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Not.nr. DE.63.LA.004883/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

- beklaagde -

2. nr . .1\ll 2 0 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

geboren te 

wonende te 

De eerste en de tweede 

. RRN 

op 

I RRN 

op 

De misdrijven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de 
misdrijven zonder hun bijstand niet hadden kunnen worden gepleegd, door giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de 
misdrijven rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader zoals voorzien door 
artikel 66 van het Strafwetboek 

A. in de periode van 01/09/2017 tot en met 09/10/2017, waarvan minstens op 09/10/2017: 

Bij Inbreuk op artikel4 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren, strafbaar gesteld door artikel 36, 3° van de Wet van 14 
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, als persoon die 
een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, nagelaten te hebben de nodige 
maatregelen nemen om het dier aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te 
hebben verschaft in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische 
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behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of 
domesticatie, namelijk: 
- door de bij hen aanwezige honden niet de aangepaste diergeneeskundige verzorging 
aan te bieden (cfr. wormen in ontlasting en magere toestand) 
- door de vacht niet te verzorgen van de honden in kwestie 
-door deze honden te houden in een vuile omgeving (cfr. uitwerpselen in de bedding) 
-door de honden geen of enkel vuil water aan te bieden; 

B. minstens op 09/10/2017: 

Bij inbreuk op artikelen 6 van het Koninklijk besluit d.d. 25 april 2014 betreffende de 
identificatie en registratie van honden, strafbaar gesteld door de artikelen 7 en 36, 14° 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, 
een hond te hebben gehouden die niet correct geïdentificeerd en/of geregistreerd is, 
namelijk door een pup Franse Buldog te houden en niet te laten registreren (chippen). 

C. in de periode van 01/01/2017 tot en met 09/10/2017: 

Bij inbreuk op artikel 5§1, strafbaar gesteld bij artikel 36-14° van de wet van 14 augustus 
1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, onverminderd de wetgeving 
op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven een hondenkwekerij, 
katten kwekerij, dierenasiel, dierenpension, handelszaak voor dieren, markt of dierentuin 
te hebben uitgebaat zonder erkenning, in casu een honden kwekerij. 

Eerste beklaagde zich bevindende in staat van bijzondere herhaling, veroordeeld geweest 
zijnde hoofdens een der misdrijven bepaald bij artikelen 35 en 36 van de Wet van 14 
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, binnen drie jaar na de 
vorige veroordeling door: 

het vonnis op verzet van de Correctionele Rechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde van 19 mei 2014 tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een 
geldboete van 500 euro en 
het vonnis van 19 september 2016 tot een gevangenisstraf van 10 maanden en twee 
geldboetes van 500 euro en een beroepsverbod, 

vonnissen welke kracht van gewijsde bekomen hebben op het ogenblik der huidige feiten. 

Eerste en tweede 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. 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
kamer D13M, zetelende in correctionele zaken dd. 3 december 2018, op tegenspraak 
gewezen, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

1. 

Spreekt eerste beklaagde VRIJ voor het feit van de tenlastelegging B. 

Verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en C. 

Stelt de staat van bijzondere herhaling vast en toepassing makend van artikel 65, lid 1 van 
het Strafwetboek: 

Veroordeelt eerste beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een geldboete 
van DRIEHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (x 8) of 2.400,00 euro. 

Zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden. 

Verbod 

Legt aan eerste beklaagde definitief het verbod op om dieren van gel ijk welke soort te 
houden. 

Bijdrage - vergoeding 

Spreekt in hoofde van eerste 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 eerste 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 eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk bes luit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 
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2. 

Spreekt tweede beklaagde VRIJ voor het feit van de tenlastelegging B; 

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan de feiten van de tenlasteleggingen A en C -
toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek: 

Veroordeelt tweede beklaagde voor de bewezen verk laarde feiten samen tot een geldboete 
van DRIEHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (>< 8) of 2.400,00 euro. 

Zegt dat bij niet beta ling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden. 

Verleent beklaagde gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging van de HELFT van de opgelegde 
geldboete voor een periode van drie jaar. 
Wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele 
straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft 
gehad. 

Verbod 

Legt aan tweede beklaagde definitief het verbod op om dieren van gellik welke soort te 
houden. 

