare stallen, dat er een apart lokaal moet zijn met de nodige voorzieningen voor het reinigen,
wassen en ontsmetten van de veetransportmiddelen en dat er voedselketeninformatie beschikbaar
moet zijn.

De  artikelen  12,  13,  14,  21.3  en  23  van  de  EG-Verordening  Nr.  1069/2009  tot  vaststelling  van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
en  afgeleide  producten  bevatten  bepalingen  inzake  ‘Verwijdering  en  gebruik  van  dierlijke
bijproducten  en  afgeleide  producten’  en  verplichtingen  van  exploitanten,  meer  bepaald
voorschriften met betrekking tot het ‘Verzamelen en identificeren van de categorie en vervoer’ en
de  ‘Registratie  van  exploitanten,  inrichtingen  of  bedrijven’.  Zo  moeten  er  handelsdocumenten
voorhanden zijn waarop de gewichten van het weggevoerde slachtafval staan vermeld en moet er
een registratie zijn voor het vervoeren van slachtafval.

Een overtreding van artikel 3, §1 van het Koninklijk besluit van 16 januari 2006, van artikel 3.1 van de
EG-Verordening Nr. 853/2004, van artikel 4.2 van de EG-Verordening nr.  852/2004, en van artikelen
12,  13,  14,  21.3  en  23  van  de  EG-Verordening  Nr.  1069/2009  tot  vaststelling  van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
en afgeleide producten  is strafbaar gesteld door artikel 9, §3 van Koninklijk besluit van 22 februari
2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.

Artikel 3, §7 van Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die
worden  verricht  door  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  tot
wijziging  van  diverse  wettelijke  bepalingen  stelt  strafbaar:  “Verzet  tegen  bezoeken,  controles,
inbeslagnemingen, monsternemingen of verzoeken om inlichtingen of documenten door de in § 1
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bedoelde personen, of het verstrekken van kennelijk onjuiste inlichtingen of documenten.” .

4 De rechtbank is van oordeel dat op basis van de vaststellingen van het  de feiten van de
tenlasteleggingen F, G, H, I, J, K en L bewezen zijn voor de beklaagde.

3.1.4 De tenlasteleggingen M en N

1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden om als verantwoordelijke
van een landbouwbedrijf:

- verzet  te hebben gepleegd tegen een bezoek en controle  door de verbalisanten van het
 door  verbaal  agressief  gedrag  waarbij  de  operator  met  woorden  en  daden  laat

verstaan dat de verbalisanten van het  dienen te vertrekken (tenlastelegging M);

- het vertrek  van de runderen  en  niet tijdig,
binnen de zeven dagen na vertrek, aan de vereniging te hebben gemeld (tenlastelegging N);

, te B  op 30 augustus 2017.

2 Uit  het  strafdossier  blijkt  de  beklaagde  bij  een  (her)controle  van  de  exploitatie  van  de
beklaagde in op 30 augustus 2017 zich verbaal agressief gedroeg ten opzichte van de
controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ( ) en dat de
beklaagde hen met woorden en daden te kennen gaf dat ze dienden te vertrekken. Bij deze controle
werd door het  vastgesteld dat het vertrek van de runderen ,  en

 niet tijdig, binnen de zeven dagen na vertrek, aan de vereniging was gemeld.

Er werd daarvan een proces-verbaal van overtreding opgesteld door het .

3 Artikel  3,  §7  van  Koninklijk  besluit  van  22  februari  2001  houdende  organisatie  van  de
controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen stelt strafbaar: “Verzet tegen bezoeken, controles,
inbeslagnemingen, monsternemingen of verzoeken om inlichtingen of documenten door de in § 1
bedoelde personen, of het verstrekken van kennelijk onjuiste inlichtingen of documenten.” .

