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DE VIJFTIENDE KAMER, WIJZENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET ÉÉN RECHTER:  
 
 
IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE  
 
 
tegen: 
 

 , RRN , 
geboren te  op , wonende te  
 
-BEKLAAGDE- 
 
 
Verdacht van: 
 
Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 
 
 
Te  in de periode van 29/11/2016 tot 28/05/2018 
 
A. Bij inbreuk op artikel 5 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, strafbaar gesteld door artikelen 36 14° en 40 van de Wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, het uitbaten van hondenkwekerijen, 
kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions, handelszaken voor dieren, markten en dierentuinen 
zonder de vereiste erkenning van de minister bevoegd voor het dierenwelzijn ofwel van de overheden 
die de Koning aanwijst,  
meer bepaald door het kweken en verhandelen van honden zonder de vereiste erkenning.  
 
 
Te  op 28/05/2018 
 
B. Bij inbreuk op de artikelen 1, 4 §1, 34, 36-3°, 38, 39, 40 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, in overtreding te zijn bevonden van de 
bepalingen van artikel 4, van hoofdstuk IV of van hoofdstuk VIII, andere dan deze bedoeld bij artikel 
35.6° of van besluiten genomen in uitvoering van die bepalingen, namelijk door als persoon die een 
dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft niet de nodige maatregelen te hebben genomen om het dier 
in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn 
gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie aangepaste voeding, 
verzorging en huisvesting te verschaffen,  
namelijk doordat: 

• de verzorging van de honden sterk te wensen over liet: 12 honden hadden een onverzorgd 
gebit met erg veel tandsteen, 11 honden hadden te lange nagels, 7 honden kampten met een 
oorontsteking, 2 honden hadden een onverzorgde vacht, 2 honden kampten met een 
oogontsteking en 1 hond had een wonde aan zijn schouder; 

• meer dan de helft van de honden te klein was gehuisvest; 
• 13 volwassen honden en hun pups in het donker waren gehuisvest; 
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• de Border Collie pups niet beschikten over drinkwater; 
• 13 volwassen honden en hun pups gehuisvest werden in een ruimte die onvoldoende werd 

geventileerd waarbij de geur van uitwerpselen heel indringend aanwezig was. 
 
 
C. Bij inbreuk op artikel 6 §2 van het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende 
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van 
dieren, strafbaar gesteld door artikelen 36 14° en 40 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren,  
 
namelijk door het niet kunnen voorleggen van een dierenartsregister. 
 
 
D. Bij inbreuk op de artikel 4 §1 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie 
en registratie van honden, strafbaar gesteld door de artikelen 7, 36 °14 en 40 van de Wet van 14 
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren,  
 
namelijk doordat 5 honden niet correct geregistreerd waren in de databank van DogID.  
 
E. Bij inbreuk op artikel 18 §1, §2 en §3 van het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende 
erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van 
dieren, strafbaar gesteld door artikelen 36 14° en 40 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren,  
 
als verantwoordelijke nagelaten te hebben om een accurate inventaris bij te houden van alle voor het 
fokken bestemde vrouwelijke dieren conform het model van bijlage VI A, alsook nagelaten te hebben 
om de worpfiches bij te houden conform model VI B. 
 
 
Te ) in de periode van 29/11/2016 tot 28/05/2018 
 
F. Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met artikel 4 § 1 van het Decreet 
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en artikel 5 § 1 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning (Vlarem I), zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde 
overheid een inrichting  te hebben geëxploiteerd, meer bepaald het zonder vergunning uitbaten van 
een hondenkwekerij met 21 volwassen dieren, omschreven onder rubriek 9.9 van de bijlage 1 van 
Vlarem I, strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, §1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
 
 

* * * * * 
 
De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 
 
De dagvaarding werd betekend op 13 februari 2019. 
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Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taal.  
 
De rechtbank aanhoorde ter openbare terechtzitting van 11 maart 2019: 
 
− de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door de heer J. LESCRAUWAET, eerste 

substituut-procureur des Konings; 
 
− de beklaagde  in haar middelen van verdediging, voorgedragen door meester 

CASTRYCK Pascal, advocaat te Houthulst, die haar ter terechtzitting vertegenwoordigt. 
 
 

* * * * * 
 
OP STRAFRECHTELIJK GEBIED  
 
I. De tenlasteleggingen en de beoordeling  
 
1. 
De beklaagde  wordt vervolgd omdat zij te  in de periode van 29 
november 2016 tot 28 mei 2018, overging tot het kweken en verhandelen van honden zonder de 
vereiste erkenning hiertoe (tenlastelegging A). 
 
Zij wordt vervolgd omdat zij te  op 28 mei 2018 niet de vereiste verzorging en 
huisvesting verschafte aan een aantal dieren die bij haar verbleven (tenlastelegging B). 
 
Zij wordt vervolgd omdat zij op 28 mei 2018 geen dierenartsenregister kon voorleggen (tenlastelegging 
C), omdat 5 honden niet correct geregistreerd waren in de databank van DogID (tenlastelegging D) en 
omdat zij als verantwoordelijke nagelaten zou hebben om een accurate inventaris bij te houden van 
alle voor het fokken bestemde vrouwelijke dieren alsook nagelaten zou hebben om de worpfiches bij 
te houden conform de voorziene modellen (tenlastelegging E). 
 
