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OPENBAAR MINISTERIE
Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings J. Rutten

BEKLAAGDE(N) : 

1553 , RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit
wonende te 

die persoonlijk verschijnt.

     1 TENLASTELEGGING(EN)
  
geen aangepaste voeding, verzorging of huisvesting - feiten vanaf 10 januari 2013
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
(art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren)

Namelijk  onvoldoende  toezicht  te  hebben gehouden op  en  onvoldoende  hooi  en  verzorging  te
hebben verschaft aan zijn schapen en lammeren, met onder andere magere, verzwakte en dode
lammeren tot gevolg

te   in de periode van 7 maart 2018 tot en met 8 maart 2018

     2 PROCEDURE

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

De rechtspleging verliep in het Nederlands.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie
en de beklaagde.
 
De strafvordering is regelmatig ingesteld en is ontvankelijk.

     3 BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1 Grond van de zaak

De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden voor een inbreuk op de wet op het
dierenwelzijn.

De feiten zijn bewezen door het strafonderzoek.  In het bijzonder kan verwezen worden naar de
vaststellingen van de politie en het fotodossier.
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Op 7 maart 2018 stelde de politie vast dat er in de weide van de beklaagde 2 dode lammetjes lagen.
Deze waren zeer mager en één lammetje was al vertrappeld. Op de weide stond er geen gras meer.
De ondergrond bestond uit een mengsel van modder en uitwerpselen. Alleen in een open schuur
lagen een hoopje voederbieten. Er was geen hooi aanwezig.

In de schuur troffen zij  nog een lammetje aan dat volledig weggedoken lag en constant aan het
blaten was.  Het diertje  kon niet  opstaan en zakte door zijn  poten.  Ook  twee andere lammetjes
waren mager en uitgeput en zakten meermaals door hun poten.

Uiteindelijk werden 21 schapen en 15 lammetjes in beslag genomen.

3.2 Straftoemeting

De beklaagde verklaarde op de zitting dat hij schapen houdt om een cent bij te verdienen en deze te
verkopen.

In  het  verleden  zijn  er  al  herhaalde  meldingen  binnengekomen  voor  de  verwaarlozing  van  zijn
schapen. Zijn inspanningen zijn onvoldoende gebleken en de situatie is niet verbeterd, zoals blijkt uit
de nieuwe vaststellingen die gebeurden bij een hercontrole op 10 april 2019.

Van een persoon die dieren houdt, wordt verwacht dat hij er alles aan doet om zijn dieren goed te
verzorgen, ook als ze zwak en ziek zijn. 

De beklaagde blijkt niet in staat om als een normaal zorgvuldig persoon voor dieren te zorgen. Hij
houdt er andere normen op na als het om het houden van dieren gaat.

Om de beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en herhaling te voorkomen,
legt de rechtbank een geldboete op van 150 euro, te verhogen met opdeciemen, en een verbod tot
het houden van schapen gedurende 3 jaar.  Voor een deel  van de geldboete staat de rechtbank
uitstel toe.

3.3 Kosten, bijdrage 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 aan iedere veroordeelde beklaagde een bijdrage op te leggen aan het Fonds 1. 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 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 bepaald2. 

1  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

2  Het bedrag hiervan wordt bepaald in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
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     4 BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

Niemand  heeft  zich  burgerlijke  partij  gesteld.  De  rechtbank  houdt  de  burgerlijke  belangen
ambtshalve aan3.

     5 TOEGEPASTE WETTEN

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de toepassing
van de taalwet:

- Artikel 40 van het Strafwetboek;
- De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen;
- Artikel 1 en 8 van de Probatiewet;
- Artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in

gerechtszaken.

     6 UITSPRAAK

De rechtbank beslist na tegenspraak van , 

OP STRAFGEBIED

De rechtbank:

 Verklaart de feiten bewezen.

 Veroordeelt   voor deze feiten tot een geldboete van 1.200 euro, zijnde 150
euro  verhoogd met  70  opdeciemen (x  8),  met  een vervangende gevangenisstraf  van 14
dagen.

 Verleent uitstel  voor 600 euro van de geldboete gedurende 3 jaar.

 Legt aan  het verbod op tot het houden van schapen gedurende 3 jaar.

 Veroordeelt  bovendien tot het betalen van:

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

o een bijdrage van 20 euro aan het Fonds voor juridische bijstand.
o een vaste vergoeding van 53,58 euro voor beheerskosten in strafzaken;
o de kosten van de strafvordering, voorlopig begroot op 30,55 euro.

 Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

strafzaken
3  Artikel 4  voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
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Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 12 juni 2019 door de Rechtbank van eerste aanleg
Leuven correctionele zaken (kamer 19) samengesteld uit: 
- F. Verstraete, rechter
 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie zoals vermeld in het proces-verbaal
van de terechtzitting.
 
met bijstand van griffier E. Van der Veken.
 
 
 
 
                              (get.) E. Van der Veken                                                            (get.) F. Verstraete