Verder bepaalt artikel 24, §1 van het Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een
identificatie- en registratieregeling voor runderen:  

“Onverminderd artikel 7, eerste lid, 2e streepje, van Verordening (EG) nr. 1760/2000, stelt de
veehouder binnen de 7 dagen na de geboorte of het vertrek van een rund op de veehouderij,
de vereniging hiervan in kennis.
 De informatie die aan de vereniging gegeven wordt over de geboorte van een rund, omvat
minstens de volgende gegevens over dit kalf :
  - het identificatienummer;
  - de datum van geboorte;
  - het geslacht;
  - de kleur van het haarkleed;
  - het rastype : melk, vlees of gemengd;
  - desgevallend het ras;
  - het identificatienummer van de moeder;
  - het beslagnummer waartoe dit kalf behoort.”
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Een overtreding van artikel 24, §1 van het Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van
een identificatie- en registratieregeling voor runderen is strafbaar gesteld door artikel 23, §1, 2°, b)
van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.

4 De rechtbank is van oordeel dat op basis van de vaststellingen van het de feiten van de
tenlasteleggingen M en N bewezen zijn voor de beklaagde.

3.1.5 De tenlastelegging O

1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden om als verantwoordelijke
van  een  landbouwbedrijf  talrijke  magere  lammeren  met  ademhalingsproblemen  te  hebben
gehouden  op  een  drassig  modderig  terrein,  onvoldoende  klauw-  en  vachtverzorging  te  hebben
geboden aan de schapen, kleine zwakke lammeren geen toegang te hebben gegeven tot drinkbaar
water en voeding en zwakke lammeren te hebben gehouden op een modderig terrein met als enige
begroeiing het giftige zwarte nachtschade, te  op 31 augustus 2017 (tenlastelegging O).

2 Uit het strafdossier blijkt bij een controle van de exploitatie van de beklaagde in 
op 31 augustus 2017 door de Inspectiedienst Dierenwelzijn het volgende werd vastgesteld:

“Wij treffen zes schapen (wit blind 1 zwart - 4 witte ) in een box +/- 4m X +/-
5m die beschikking hebben over rein water en voer. De blinde ram gemerkt  
wordt talrijke malen aangevallen door andere schapen in deze box dit die blind dier blijkbaar
gebruiken als boksbal waardoor deze paniekerig kleine rondjes draait in een vergeefse poging
om  zich  te  onttrekken  aan  deze  onophoudelijke  en  onverwachte  stevige  kopstoten  in  de
flanken  en  op  het  hoofd.  Dit  blind  dier  is  duidelijk  in  continue  stresstoestand  omdat  dit
hulpeloos  schaap  door  verschillende  krachtige  schapen  afwisselen  en  om  beurt  wordt
aangevallen. Dit blind schaap ziet de felle aanvallen niet aankomen, kan er niet op anticiperen
door zich tijdig te verwijderen en om confrontaties te vermijden. Dit blind schaap heeft een
continu gevoel  telkens  ferme kopstoten te moeten incasseren en draait  doelloos  zeer snel
kleine rondjes om zich nog enigszins te trachten te beschermen evenwel tevergeefs.

In een naast liggende box (+/- 6m X +/-7m) staan 17 schapen en 2 lammeren. Hiervan hebben
verschillende een onverzorgde vacht en verschillende zijn mager. Het schaap 
heeft uitgebreide huidlesies over een groot oppervlakte van rug-flanken (foto) die mogelijks
het gevolg zijn van myasis (wolvlieg - goudsvlieg - bromvlieg). Het schaap 
heeft een hernia en een blauw touw (zoals bindtouw voor hooi-stro balen) om de hals wat een
onnodig risico vormt op verstikking. De magere ooi  heeft een onverzorgde
vacht,  stapt  moeilijk  door  pootproblemen  en  heeft  een  opgetrokken  rug  wat  wijst  op
pijntekens. De ooi  is mager en heeft een lam.