Bijdrage -vergoeding 

Spreekt in hoofde van tweede 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 tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingstands voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

Legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 
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Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeHik tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 161,94 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep Ingesteld: 
op 13 december 2018 door en tegen alle beschikkingen, 
zoals aangegeven in het grievenformulier; 
op 18 december 2018 door het Openbaar Ministerie tegen tegen alle 
beschikkingen op strafgebied, zoals aangegeven in het grievenformulier 
op 19 december 2019 door het Openbaar Ministerie tegen tegen alle 
beschikkingen op strafgebied, zoals aangegeven in het grievenformulier. 

***** 

Gehoord in openbare terechtzitting van 11 september 2019 in het Nederlands: 
de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 

in de plaats van mr. in de plaats van mr. beiden 
advocaat te 
de beklaagde 

advocaat te 

mevrouw 

in haar middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 
in de plaats van mr. advocaat te 

Advocaat-generaal, in haar vordering. 

* * * * * 

I. ONTVANKELIJKHEID HOGER BEROEPEN EN PROCESVERLOOP VOOR HET HOF 

01. Elk hoger beroep is ontvankelijk. 

Overeenkomstig de grievenformulieren van de beklaagden en 
is het hoger beroep op strafrechtelijk gebied beperkt wat betreft de 

beschikking van de "Straf en/of maatregel (verplicht te vermelden straffen en/of 
maatregelen die worden betwist) Reden (en): Te zware strafmaat". 
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Overeenkomstig de grievenformulieren van het Openbaar Ministerie volgde het 
Openbaar Ministerie de hogergenoemde hogere beroepen van de beklaagden 

~n waarbij per beklaagde 1'Andere" werd aangekruist met de 
volgende motivering per beklaagde: "Precisering: volgberoep Redenen: Gelet op het 
aangetekende hoger beroep en het neergelegde grievenformulier van de hierboven 
vermelde beklaagde, volgt het openbaar ministerie het ingestelde hoger beroep en 
tekent het ook hoger beroep aan wat betreft de uitgesproken straffen m.b.t. deze 
partij. Aangezien de opgelegde straf of maatregel lager ligt of gunstiger is dan de 
wettelijk bepaalde maximumstraf is het wenselijk een eventuele strengere bestraffing 
te laten beoordelen door de hogere rechter.". 

02. Na regelmatige betekening van een dagvaarding 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). 

03. Ten aanzien van de beklaagden en werd de zaak bij 
dit hof behandeld op tegenspraak (artikel185, § 1 Wetboek van Strafvordering). 

04. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 
11.09.2019, waarop de debatten ab initio werden heropend met de huidige samen
stelling van de zetel en de zaak inhoudelijk werd behandeld (zie zittingsblad dd. 
11.09.2019 - stuk 12 van het strafdossier). Het hof was daarbij uitsluitend samen
gesteld uit de magistraten zoa ls aangegeven in het proces-verbaal van terechtzitting 
van die datum (zie ook artikel 780 Gerechtelijk Wetboek). 

05. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek (zoals van toepassing vanaf 26.06.2008). 

11. BEOORDELING STRAFVORDERING 

11. A. Voorafgaandelijk 

06. Terminologie: Het vonnis van 03.12.2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Dendermonde, strafzaken, wordt hierna aangeduid als 'beroepen 
vonnis'. De rechtstreekse dagvaarding, waarbij de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
deze rechtbank, wordt hierna aangeduid als 'inleidende akte' . 
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07. Voorwerp van het hoger beroep/saisine van het hof: Blijkens de grievenformulieren 
van de beklaagden en is het hoger beroep beperkt tot 
het strafrechtelijk gebied en in deze enkel gericht tegen de beschikking van de 
strafmaat, terwijl blijkens de grievenformulieren van het Openbaar Ministerie het 
hoger beroep een volgberoep betreft, zodat de beschikkingen van de eerste rechter op 
strafrechtelijk gebied wat betreft het bewijs en de schuld van de beklaagden 

en aan de feiten van de tenlasteleggingen A en C én het 
niet-bewezen karakter en de onschuld van de beklaagden en 

aan de feiten van de tenlastelegging B niet langer het voorwerp uitmaken 
van de huidige beroepsprocedure. 

