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Not.nr. DE.63.L8.003285/ 18/BW20 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1.nr. 5A(f 

- beklaagde -

geboren te 
wonende te 

op 
. RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende 
strafbare feiten: 

A. 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 domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting 
te verschaffen, namelijk de ezels en de pony amper van drinkwater voorzien en geen 
bijvoeder ter beschikking te hebben gezet 
(art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren) 
k op 8 augustus 2018 

B. beperkte bewegingsvrijheid -feiten vanaf 10 januari 2013 
als persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, de bewegingsvrijheid van 
dat dier zodanig te hebben beperkt dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is 
blootgesteld, namelijk het niet voorzien van voldoende bewegingsvrijheid voor de 
kanarie, de hond in de kennel, de kippen en de vissen 
(art. 4 § 2 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren) 
te op 8 augustus 2018 

C. verblijf niet in overeenstemming met fysiologische en ethologische behoeften - feiten 
vanaf10januari2013 
de verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie 
en de overige milieuvoorwaarden van het verblij f der dieren niet te hebben laten 
overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort, namelijk 
het vasthouden van een hond in een kennel vol uit werpselen, het opsluiten van honden 
in de woning zonder enig natuurlijk daglicht, vissen in een ontkoppeld aquarium houden 
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en een goudvis in een aquarium die maar voor 2/Sen gevuld is met water en kippen en 
ganzen houden in kapotte hokken die overwoekerd zijn met onkruid 
(art. 4 § 3 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren) 
te :m 8 augustus 2018 

D. strafbare handelingen onder artikel35 Dierenwelzijnswet 
uitgezonderd bij overmacht, handelingen te hebben gepleegd die niet door de 
voormelde Wet van 14 augustus 1986 zijn voorzien en waardoor een dier zonder 
noodzaak is omgekomen of zonder noodzaak een verminking, een letsel of pijn heeft 
ondergaan, namelijk het niet tijdig kappen van de hoeven van de pony en het 
verwonden van de pony aan de neus door het dragen van een te kleine halster 
te op 8 augustus 2018 

Beklaagde tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 40 van de voormelde Wet van 14 
augustus 1986, het recht te worden ontzegd om definitief of voor een termijn van 1 maand 
tot 3 jaar, dieren van één of meer soorten te houden onder verbeurte van een dwangsom 
naar appreciatie van de rechter. 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
kamer 014, zetelende in correct ionele zaken dd. 21 oktober 2019, op tegenspraak gewezen, 
werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten zoals omschreven onder 
de tenlasteleggingen A met uitzondering van de ezels, B, c en D - maakt toepassing van 
artikel 65, lid 1 van het strafwetboek: 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een hoofdgevangenisstraf van EEN 
MAAND en een geldboete van TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x 8) 
tot 1600,00 euro. 

Zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde · 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 maanden. 

Vermits de tegen beklaagde uitgesproken straf, te ondergaan als hoofdstraf, vijf jaar 
gevangenisstraf niet te boven gaat en beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden opgelopen heeft, zijn er 
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gronden om aan te nemen dat de veroordeelde zich aan het misdrijf zoals dit waarvoor hij 
werd gestraft niet meer zal schuldig maken. 

Gelast gedurende een termijn van drie jaar gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging van de 
gehele opgelegde hoofdgevangenisstraf. 

Legt beklaagde, bij toepassing van artikel 40 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn van de dieren, een jaar het verbod op om dieren van één of 
meerdere soorten te houden. 

Bijdragen - vergoeding- kosten 

Spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 
euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een 
bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
54,76 euro overeenkomstig artikel91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 28,50 
euro. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroeo in!:!'esteld: 
op 18 november 2019 door tegen alle beschikkingen, zoals 
aangegeven in het grievenformulier; 
op 29 november 2019 door het Openbaar Ministerie tegen tegen 
alle beschikkingen op strafgebied, zoals aangegeven in het grievenformulier. 

***** 

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 
de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
mr. 
Mevrouw 

advocaat te 
Substituut-Procureur-generaa l, in haar vordering. 
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I. TERMINOLOGIE 

1. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, sectie correctionele zaken, van 21 oktober 2019 wordt in dit arrest 
verder aangeduid als 'beroepen vonnis'. 

2. De zaak werd oorspronkelijk ingeleid bij deze rechtbank door rechtstreekse 
dagvaarding, hierna aangeduid als 'inleidende akte'. 

11. ONTVANKELIJKHEID HOGER BEROEPEN EN PROCESVERLOOP 

3. Het hoger beroep van de beklaagde is ontvankelijk. Gelet op de inhoud van het 
verzoekschrift zoals bedoeld in artikel 204 Sv. is het hoger beroep beperkt tot het 
aspect van de bestraffing, inzonderheid het verbod tot het houden van dieren. 

4. Het hoger beroep van het openbaar ministerie is niet ontvankelijk ingevolge 
laattijdigheid. 

5. Na regelmatige betekening van een dagvaarding in hoger beroep werd de zaak voor 
de derde kamer van dit hof - zetelend in correctionele zaken - vastgesteld voor 
behandeling (buiten het geval van artikel 205 van het Wetboek van strafvordering, 
wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig gemaakt door de regelmatig ter griffie 
ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de dagvaarding van het openbaar 
ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in 
te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek van het hoger 
beroep). 

6. Ten opzichte van de beklaagde werd de zaak bij dit hof behandeld op tegenspraak 
(artikel 185 § 1 Sv.). 

7. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting 
van 12 maart 2020, waarop de zaak inhoudelijk werd behandeld. Het hof was daarbij 
uitsluitend samengesteld uit de magistraten zoals aangegeven in het proces-verbaal 
van terechtzitting van die datum (zie ook artikel 780 Ger. Wb.). 

8. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek. 
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111. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feiten- misdrijfomschrijvingen-strafbaarstelling 

9. De inhoud van de inleidende akte wordt alhier volledig hernomen. 

10. De te last gelegde feiten, zo bewezen, zijn strafbaar overeenkomstig de artikelen 
zoals vermeld in de inleidende akte en in het beroepen vonnis. 

111. B. Bevoegdheid 

11. De feiten, zoals omschreven in de telastleggingen, zijn strafbaar met correctionele 
straffen. De eerste rechter was en dit hof is bevoegd om kennis te nemen van de 
strafvordering. 

111. C. Verjaring 

12. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden, gelet op de in artikel 
21 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), alsmede het tijdstip en/of de periode 
zoals aangegeven in de inleidende akte. 

111. D. Ten gronde, Beperkt hoger beroep: strafmaat - gevolg bewijs feiten en schuld 
beklaagde 

13. De telastleggingen zijn voor dit hof bewezen gebleven in hoofde van de beklaagde, 
gelet op de beoordelingsgegevens van het strafdossier en het onderzoek ter 
terechtzitting. Het hof verwijst naar het correcte feitenrelaas en naar de motieven 
vervat in het beroepen vonnis, die alhier als hernomen worden beschouwd. Deze 
motieven werden voor dit hof door de beklaagde niet meer aangevochten (zie 
inhoud grievenschrift). 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

14. De feiten, alhier in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven, voorwerp van de 
telastleggingen zoals hoger in dit arrest aangegeven, zijn de uitwerking van eenzelfde 
strafbaar opzet, zodat met toepassing van artikel 65 strafwetboek voor deze feiten 
tezamen slechts één straf wordt opgelegd, nl. de zwaarste. 

15. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 4-5), die alhier als 

hernomen worden beschouwd; 
b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten; 
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c. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd; 
d. de persoonlijkheid van de beklaagde; 
e. de sociale situatie (gezinstoestand en arbeidssituatie) en financiële draag

kracht van de beklaagde, zoals deze blijken uit de uiteenzetting ter terecht
zitting; 

f . het straf rechtelijk verleden van de beklaagde; 
g. het beginsel dat de straftoemeting niet alleen de vergeldingsbehoefte, maar 

ook de preventie moet dienen. De op te leggen straf moet dan ook van aard 
zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan 
dergelijke feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer 
verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wet. 

16. De eerste rechter heeft aan de beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd 
ter beteugeling van de feiten, voorwerp van de telastleggingen zoals hier bewezen 
gebleven. Deze bestraffing blijft absoluut noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend 
normbesef te brengen en om verdere recidive in zijn hoofde te voorkomen. Het hof 
zal echter de maatregel, opgelegd krachtens artikel 40 van de wet van 14 augustus 
1986 niet helemaal bevestigen: de beklaagde blijft het recht ontzegd om gedurende 
een termijn van één jaar dieren van één of meerdere soorten te houden, ter 
uitzondering evenwel van een hond met chipnummer ~ *. Het 
beroepen vonnis wordt dan ook enkel in dit opzicht hervormd. 

17. De eerste rechter besliste passend over de gerechtskosten - onder voorbehoud van 
wat volgt -, de bijdrage tot het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden, en de krachtens artikel 4 van de wet van 19 maart 2017 verschuldigde · 
bijdrage. 

18. De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe 
iedere veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verho
ging van de gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentie
kosten, kunnen thans niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 
15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele 
bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in straf
zaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en terug
gevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking op 1 
januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

19. De beklaagde wordt thans bijkomend veroordeeld tot de kosten van het hoger 
beroep, zoals hierna in het geheel begroot aan de zijde van het openbaar ministerie. 
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OP DEZE GRONDEN, 

HET HOF, recht doende op tegenspraak; 

met toepassing van de artikelen: 
- in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven; 
- 211 Sv.; 
- 24 van de wet van 15/06/ 1935 op het t aalgebruik in gerechtszaken. 

Alle andere en strijdige conclusies van de hand wijzend als niet gegrond; 

Verklaart het hoger beroep van de beklaagde ontvankelijk en dit van het openbaar 
ministerie niet ontvankelijk. 

Erover beslissend: 

Bevestigt het beroepen vonnis in alle onderdelen en beslissingen lastens de beklaagde, 
evenwel enkel mits deze wijzigingen : 
- dat het door de eerste rechter opgelegde verbod conform art. 40 van de wet van 14 

augustus 1986 enkel uitzondering verkrijgt voor de hond met chipnummer 

*· I 

- dat de krachtens artike l 91 van het K.B. van 28 december 1950 verschuldigde bijdrage 
niet meer wordt opgelegd; 

- dat de kosten gevallen aan de zij de van het openbaar ministerie in eerste aanleg, waartoe 
de voormelde beklaagde is gehouden, worden herbegroot op 25,91 euro. 

Veroordeelt de beklaagde thans bijkomend tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde 
van het openbaar ministerie alhier in het geheel begroot op 88,67 euro. 
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kosten: 

afschriften 21,00 
6,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 26,67 

Totaal 88,67 

Dit arrest is gewezen door de derde kamer van het Hof van beroep te Gent, samengesteld uit de 
magistraten die in deze zaak hebben gezeteld en geoordeeld: 

Raadsheer Raadsheer Ka mervoorzitter 

en op de openbare t erechtzitt ing van EEN APRIL TWEEDUIZEND TWINTIG uitgesproken door 

Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal, 

met bijstand var . griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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