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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) · 

004/108 

RRN 

geboren te op 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

thans aangehouden om andere redenen 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

A. 

advocaat te 

Als persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, niet de nodige maatregelen 

te hebben genomen 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, 

namelijk ernstige verwaarlozing van een hond en een kat. 
(art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzij'n dl'!r 

dieren) 

Te op 23 oktober 2018 

B. 

Buiten de gevallen bedoeld in artikel 4 §§ 2 en 3 van het Koninklijk besluit van 25 april 2014 

betreffende de identificatie en registratie van honden, als verantwoordelijke van een hond 

deze niet vóór de leeftijd van acht weken, en in elk geval niet vooraleer de hond werd 

verhandeld, te hebben laten identificeren en registreren overeenkomstig de bepalingen van 
voornoemd besluit, namelijk het houden van een hond (kruising stafford met boxer) zonder 

registratie en identificatie. 

(art. 7 en 36, 14' Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 

dieren; art. 1, 2' en 6', en 4 Koninklijk besluit 25 opril 2014 betreffende de identificatie en 

registratie van honden) 
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Te op 23 oktober 2018 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 40 van de voormelde wet van 14 augu5tUS 

1986, het recht te worden ontzegd om voor een termijn van 3 jaar, dieren van één of meer 

soorten te houden onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per vastgestelde 

inbreuk. 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 

partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op de Wet betreffende de bescherming en het 

welzijn van dieren. 

Naar aanleiding van een melding stelden de verbalisanten vast dat beklaagde zijn hond en 

zijn kat achterliet in zijn vroegere woning zonder eten of drinken (st.12-14). 

De dieren waren erg verwaarloosd en de hond was niet gechipt. Beklaagde verwijst ter 

zitting naar de achtergrond. 

De rechtbank verwijst naar het verslag van de dierenarts (st. 24). 

Op grond van de vaststellingen van de verbalisanten en de gevoegde foto's (st. 24) waaruit 

de ernstige dierenverwaarlozing blijkt, acht de rechtbank de feiten A en B lastens beklaagde 

bewezen. 

Strafmaat 

De feiten getuigen van een gebrek aan verantwoordelijkheidszin en een gebrek aan respect 

voor dieren. 

De navolgende straf wordt opgelegd rekening houdend met de elementen die beklaagde ter 

zitting aanhaalt en zijn precaire situatie en verslavingsproblematiek. 

Gelet op de persoonlijke situatie van beklaagde wordt een uitstel verleend om beklaagde te 

motiveren zich van dergelijke laakbare feiten te onthouden. 
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De feiten A en B vermengen zich in hoofde van beklaagde als zijnde gepleegd met éénzelfde 

strafbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening rnet de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 

wet van 3 mei 2003; 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 

17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 

euro, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 

wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

artikel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlasteleggingen 

A en B, alsmede de artikelen 38, 40, 65, 66, 99bis van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van , eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: 

tot een geldboete van 1600,00 EUR, zijnde 200,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling 

binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 2 maand. 
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Ontzegt beklaagde bij toepassing van artikel 40 en 42 van de Wet van 14 

augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, het recht dieren te 

houden gedurende een periode van 3 jaar, onder verbeuring van een dwangsom van 50 EUR 

per vastgestelde inbreuk . 

Veroordeelt 1 tot betaling van: 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijsta nd. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 EUR. 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 

in hoofde van beklaagde op 0,00 EUR. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de 
voorzitter, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




