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1/ Not.nr. IE.63.Ll.002487 /18/JL 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. A35J.- RRN 
van Franse nationaliteit, 

geboren te op 

voorheen ingeschreven te 

thans wonende te 

- beklaagde -

Verdacht van: 

A. Te 

Bij inbreuk op artikel 4 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren, strafbaar gesteld door artikelen 36, 3° en 40 van d.e 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 te nemen om het dier aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te 
hebben verschaft in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische 
behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of 
domesticatie, namelijk: 

A.1. op 22 oktober 2015: 
- gezien niet alle honden beschikten over drinkwater 
- gezien de katten niet conform hun behoeften werden gehuisvest: de huisvesting 

was te klein, niet hoog genoeg, er waren geen krabmogelijkheden, er was niet 
overal een kattenbak 

- gezien niet alle honden beschikten over voldoende ruimte 
- gezien er bergen slachtafval en beenderen in de hokken lagen, dewelke daar niet 

thuishoorden en bovendien zorgden voor een enorme geurhinder 
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A.2. op 7 december 2015: 

B. Te 

- gezien niet alle dieren beschikten over drinkwater, met name 11 honden, 1 
kwartel en 2 katten 

- gezien de katten niet conform hun behoeften werden gehuisvest: de huisvesting 
was te klein, niet hoog genoeg; er waren geen krabmogelijkheden, er was niet 
overal een kattenbak 

- gezien niet alle honden beschikten over voldoende ruimte (zo bevonden zich zes 
volwassen honden in een bench) 

- gezien niet alle honden beschikten over een comfortabele ligplaats 
- gezien er drie honden aanwezig waren die dringend diergeneeskundige 

verzorging nodig hebben 
- gezien er zes honden waren gehuisvest in de bestelwagen, die te donker was en 

onvoldoende werd verlucht; 

op 22 oktober 2015: 

Bij inbreuk op de artikelen 17 en 18 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en 
bij inbreuk op artikel 4§1 en §3, 6 en 22 van het KB van 25 april 2014 betreffende de 
identificatie en registratie van honden, strafbaar gesteld door artikelen 23, §1, 2° ben 26 
van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, als verantwoordelijke voor zijn dieren, 
de registratie en de identificatie niet uitgevoerd of gehandhaafd te hebben en de 
bescheiden voorgeschreven bij artikel 17 en 18 van de dierengezondheidswet van 24 
maart 1987 niet te hebben voorgelegd, 

namelijk nagelaten te hebben om 18 volwassen honden en 3 pups ouder dan 8 weken 
van het ras Cane Corso te identificeren en te registreren in de databank van DoglD in 
overeenstemming met de bepalingen van het KB van 25 april 2014; 

C. Te in de periode van 28 juli 2015 tot en met 15 april 2016: 

Bij inbreuk op artikel 5 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren en bij overtreding van artikel 2 §1 van het KB van 27 april 2007 
houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden 
inzake de verhandeling van dieren, zoa ls strafbaar gesteld door artikel 36, 14° van de 
Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het ·welzijn der dieren, voor 
de uitbating van hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions, 
handelszaken voor dieren, dierenmarkten en dierentuinen niet te beschikken over de 
vereiste erkenning van de minister bevoegd voor het dierenwelzijn ofwel van de 
overheden die de Koning aanwijst, 
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meer bepaald door niet te beschikken over een erkenning als honden- en kattenkweker 
en desondanks op grote schaal te kweken met honden van het ras Cane Corso en met 
katten, door o.m. het houden van 34 honden ouder dan 6 maanden en 14 katten; 

D. Te in de periode van 28 juli 2015 tot en met 15 april 2016: 

Bij inbreuk op artikel 111.49 §1 van het Wetboek Economisch Recht, zoals strafbaar 
gesteld door artikelen XV.77.1° en XV.70 lid 3 van het Wetboek Economisch Recht, 

als handelsonderneming, ambachtsonderneming en niet-handelsondernemingen naar 
privaat recht niet te zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een 
ondernemingsloket van hun keuze vóór de aanvang van hun activiteiten in hun 
handelshoedanigheid, ambachtshoedanigheid of hoedanigheid van niet
handelsonderneming naar privaat recht, 

namelijk door het uitbaten van een hondenkwekerij inzake honden van het ras Cane 
Corso, een kattenkwekerij en een handel in toebehoren voor dieren zonder vóór de 
aanvang van deze activiteiten als handelsonderneming ingeschreven te zijn in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. 