In een achterliggende perceel (+/- 6m X 16m) staat een kudde magere en kleine lammeren
(verder  ‘buitenlopers’  genoemd)  waarvan  de  vacht  in  slechte  toestand  verkeerd
(onregelmatige wolgroei - niet aaneengesloten vacht - slechte conditie van de wolvezels). Een
deel (ongeveer een derde) hoest, een deel stapt onregelmatig wat wijst op klauw of pootlesies.
In  een  zwarte  kuip  is  hooi  aanwezig  wat  voor  de  kleine  schapen  moeilijk  bereikbaar  is
waardoor verschillende dieren in de kuip dienen te springen om toch te kunnen eten. 
Een zwarte kuip bevat water tot +/- 15 cm van de rand. Gezien het kleine gestalte van deze
lammeren en de hoogte van de bovenrand van deze waterkuip, hebben deze dieren eigenlijk
geen beschikking over dit water doordat ze het water over de rand niet meer kunnen bereiken.
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Aanwezigheid van een lege witte emmer (foto).
Dit perceel is aan de zijkanten fel begroeid met zwarte nachtschade uiterst giftige plant voor
schapen.  Een lam ligt  lethargisch neer  en schuimt uit  de  bek allen  mogelijk  mogelijks  het
gevolg van een vergiftiging door Solanum nigrum.”

Op  basis  van  deze  vaststellingen  werden  63  schapen  en  lammeren  in  beslag  genomen  bij  de
beklaagde. Deze schapen werden onderzocht door een dierenarts, waaruit bleek dat:

“- 11% van de schapen zeer mager/cachectisch en dat 76% mager zijn.
-  bij de meerderheid (87%) van schapen dienen de klauwen verzorgd.
Verder  dient  onder  andere  een  apatische  cachectisch  en  onderkoeld  lam  in  spoed  op  31
augustus  2017  behandeld  (zie  hoger  pg.  2  lethargisch  lam bekschuimend op  31/08/2017

)
- veel schapen hebben in volle zomer onvoldoende verzorgde vacht”

Van het voormelde werd een proces-verbaal opgesteld door de Inspectiedienst Dierenwelzijn.

3 Artikel 4, §§ 1, 2 en 3 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren bepaalt:

“§1.  Ieder  persoon  die  een  dier  houdt,  verzorgt  of  te  verzorgen  heeft,  moet  de  nodige
maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en
ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing
of domestikatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.
§2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen
heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld.
  Wanneer een dier gewoonlijk of voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het
voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, in overeenstemming met zijn fysiologische en
ethologische behoeften.
…
§3. De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en
de overige milieuvoorwaarden van het verblijf  der dieren moeten overeenstemmen met de
fysiologische en ethologische behoeften van de soort.”

Een overtreding van artikel 4 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren is strafbaar gesteld door artikel 36, 3° van deze wet.

4 De  rechtbank  is  van  oordeel  dat  op  basis  van  de  vaststellingen  van  de  Inspectiedienst
Dierenwelzijn de feiten van de tenlastelegging O bewezen zijn voor de beklaagde.

3.2 Straftoemeting

De rechtbank is van oordeel dat de misdrijven die de beklaagde gepleegd heeft, de opeenvolgende
en voortgezette uitvoering vormen van eenzelfde misdadig opzet, zodat één straf wordt opgelegd
voor het geheel van de feiten, namelijk de straf die op het zwaarste misdrijf is gesteld2.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de wettelijke strafmaat, de aard en de
ernst van de feiten, met het strafverleden van de beklaagde en zijn persoonlijkheid.

2Artikel 65 alinea 1 van het Strafwetboek
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De beklaagde is een thans 31-jarige man (geboren op ) met de Belgische nationaliteit.
Hij heeft een relatief gunstig strafverleden en werd niet eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De  voornoemde  elementen  in  overweging  genomen  dat  een  effectieve  geldboete,  zoals  in  het
beschikkend gedeelte bepaald, een passende bestraffing is voor de beklaagde.