Zij wordt tot slot vervolgd omdat zij te  in de periode van 29 november 2016 tot 28 
mei 2018, zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning een hondenkwekerij heeft uitgebaat 
(tenlastelegging F). 
 
2. 
De rechtbank acht de feiten van de verschillende tenlastelegging die weerhouden werden in hoofde 
van de beklaagde, allen bewezen. De rechtbank steunt haar oordeel op de inhoud van het strafdossier 
en het debat te terechtzitting en verwijst onder meer naar : 
 

- Het proces-verbaal van vaststelling van overtreding met nummer  dat 
dateert van 29 mei 2018. In het P.V. werd weergave gegeven van de vaststellingen die op 28 
mei 2018 door de inspecteur-dierenarts bij de Inspectie Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest 
vergezeld van diverse leden van de Politie van de , werden verricht. 

 
Er werd vastgesteld dat de beklaagde  niet over een erkenning beschikte en 
evenmin een erkenning had aangevraagd voor het adres te  
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Er werden vaststellingen verricht inzake een gebrekkige verzorging en huisvesting van honden: 
sommige hokken waren te klein om er langer tijd honden in te huisvesten, van een aantal 
honden liet de verzorging de wensen over (onverzorgd gebit, tandsteen, te lange nagels,…). Er 
waren honden gehuisvest in de garage alwaar er geen daglicht binnen kwam. De garage was 
niet geventileerd waardoor er een doordringende geur van urine en uitwerpselen hing. Niet 
alle pups konden aan drinkwater. 
 
Bij nazicht van de administratie van de beklaagde , bleek dat zij geen 
worpfichtes opmaakte, dat zij geen inventaris van vrouwelijke fokdieren bijhield en evenmin 
een dierenartsregister. 
 
Uit het dierenartsverslag van het asiel “ ” waar een groot aantal honden van de 
beklaagde werden opgenomen, bleek dat zeven honden kampten met een oorontsteking en 
twee honden met een oogontsteking. 

 
- Het verhoor dat afgenomen werd van de beklaagde op 11 juni 2018. 

 
- Het aanvankelijk proces-verbaal met nummer , opgesteld door de lokale 

politie van de politiezone  van 30 mei 2018. 
 

- Het verhoor dat afgenomen werd door de Politie van de politiezone  op 11 juni 2018. 
In het verhoor zette de beklaagde uiteen dat zij inmiddels het nodige aan het doen was om 
een pand dat zij aankocht te  in orde te brengen als fokkerij.  
 

- Het aanvankelijk proces-verbaal met nummer I  van 29 mei 2018. 
 

- De mededeling door de beklaagde (bij monde van haar raadsman) op de zitting van 11 maart 
2019 dat de feiten niet worden betwist. 

  
 
II. De Straftoemeting  
 
De beklaagde  pleegde de feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen A, B, 
C, D, E en F hierboven vernoemd, met éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 
Sw. slechts één straf dient te worden opgelegd, met name de zwaarste. 
 
Bij de bepaling van de straf en strafmaat, houdt de Rechtbank rekening met de aard en de ernst van 
de inbreuken, het strafregister van de beklaagde en haar actuele sociale en economische toestand. 
 
1. De feiten zijn ernstig en onaanvaardbaar. Van iemand die dieren houdt en fokt, mag verwacht 
worden dat zij de wetgeving rond het dierenwelzijn respecteert.  
In casu werd er onder meer nagelaten om de dieren een passende huisvesting en verzorging te geven, 
wat volstrekt onaanvaardbaar is. 
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De beklaagde  die zich inliet met het fokken van dieren, was ertoe gehouden om 
over de vereiste vergunningen te beschikken en de nodige administratie met betrekking tot de dieren 
en de dierenverzorging bij te houden. Zij heeft nagelaten dit te doen. 
 
Het fokken van dieren zonder zich in te conformeren aan de vigerende wetgeving, maakt een vorm 
van oneerlijke concurrentie uit ten overstaan van de andere fokkers die zich wel op een correcte 
manier gedragen en alle vereiste vergunningen op zak hebben. Alleen al om die reden is de houding 
van de beklaagde onaanvaardbaar. 
 
2. De beklaagde  is 46 jaar oud. Ter terechtzitting zette zij bij monde van haar 
raadsman uiteen dat haar oorspronkelijk fokbedrijf in de problemen terecht kwam toen zij 
geconfronteerd werd met een echtscheiding. Zij zag zich genoodzaakt om uit te wijken naar  
waar de inbreuken werden vastgesteld. De ganse wantoestand vindt zijn oorzaak in de 
echtscheidingsproblematiek. 
De beklaagde beklemtoont dat zij wel regelmatig een dierenarts liet komen en dat zij ervoor zorgde 
dat het afval via een afvalcontainer werd afgevoerd. Zij zette eveneens uiteen dat zij met haar hondjes 
regelmatig oudjes bezocht in rusthuizen en hen op die manier aangename momenten schonk. 
Zij wijst erop dat zij ingevolge de controle en de daaropvolgende inbeslagneming reeds zwaar werd 
bestraft. 
Zij heeft een pand gekocht in , brengt daar alles in orde in functie van haar activiteiten als 
hondenfokster en beschikt reeds over haar omgevingsvergunning. 
Zij verzocht de rechtbank om een bestraffing met uitstel van tenuitvoerlegging. 
 