E. Te in de periode van 28 juli 2015 tot en met 15 april 2016: 

Bij inbreuk op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het 
sluikwerk met handels- of ambachtskarakter, zoals strafbaar gesteld door artikel 5 van de 
wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter, 
zich schuldig te hebben gemaakt aan sluikwerk, 

namelijk het uitoefenen van werk dat het voorwerp kan zijn van een beroep behorend 
tot het ambachtswezen, de handel of de industrie en dat niet in ondergeschikt verband 
wordt verricht door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die ofwel niet is · 
ingeschreven in het ambachts- of handelsregister, ofwel de wettelijke voorschriften 
inzake vergunning, verzekeringsplicht of inschrijving in verband met de uitoefening van 
dit beroep overtreedt, waarbij dat werk hetzij door zijn omvang en zijn technische aard, 
hetzij door zijn frequentie, hetzij door het aanwenden van materieel of van werktuigen, 
een specifiek professioneel karakter heeft en waarbij reclame wordt gemaakt om 
cliënteel te winnen, 

meer bepaald door het uitbaten van hondenkwekerij Inzake honden van het ras Cane 
Corso, een kattenkwekerij en een handel in toebehoren voor dieren zonder te 
beschikken over de vereiste inschrijving in het ambachts- of handelsregister en zonder te 
beschikken over de vereiste erkenning, waarbij deze uitbating door zijn omvang en door 
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zijn frequentie een specifiek professioneel karakter heeft en waarbij reclame wordt 
gemaakt voor de verkoop van honden en de verkoop van het toebehoren voor dieren. 

F. Te op een niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 01 juni 2015 tot en 
met 22 oktober 2015: 

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 1), zonder voorafg;:iande en 
schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben 
geëxploiteerd, 

meer bepaald het zonder vergunning uitbaten van een hondenkwekerij (met 34 
volwassen dieren), omschreven onder rubriek 9.9 van de bijlage 1 van Vlarem 1, strafbaar 
gesteld door artikel 16.6.1, §1, lid 1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Thans vanaf 23 februari 2017 inbreuk uitmakend op artikel 6 al. 1 van het Decreet van 25 
april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning, waarbij niemand zonder voorafgaande 
omgevingsvergunning een project mag uitvoeren, exploiteren, verkavelen of een 
vergunningsplichtige verandering doen, dat bij of krachtens de decreten, vermeld in 
artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht; 

G. Te )peen niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 0ljuni 2015 tot en 
met 22 oktober 2015: 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 
4.2.1.1°.a met name het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 
onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 

terzake op het perceel te kadastraal 
gekend onder met een oppervlakte van 46 a, 65 ca, 
eigendom van die de eigendomstitel heeft verkregen ingevolge fusie door 
overneming bij akte dd. 4 oktober 2012 bij notaris te 

namelijk door zonder vergunning volgende constructies te hebben opgericht: 
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1. hondenkennels uit allerhande materia len (houten platen, houten deuren, ijzeren 
golfplaten, plastieken zeilen, ... ); 

2. een bijgebouw / schuilhok (houten geraamte, bekleed met metalen platen en zeilen). 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5. van het hoger vernoemd Decreet 
van 5 april 1995, ingevoegd bij hoger vernoemd Decreet van 21 december 2007 door de 
rechter bij wijze van veiligheidsmaatregel, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te 
horen uitspreken om de Inrichting die aan de oorsprong van het milieumisdrijf ligt te 
exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen, 
onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag bij overtreding van dit verbod 
minstens tot dat de inrichting behoorlijk zal vergund zijn. 

Tevens lastens gedaagde een verbod uit te spreken van het recht om nog honden te houden 
gedurende een termijn van 1 jaar, en dit in toepassing van artikel 40 van de wet van 14 
augustus 1986, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per vastgestelde 
inbreuk. 