11. B. Bevoegdheid 

08. De feiten, zoals omschreven in de tenlasteleggingen A, B en C van de inleidende akte, 
zijn strafbaar met correctionele straffen. De eerste rechter was en dit hof is bevoegd 
om kennis te nemen van de strafvordering nopens de feiten van de voormelde 
tenlasteleggingen. 

11. C. Verjaring 

09. De verjaring van de strafvordering nopens de feiten van de tenlastelegging is op heden 
niet ingetreden, gelet op de in artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), alsmede de datum van de feiten van 
de tenlasteleggingen A (in de periode van 01.09.2017 tot en met 09.10.2017, waarvan 
minstens op 09.10.2017), B (minstens op 09.10.2017) en C (in de periode van 
01.01.2017 tot en met 09.10.2017), zoals aangegeven in de inleidende akte. 

11. D. Feiten 

10. In het beroepen vonnis worden onder de titel "3.1. De feiten" een uitgebreid overzicht 
van de feiten gegeven (bladzijden 4-6). Partijen hebben voor dit hof terzake geen 
grieven aangevoerd, zodat het hof eveneens uitgaat van deze feiten. 

11. E. Het bewijs en de schuld van de beklaagden 

E.l. Wat betreft de beklaagde 

11. Zoals voormeld onder randnummer 07 van huidig arrest maken de beschikkingen in 
het beroepen vonnis van de eerste rechter op strafrechtelijk gebied wat betreft het 
bewijs en de schuld van de beklaagde aan de feiten van de tenlaste
leggingen A en C én het niet-bewezen karakter en de onschuld van de beklaagde 

aan de feiten van de tenlastelegging B niet langer het voorwerp uit van de 
huidige beroepsprocedure, zodat het beroepen vonnis in dit opzicht wordt bevestigd. 
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E.2. Wat betreft de beklaagde 

12. Zoals voormeld onder randnummer 07 van huidig arrest maken de beschikkingen in 
het beroepen vonnis van de eerste rechter op strafrechtelijk gebied wat betreft het 
bewijs en de schuld van de beklaagde aan de feiten van de 
ten lasteleggingen A en C én het niet-bewezen karakter en de onschuld van de 
beklaagde aan de feiten van de tenlastelegging B niet langer het 
voorwerp uit van de huidige beroepsprocedure, zodat - in weerwil van de gevraagde 
vrijspraak voor de feiten van de tenlastelegging C zoals geformuleerd in de op 
29.04.2019 via e-deposit ter griffie van het hof van beroep te Gent neergelegde 
"eerste conclusie" (bladzijde 7)- het beroepen vonnis in dit opzicht wordt bevestigd. 

11. F. De bestraffing in hoofde van de beklaagden 

F.1. Wat betreft de beklaagde 

13. In het beroepen vonnis werden de bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen 
A en C - bij correcte toepassing van artikel 65, lid 1 Strafwetboek en de terechte 
vaststelling van de bijzondere herhaling in hoofde van de beklaagde 
bestraft met een effectieve geldboete van 300 euro, te verhogen met 70 opdeciemen 
(x 8) en aldus gebracht op 2.400 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 
maanden. Tevens werd aan de beklaagde definitief verbod opgelegd om 
dieren van gelijk welke soort te houden. 

14. Bij de straftoemeting houdt het hof thans rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (bladzijden 8-9), met inbegrip van 

de motieven nopens het definitief verbod om dieren van gelijk welke soort te 
houden (bladzijde 9 zevende paragraaf)), die alhier als hernomen worden 
beschouwd, terwijl nopens het voormelde verbod de verwijzingen naar een vonnis 
van 13.06.2016 van de Correctionele Rechtbank van Gent en een arrest van 
15.04.2015 van de Raad van State in deze niet terzake dienend zijn. Het hof merkt 
immers op dat zowel dit vonnis als dit arrest betrekking hebben op andere feiten, 
die zich wellicht anders kunnen hebben voorgedaan dan de feiten zoals in de 
onderhavige zaak. Het hof kan door andere uitspraken in andere zaken met een 
andere feitelijke constellatie niet gebonden zijn, zodat een verwijzing naar de 
voormelde rechtspraak in deze niet relevant is bij de beoordeling van de huidige 
zaak, 

b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten, 
c. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, 
d. de socia le situatie (gezinstoestand en arbeidssituatie) en financiële draagkracht van 

de beklaagde, zoals deze blijken uit de bundel en de terechtzitt ing van 26.06.2019, 
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e. het ongunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van de 
feiten, waaruit blijkt dat hij niet meer kan genieten van de gunst van het gewone 
uitstel van tenuitvoerlegging van de straf. 

f . 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. 