3. De rechtbank stelt vast dat de beklaagde  nog over een blanco strafblad beschikt, 
wat haar tot voordeel strekt. 
 
4. De rechtbank legt een geldboete op zoals hierna bepaald. Een deel van de geldboete wordt met 
uitstel van tenuitvoerlegging opgelegd. De beklaagde  kan nog van het gewoon 
uitstel genieten (artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie). 
 
5. De rechtbank drukt de hoop uit dat deze bestraffing de beklaagde  het laakbaar 
karakter van haar handelen zal doen inzien en de beklaagde naar de toekomst toe zal weerhouden van 
het plegen van nieuwe misdrijven. 
 
 
Verhoging opdecimes. 
 
Geldboeten. 
 
Ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 (B.S. 29/12/2016)  werden de opdecimes op 
strafrechterlijke geldboeten opgetrokken van “vijftig” naar “zeventig” wat een verhoging inhoudt van 
de geldboeten. 
 
Indien de feiten, aangenomen dat zij bewezen worden verklaard, werden gepleegd vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke bepalingen (01/01/2017) dan zal de rechtbank toepassing 
maken van de artikelen 2, lid 2 SWB en 15 lid 1 I.V.B.P.R. welke bepalen dat indien de straf ten tijde 
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van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf werd bepaald, de minst zware 
straf dient toegepast. In concreto betekent dit dat de geldboete zal worden verhoogd met vijftig 
decimes. 

 
De feiten waren voor de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke bepalingen strafbaar en zijn dit 
nog steeds. 

 
Indien de feiten, aangenomen dat zij bewezen worden verklaard, werden gepleegd zowel voor als na 
de inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke bepalingen (01/01/2017) en de rechtbank toepassing 
maakt van art. 65 van het strafwetboek, is de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing. In dat geval 
betekent dit dat de geldboete zal worden verhoogd met zeventig decimes. 
 
 
Bijdrage tot financiering van het Fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven. 
 
De bijdrage tot de financiering van het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, 
zoals bepaald bij artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, 
gewijzigd bij artikel 3 van de programmawet van 24 december 1993, is geen straf (Cass. 8 oktober 
1996, Arr. Cass., 1996, 881) zodat de rechtbank meteen de verhoging van de opdecimes tot zeventig 
moet toepassen. 

 
 

* * * * * 
 
OM DEZE REDENEN, en gelet op de volgende artikelen: 
 
art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; alsmede de artikelen en wetsbepalingen aangehaald 
in de tenlasteleggingen, zoals hiervoor omschreven; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952;  
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985;  
art. 8, 14 §1 van de Wet van 29 juni 1964;  
 
 
DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK,  
 
 
OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 
 
Verklaart de tenlasteleggingen A, B, C, D, E en F bewezen in hoofde van . 
 
Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde tenlasteleggingen  
SAMEN, tot een GELDBOETE van 500,00 EUR, verhoogd met 70 opdecimes en aldus gebracht op 
4.000,00 EUR, of een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 
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Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde, wat betreft: 
de helft, zijnde 250,00 EUR, verhoogd met 70 opdecimes en aldus gebracht op 2.000,00 EUR 
zal uitgesteld worden voor een termijn van 3 JAAR te rekenen vanaf heden.  
 
Zegt dat de beklaagde  verplicht is een bedrag van 25,00 EUR, verhoogd met 70 
opdecimes, aldus gebracht op 200,00 EUR, te betalen als bijdrage tot het fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.  
 
 
Overtuigingsstukken 
 
Voor zoveel als nodig, beveelt de opheffing van het beslag op de goederen waarover in huidig vonnis 
niet werd gestatueerd, en stelt de goederen ter beschikking van de Procureur des Konings om te 
handelen als naar rechte. 
 
 
Kosten 
 
Veroordeelt de beklaagde  tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op  
29,17 EUR. 
 
Legt , krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28 december 1950 houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vaste vergoeding op voor 
beheerskosten in strafzaken van 53,58 EUR (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28 december 
1950 en de ministeriële omzendbrief nr. 131/5 (B.S. 04.10.2018)). 
 
Verplicht  om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 20,00 EUR te 
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 
 
 
Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van maandag DERTIEN MEI 
TWEEDUIZEND NEGENTIEN.    
 
Aanwezig:  
- de heer S. VANCRAEYVELDT, alleenzetelend rechter; 
- mevrouw M.C. DURIEU, afdelingsprocureur; 
- mevrouw L. HIMPE, griffier. 
 
 
 
 
L. HIMPE                   S. VANCRAEYVELDT              
 
 
 