11. Not IE 63.Ll.2487-18/JL 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. RRN 

van Franse nationaliteit, 

* * * * * 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

Verdacht van: 

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 maart 2018: 

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 
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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 uitbaten van een hondenkwekerij te 
zonder te beschikken over de vereiste erkenning; 

B. te In de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 maart 2018: 

Bij inbreuk op artikel 111.49 §1 van het Wetboek Economisch Recht, zoals strafbaar 
gesteld door artikelen XV.77.1° en XV.70 lid 3 van het Wetboek Economisch Recht, 
als handelsonderneming, ambachtsonderneming en niet-handelsondernemingen naar 
privaat recht niet te zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een 
ondernemingsloket van hun keuze vóór de aanvang van hun activiteiten in hun 
handelshoedanigheid, ambachtshoedanlgheid of hoedanigheid van niet-handelsonder
neming naar privaat recht, 
namelijk_door het uitbaten van een hondenkwekerij, een kattenkwekerij en een handel 
in toebehoren voor dieren, zonder vóór de aanvang van deze activiteiten als handels
onderneming ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

C. te in de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 maart 2018: 

Bij inbreuk op de artikelen 1 en 2 van de wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het 
sluikwerk met handels- of ambachtskarakter, zoals strafbaar gesteld door artikel 5 van de 
wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter, 
zich schuldig te hebben gemaakt aan sluikwerk, 
namelijk het uitoefenen van werk dat het voorwerp kan zijn van een beroep behorend 
tot het ambachtswezen, de handel of de industrie en dat niet in ondergeschikt verband 
wordt verricht door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die ofwel niet is 
ingeschreven in het ambachts- of handelsregister, ofwel de wettelijke voorschriften 
inzake vergunning, verzekeringsplicht of inschrijving in verband met de uitoefening van 
dit beroep overtreedt, waarbij dat werk hetzij door zijn omvang en zijn technische aard, 
hetzij door zijn frequentie, hetzij door het aanwenden van materieel of van werktuigen, 
een specifiek professioneel karakter heeft en waarbij reclame wordt gemaakt om 

cliënteel te winnen, 
meer bepaald door het uitbaten van hondenkwekerij, een kattenkwekerij en een handel 
in toebehoren voor dieren zonder te beschikken over de vereiste inschrijving in het 
ambachts- of handelsregister en zonder te beschikken over de vereiste erkenning, 
waarbij deze uitbating door zijn omvang en door zijn frequentie een specifiek 
professioneel karakter heeft en waarbij reclame wordt gemaakt voor de verkoop van 
honden en de verkoop van het toebehoren voor dieren; 
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::>p 14 maart 2018: 

Bij inbreuk op artikel 4 §1 - §3 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, strafbaar gesteld door artikelen 36 3° en 40 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 te nemen om het dier aangepaste voeding, verzorging en huis
vesting te hebben verschaft in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en 
ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, 
aanpassing of domesticatie, alsook het zodanig beperken van de bewegingsvrijheid van 
het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, dat het aan vermijdbare pijnen, 
lijden of letsels is blootgesteld, evenals nagelaten te hebben om de verlichting, de 
temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige 
milieuvoorwaarden van het verblijf der dieren te doen overeenstemmen met de 
fysiologische en ethologische behoeften van de soort, 
namelijk: 
1. door het feit dat 41 dieren niet beschikten over drinkwater; 
2. door het feit dat de jonge honden onvoldoende gesocialiseerd waren en dat de 

oudere honden probleemgedrag vertoonden; 
3. door het feit dat de hokken onvoldoende gereinigd werden, hetgeen bleek o.m. uit 

de aanwezigheid van heel veel slachtafval (beenderen) en uitgesmeerde 
uitwerpselen; 

4. door het feit dat de katten niet conform hun fysiologische behoeften werden 
gehouden, hetgeen bleek o.m. uit de afwezigheid van krabmogelijk.heden, de 
afwezigheid van rustplaatsen op verschillende niveaus, de afwezigheid van 
klimmogelijkheden, te kleine huisvesting; 

5. door het feit dat veel honden gedurende meerdere uren in benchen zaten, waarbij 
niet alle honden volgens de minimum-normen werden gehuisvest; 

6. door het feit dat 11 honden sedert geruime tijd niet werden nagezien door een 
dierenarts en dringende behandeling nodig hadden; 

7. door het feit dat verschillende honden (type Tervuerense herder) een onverzorgde 
vacht hadden; 

8. door het feit dat verschil lende honden bijtwonden vertoonden, zodat onvoldoende 
maatregelen werden genomen om agressie tussen de honden te vermijden; 

9. door het feit dat veel honden kampten met een vlooieninfestatie, en hier ook niet 
voor werden behandeld; 

10. door het feit dat verschillende volwassen honden liggers hadden op voor- en 
achterpoten, zodat de honden dus eigenlijk ook niet beschikten over een 
comfortabele ligplaats; 
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E. te op 14 maart 2018: 