15. Rekening houdend met de voormelde onder randnummer 14 van huidig arrest 
opgesomde parameters komt de onder randnummer 13 van huidig arrest door de 
eerste rechter opgelegde effectieve geldboete alsmede het definitief verbod om 
dieren van gelijk welke soort te houden wetmatig en passend voor. Deze bestraffing 
blijft absoluut noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend normbesef te brengen en om 
verdere recidive in zijnen hoofde te voorkomen. Het beroepen vonnis wordt in dit 
opzicht bevestigd. 

F.2. Wat betreft de beklaagde 

16. In het beroepen vonnis werden de bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen 
A en C - bij correcte toepassing van artikel 65, lid 1 Strafwetboek - bestraft met een 
geldboete van 300 euro, te verhogen met 70 opdeciemen (x 8) en aldus gebracht op 
2.400 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, met uit stel van 
tenuitvoerlegging voor de duur van 3 jaar wat betreft de helft van de opgelegde 
geldboete, zodat 150 euro, te verhogen met 70 opdeciemen (x 8) en aldus gebracht op 
1.200 euro effectief blijft. Tevens werd aan de beklaagde definitief 
verbod opgelegd om dieren van gelijk welke soort te houden. 

17. Bij de straftoemeting houdt het hof thans rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (bladzijden 8-9 - met uitzondering 

van de motieven nopens het definitief verbod om dieren van gelijk welke soort te 
houden (bladzijde 9 zevende paragraaf)), die alhier als hernomen worden 
beschouwd, 

b. de leeftijd van de beklaagde, 
c. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten, 
d. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, 
e. de sociale situatie (gezinstoestand en arbeidssituatie) en financiële draagkracht van 

de beklaagde, zoals deze blijken uit de bundel en de terechtzitting van 26.06.2019, 
f. het gegeven dat de beklaagde niet in aanmerking komt voor de in hoofdorde 

gevraagde opschorting gelet op (1) het feit dat de beklaagde niet aantoont dat een 
veroordeling haar sociale reclassering zou belemmeren op een wijze dewelke niet in 
verhouding staat tot de ernst van de feiten en (2) het feit dat de hierna bepaalde 
straf meer aangewezen is om de beklaagde de ernst van de feiten van te doen 
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inzien en haar ertoe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden van het plegen 
van analoge of andere misdrijven, 

g. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van de feiten, waaruit 
blijkt dat de beklaagde reeds meerdere malen werd veroordeeld voor 
verkeersinbreuken, zodat zij nog kan genieten van de gunst van het gewone uitstel 
van de tenuitvoerlegging van de straf. De beklaagde voldoet daartoe aan de 
wettelijke toepassingsvoorwaarden vermits zij enerzijds in het verleden nog niet 
veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van 
méér dan twaalf maanden -zelfs met uitstel -of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek en er zich 
anderzijds geen veroordeling opdringt van straffen met meer dan vijf jaar, 

h. 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, haar aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot 
het naleven van de wet. 

18. Rekening houdend met de voormelde onder randnummer 17 van huidig arrest 
opgesomde parameters komt de onder randnummer 17 van huidig arrest door de 
eerste rechter opgelegde geldboete wetmatig en passend voor. Deze bestraffing blijft 
absoluut noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend normbesef te brengen en om 
verdere recidive in haren hoofde te voorkomen. Gelet op de leeftijd van de beklaagde 
en het gegeven dat zij ter gezelschap een hondje {Fifi) heeft wordt thans niet langer 
het verbod opgelegd om dieren van gelijk welke soort te houden. Het beroepen vonnis 
wordt bevestigd wat betreft de opgelegde geldboete, terwijl het wordt gewijzigd wat 
betreft het verbod om dieren van gelijk welke soort te houden. 

19. Bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten: 
De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding (art. 91 K.B. van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken) is voor elke 
criminele, correctionele en politiezaak een verplichte aanvulling van de strafrechtelijke 
veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf (Ca ss. 09/11/1994, J.T. 1995, 
214; A.C. 1994, 938; navolgbaar). Zij moet worden uitgesproken ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten, in het bijzonder ongeacht de omstandigheid dat de 
feiten dagtekenen van vóór de inwerkingtreding van de wetsbepalingen, die de rechter 
ertoe verplichten die vergoeding aan iedere veroordeelde op te leggen {Cass., 
03/03/1993, A.R. nr. 402; navolgbaar). 
Artikel 2 Swb. is op die bijdrage niet toepasselijk. 
Krachtens artikel 6, eerste alinea, van de Programmawet 11 van 27.12.2006 en de 
artikelen 77, tweede lid en 79 van het Koninklijk Besluit van 27.4.2007, houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, bedroeg deze vergoeding (na 
indexatie) 30,69 euro. Bij arrest van de Raad Van State dd. 17/12/2008 (Nr. 188.928) 
werd dit K.B. vernietigd {B.S. 02/02/2009, 7548). De bepalingen van het vroegere 
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algemeen reglement in strafzaken blijven toepasselijk. Krachtens artikel 91, tweede lid 
van het K.B. van 28/12/1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 
11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake 
justitie, blijft de beklaagde veroordeeld tot betaling van een forfaitaire vergoeding. Het 
bedrag ervan bedraagt actueel (ingevolge het Koninklijk besluit dd. 13/11/2012 tot 
wijziging van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld 
bij koninklijk besluit van 28 december 1950 wat betreft de administratieve kosten in 
strafzaken) en na indexatie zoals bepaald in de artikelen 148 en 149 van het Algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken, € 54,76 (zie ook omzendbrief 131/6 
over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de 
personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren 
van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken 
genereert, gepubliceerd in B.S. 15/07 /2019). 
Het beroepen vonnis wordt in die zin gewijzigd wat de thans veroordeelde betreft. 

11. G. De overige beslissingen in hoofde van de beklaagden 

20. De oordeelkundige beslissingen met betrekking tot de navolgende onderdelen, vervat 
in de hieronder aangegeven bladzijden van het beroepen vonn is, worden bevestigd: 
a. de vervangende gevangenisstraf (bladzijden 10 en 11), 
b. de solidariteitsbijdrage (200,00 euro) (bladzijden 11 en 12), 
c. de bijdrage aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand (20 euro) (bladzijden 

11 en 12), 
d. de gerechtskosten in eerste aanleg (bladzijde 12), 
e. het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen (bladzijde 12), waartoe de 

zaak terug naar de eerste rechter wordt verzonden. 

21. De beklaagden en worden solidair, ten bate van de 
Staat, veroordeeld tot de kosten die in graad van hoger beroep aan de zijde van het 
openbaar ministerie zijn gevallen, zoals hierna aangegeven en begroot. 
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OP DEZE GRONDEN, 

het hof, rechtdoende op tegenspraak, 

met toepassing van de artikelen: 
in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven, 
162, 179 en 211 en Wetboek van Strafvordering, 
1, 8 en 14 wet van 29.06.1964, 
24 van de wet van 15.06.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

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

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

Bevestigt het beroepen vonnis, met dien verstande: 
dat de door de eerste rechter aan definitief opgelegd verbod om 
dieren van gelijk welke soort te houden, thans niet langer wordt opgelegd; 
dat de forfaitaire bijdrage in de kosten thans wordt bepaald op 54,76 euro. 

Veroordeelt en bovendien solida ir in de proceskosten in 
hoger beroep, wat het openbaar ministerie betreft tot op heden in het geheel begroot op 
119,80 euro. 

Zendt de zaak terug naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, strafzaken, voor de verdere afhandeling van de burgerlijke belangen. 

r--PAGE 01-00001489103-DD13-DD14-D1-D1-~ 

L •

I I!) 
r. ~ 
I!) • I _J 



1 ' • I ! 

Hof van beroep Gent -derde kamer- 2019/NT /223- p. 14 -~ 

kosten: 

afschriften 39,00 
9,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 25,91 

subtotaal 108,91 
+10% 10,89 

Totaal 119,80 

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: 

en op de openbare terechtzitting van TWEEoKTOBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN uitgesproken door 

Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal, 

met bijstand van , griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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