3.3 De kosten, bijdragen en vergoeding

De beklaagde is een bijdrage verschuldigd aan het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden. De rechtbank is verplicht om bij iedere veroordeling tot een criminele of
correctionele hoofdstraf deze solidariteitsbijdrage op te leggen.

De beklaagde is ook een bijdrage verschuldigd aan het Fonds voor juridische bijstand. De rechtbank
is verplicht om iedere veroordeelde beklaagde te veroordelen tot het betalen van een bijdrage aan
het Fonds3. De opbrengsten van het Fonds worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van
de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand alsook voor de kosten verbonden aan de
organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.

De  beklaagde  wordt  verder  veroordeeld  tot  de  kosten  van  het  onderzoek.  Er  wordt  ook  een
verplichte vaste vergoeding opgelegd voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure. Het
bedrag hiervan wordt bij koninklijk besluit bepaald4. 

     4     BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

Niemand  heeft  zich  burgerlijke  partij  gesteld.  De  rechtbank  houdt  de  burgerlijke  belangen
ambtshalve aan5.

     5     TOEGEPASTE WETSARTIKELEN

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen:

- artikel 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935;
- artikel 7, 25, 38, 40, 65 en 66 van het Strafwetboek;
- artikel  4  van  het  Ministerieel  besluit  van  10  september  2007  houdende  modaliteiten

betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen;
- artikel 23, §1, 2°, b) en 25 van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
- artikel 13 van het Koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het

vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren;
- artikel 36, 3° van de Wet van 4 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn

der dieren;
- artikel 20, §1 en §2 van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 betreffende de identificatie en

de registratie van schapen, geiten en hertachtigen;
- artikel 3, §1 van het Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere

3  
Artikel 4§3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand - in werking getreden op  1 mei 2017

4  
Het bedrag hiervan wordt bepaald in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken

5  
Artikel 4  voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
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regels  van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties  afgeleverd door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

- artikel 3, §7 en 3bis, lid 2 van Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie
van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen;

- artikel  3.1  van  de  EG-Verordening  Nr.  853/2004  houdende  vaststelling  van  specifieke
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

- artikel 4.2 van de EG-Verordening nr.  852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne;
- artikelen 12, 13, 14, 21.3 en 23 van de EG-Verordening Nr. 1069/2009 tot vaststelling van

gezondheidsvoorschriften  inzake  niet  voor  menselijke  consumptie  bestemde  dierlijke
bijproducten en afgeleide producten;

- artikelen 9, 24 en 28 van het Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een
identificatie- en registratieregeling

- artikel 4 en 36 van de wet van 14 augustus 1986  betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren;

- artikel 4 Voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering;
- de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in dit vonnis.

     6     UITSPRAAK

De rechtbank beslist na tegenspraak,

OP STRAFGEBIED

De rechtbank:

 Verklaart  de feiten van de tenlasteleggingen A, B,  C,  D,  E,  F,  G,  H, I,  J,  K,  L,  M,  N en O
bewezen.

 Veroordeelt  voor de feiten van deze tenlasteleggingen samen tot een
geldboete van 12.000,00 euro, zijnde 1.500,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen (x 8). Als
deze geldboete niet wordt betaald binnen de wettelijke termijn, kan ze worden vervangen
door een gevangenisstraf van 3 maanden.

 Veroordeelt  bovendien tot het betalen van:

o een bijdrage van 1 maal 200,00 euro, zijnde de som van 25,00 euro verhoogd met 70
opdeciemen  (x  8),  ter  financiering  van  het  Fonds  ter  hulp  aan  de  slachtoffers  van
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders;

o een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand;
o een vaste vergoeding van 53,58 euro voor beheerskosten in strafzaken;
o de kosten van de strafvordering, voorlopig begroot op 29,79 euro.

OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan.
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken door de rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken,
buitengewone 16A kamer
- , rechter
en uitgesproken in openbare terechtzitting op 21 juni 2019 door de voorzitter,
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijstand van griffier .

(get)                                                                                                                       (get)