Bij inbreuk op de artikelen 17 en 18 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en 
bij inbreuk op artikel 4§1 en 4§3 van het KB van 25 april 2014 betreffende de 
identificatie en registratie van honden, strafbaar gesteld door artikelen 23, §1, 2° ben 26 
van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, als verantwoordelijke voor zijn dieren, 
de registratie en de identificatie van honden vóór de leeftijd van acht weken niet uit
gevoerd te hebben overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en honden afkomstig 
uit het buitenland die meer dan acht weken oud zijn op het moment dat ze België 
binnengebracht worden niet binnen de acht dagen na hun aankomst geregistreerd te 
hebben, meer bepaald door de vaststelling dat 39 honden niet beschikten over een 
identificatieteken en dat 7 ingevoerde honden niet geregistreerd waren In de databank 
van DoglD; 

F. te op 14 maart 2018: 

Bij inbreuk op de artikelen 17 en 18 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en 
bij inbreuk op artikel 30 van het KB van 25 april 2014 betreffende de identificatie en 
registratie van honden, strafbaar gesteld door artikelen 23, §1, 2° b en 26 van de 
dierengezondheidswet van 24 maart 1987, als verantwoordelijke voor zijn dieren, 
nagelaten te hebben om elke wijziging van de gegevens van de dieren zo snel mogelijk 
mee te delen aan de overheidsdienst bevoegd voor dierenwelzijn door middel van de 
kaart "Wijziging gegevens", meer bepaald door de aanwezigheid van 25 honden waarvan 
de wijziging van de verantwoordelijke of van de bestemming niet werd doorgegeven aan 
de databank van DoglD; 

Tevens de beklaagde zich overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis van het strafwetboek te 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de hiernavermelde vermogens
voordelen die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, meer bepaald een bedrag 
van 12.970 euro, samengesteld als volgt: 
- een bedrag van 10.500 euro, zijnde de opbrengst uit de verkoop van honden in de 

periode van 1 januari 2017 tot en met 14 maart 2018, waarbij betrokkene gedurende 
deze periode niet in regel was met de KSO-wetgeving, de Wet van 6 juli 1976 
betreffende het sluikwerk en de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren; · 

- een bedrag van 2.470 euro, zijnde de opbrengst verkregen door het niet laten 
identificeren (chippen) van 38 honden (aan minimum 65 euro per dier); 
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Tevens lastens de gedaagde een verbod uit te spreken van het recht om nog honden te 
houden gedurende een termijn van 3 jaar, en dit in toepassing van artikel 40 van de wet van 
14 augustus 1986, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per vastgestelde 

inbreuk. 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling leper, kamer 
1.15, zetelende in correctionele zaken dd. 8 oktober 2018, bii verstek gewezen, werd als 

volgt beslist: 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

Verklaart de strafvordering ontvankelijk en als volgt gegrond: 

""'M"""e::;.;t""'b,._.e=-=t.:..:re:.:.ka:.:k.:.:.i n:s:.g1-:t:.:oc.:.t """n""o.::.:ti.::.:ti.:.e:..:.n u:am:.:.:.:.:m~e:.:.1 _______ . ( referte 1): 

Verklaart de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F en G bewezen in hoofde van 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlastelegging A tot een geldboete van drieduizend euro (3.000,00 euro), zijnde 
VIJFHONDERD EURO verhoogd met 50 opdecimes, of een vervangende gevangenisstraf van 

1 maand en 15 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen B, C, D en E SAMEN, tot een geldboete van drieduizend euro (3.000,00 
euro), zijnde VIJFHONDERD EURO verhoogd met 50 opdecimes, of een vervangende 

gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen F en G SAMEN, tot een geldboete van drieduizend euro (3.000,00 euro), 
zijnde VIJFHONDERD EURO verhoogd met 50 opdecimes, of een vervangende gevangenis

straf van 1 maand en 15 dagen. 

Zegt dat verplicht is een bedrag van driemaal 25,00 euro, verhoogd met 70 
opdecimes, aldus gebracht op driemaal 200,00 euro, te betalen als bijdrage tot het fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 
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Legt verbod op om de hondenkwekerij / het hondenpension gelegen te 
nog langer te exploiteren en dit voor de duur van drie 

jaar, vanaf het ogenblik van het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis. Dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per dag en dit minstens tot op het ogenblik 
dat de inrichting behoorlijk is vergund. 

Met betrekking tot notitienummer (referte Il): 

Verklaart de tenlasteleggingen A, B, C, D, Een F bewezen in hoofde van 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A, Ben C SAMEN, tot een geldboete van vierduizend euro (4.000,00 euro), 
zijnde VIJFHONDERD EURO verhoogd met 70 opdecimes, of een vervangende gevangenis
straf van 1 maand en 15 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlastelegging D tot een geldboete van vierduizend euro (4.000,00 euro), zijnde 
VIJFHONDERD EURO verhoogd met 70 opdecimes, of een vervangende gevangenisstraf van 
1 maand en 15 dagen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen E en F SAMEN, tot een geldboete van duizend tweehonderd euro 
(1.200,00 euro), zijnde HONDERDVIJFTIG EURO verhoogd met 70 opdecimes, of een 
vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

Zegt dat de verplicht is een bedrag van driemaal 25,00 euro, verhoogd met 
70 opdecimes, aldus gebracht op driemaal 200,00 euro, te betalen als bijdrage tot het fonds 
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklarlng van 12.970,00 euro, zijnde de vermogens
voordelen die rechtstreeks uit de misdrijven zijn verkregen. 

Met betrekking tot de notitienummers (referte 1) en 
(referte Il): 

Legt verbod op om gedurende een periode van drie jaar vanaf het 
ogenblik waarop huidig vonnis in kracht van gewijsde treedt, nog honden te houden. Dit 
onder verbeurte van een dwangsom van 250.00 euro per vastgestelde inbreuk. 
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Kosten 

Veroordeelt tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op 105,34 euro, meer de 
betekeningskosten van huidig vonnis. 

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 euro (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 
euro te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
- op 30 augustus 2019 door tegen alle beschikkingen op strafrechtelijk 

gebied, zoals aangegeven in het grievenformulier (niets aangekruist). 

* * * * * 

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

advocaat te 
- de heer Advocaat-generaal, in zijn vordering. 

***** 

1. TERMINOLOGIE 

1. Het (verstek)vonnis van de ·rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
leper, sectie correctionele zaken, van 8 oktober 2018 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'. 
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ll. ONTVANKELIJKHEID HOGER BEROEP EN PROCESVERLOOP 

3. Het hoger beroep is ontvankelijk. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift zoals 
bedoeld in artikel 204 Sv. is het hoger beroep beperkt tot volgende punten : 
procedure - schuld en bestraffing. Het hof houdt geen rekening met de betekening 
van het verstekvonnis dd. 08/02/2019 nu er een fout was geslopen in de Franstalige 
tekst vertaling van het vonnis op pag. 17 zoals in het grievenschrift dd. 28/08/2019 
vermeld. 

4. 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). 

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

6. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting 
van 9 september 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.). Op die zitting 
is de beklaagde vrijwillig verschenen, ingevolge vroeger akkoord, per email 
medegedeeld (zie elektronisch en digitaal ondertekend document, dat het proces
verbaal van de zitting van 30 april 2020 vervangt, dit ingevolge corona-maatregelen 
en de stukken gevoegd bij dit elektronisch document (kaft organisatie zitting -
correspondentie per mail). 

7. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek. 

111. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feiten - misdrijfomschrijvingen - strafbaarstelling 

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

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

10. De feiten, zoals omschreven in de diverse 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 

11. 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. 

12. De feiten, voorwerp van beoordeling, zijn in hoofde van de beklaagde de opeen
volgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, daar zij onderling 
verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking, zodat de termijn van 
verjaring voor het geheel van de feiten die met betrekking tot elk van hen 
afzonderlijk bewezen worden verklaard en die onderling niet gescheiden zijn door 
een langere termijn dan de verjaringstermijn, slechts begint te lopen vanaf het 
laatste feit. Aldus werd de verjaringstermijn met betrekking tot de in hoofde van de 
beklaagde weerhouden telastleggingen, regelmatig gestuit door de behandeling van 
de zaak voor het hof op de terechtzitting van 9 september 2020 (datum laatst 
weerhouden feiten: 14 maart 2018) - sindsdien is geen termijn van langer dan vijf 
jaar verstreken. 

111. D. Ten gronde 

111. D. 1. Relevante feiten en omstandigheden 

13. Het beroepen vonnis (blz. 10-11) bevat een overzicht van de feiten. Voor dit hof 
werden terzake door de beklaagde geen grieven aangevoerd. Het hof herneemt dit 
overzicht en gaat eveneens uit van de daarin vervatte gegevens. 

111. D. 2. Bewijs feiten en schuld van de beklaagde 

14. 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 worden niet weerlegd door het verweer dat thans in graad van beroep 
wordt gevoerd. 
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15. Uit het pleidooi van de raadsman van de beklaagde blijkt dat vooral de bestraffing 
het voorwerp uitmaakt van grieven, inzonderheid het door de eerste rechter 
opgelegde driejarig verbod om honden te houden, onder verbeurte van een 
dwangsom van 250 euro per vastgestelde inbreuk. Deze grief wordt hierna verder 
beoordeeld. 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

16. De feiten, alhier in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven, voorwerp van de 
diverse telastleggingen in de beide notitienummers, 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. 

17. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 12-14), die alhier als 

hernomen worden beschouwd; 
b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten; 
c. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd; 
d. de bijzonder hardleerse persoonlijkheid van de beklaagde; 
e. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde zoals aangegeven op blz. 12 van 

het beroepen vonnis; 
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. 

18. 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. Er is, 
gelet op de veelheid van de thans bewezen feiten en een vroegere veroordeling voor 
gelijkaardige feiten in Frankrijk, geen enkele ruimte voor een mildere beoordeling. 
Het totaal van de vervangende gevangenisstraffen overschrijdt de zes maanden, 
zodat deze dient te worden herleid tot zes maanden. 

19. De eerste rechter besliste passend over de gerechtskosten - onder voorbehoud van 
wat volgt in verband met de bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten -, de 
bijzondere verbeurdverklaring, 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. 
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20. Omtrent de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 
en de verhoging van de gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de 
correspondentiekosten, zoals in deze zaak door de eerste rechter begroot, merkt het 
hof op dat deze vergoeding gedurende een bepaalde periode niet meer kon worden 
opgelegd omdat artikel 91 van het KB van 28 december 1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken immers werd opgeheven bij artikel 43 
van het KB van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de 
arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke 
gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geveri
fieerd, betaald en teruggevorderd (B.S., 27 december 2019, tweede editie - dit 
besluit trad in werking op 1 januari 2020 (artikel 46 KB van 15 december 2019)). 
Evenwel luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken thans (en dit sinds 
03/09/2020, datum publicatie B.S. van het K.B. van 28/08/2020 - zie hierna) evenwel 
(opnieuw) als volgt: "In criminele en correctionele zaken die kosten van brief- en 
pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de rechter aan de Staat als 
correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag bedragen dan 10 
procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en politiezaak 
wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd", dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 
2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). Het 
hof bepaalt de vermelde kosten in huidige zaak dan ook met 10% in elke aanleg en 
veroordeelt elke huidige beklaagde tot betaling van de vermelde vergoeding van 50 
euro. Er wordt in het KB van 28 augustus 2020, dat art. 91 herstelt, enkel vermeld dat 
het in werking treedt op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het 
bedrag wordt vandaag dan ook in de huidige zaak daardoor bepaald op 50 euro. 
Indexatie van dit laatste bedrag kan momenteel vooralsnog niet worden toegepast, 
nu in het nieuwe K.B. van 28/08/2020 niet is voorzien dat de destijds opgeheven 
tekst met terugwerkende kracht wordt hersteld tot de datum van inwerkingtreding 
van de opheffingsbepaling (dit voor zover dit zou toegelaten zijn). Er bestaat terzake 
dan ook geen enkele rechtsgrond tot indexering. Het beroepen vonnis zal dan ook op 
dit onderdeel worden gewijzigd. 

21. 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 taalgebruik in gerechtszaken. 

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

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

Hervormt het beroepen vonnis enkel wat betreft het bedrag van de krachtens artikel 91 van 
het K.B. van 28 december 1950 verschuldigde bijdrage, dat thans wordt bepaald op 50,00 
euro en wat betreft de totale vervangende gevangenisstraf, die wordt herleid tot 6 
maanden. 

Bevestigt het beroepen vonnis voor het overige in alle onderdelen en beslissingen lastens de 
beklaagde. 

Veroordeelt hem tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van het openbaar 
ministerie alhier in het geheel begroot op 133,64 euro. 
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kosten: 

afschriften 54,00 
3,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 29,49 

subtotaal 121,49 
+ 10% 12,15 

Totaal 133,64 

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 Kamervoorzitter 

en op de openbare terechtzitting van ZEVEN OKTOBER TWEEDUIZEND TWINTIG uitgesproken door 
Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal, 

met bijstand var. , griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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