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Not.nr. GE.63.L&.003049/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1.nr. /35A 

- beklaagde -

Verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

, RRN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

Bij inbreuk op artikel 4 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en 
het welzijn de 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 
behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of 
domesticatie, nl. de hond Stafford genaamd '· 

Verdachte tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 40 van de voormelde Wet van 14 
augustus 1986, het recht te worden ontzegd om definitief (levenslang) / voor een termijn 
van 1 maand tot 3 jaar, dieren van één of meer soorten te houden onder verbeurte van een 
dwangsom, vast te stellen door de rechtbank, per vastgestelde Inbreuk 

Te in de periode van 1 augustus 2017 tot en met 30 oktober 2017 

rPAGE 01-00001751890-0002-0010-01-01-~ 



Hof van beroep Gent - d.erd~~amer - 2019/NT /652 - p. 31 
~ ~- ~~ -~~,------/.,....... ________________ _ 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer 
G32v, zetelende in correctionele zaken dd. 1 februari 2019, bij verstek gewezen, werd als 
volgt beslist: 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, 
voorwerp van de enige tenlastelegging, tot een geldboete van DUIZEND EURO (€1.000,00). 

Verhoogt de geldboete met zeventig decimes, aldus gebracht op achtduizend euro 
{€8.000,00). 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij artikel 40 van het Straf
wetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van drie 
maanden. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde, wat betreft 
vijfhonderd euro (€500,00), gebracht op vierduizend euro (€4.000,00), van de uitgesproken 
geldboete van duizend euro (€1.000,00) zal uitgesteld worden voor een termijn van drie jaar 
te rekenen vanaf heden, ingeval gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf wordt gepleegd 
dat een veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
maanden zonder uitstel tot gevolg heeft. 

Legt de beklaagde conform artikel 40 van de Dierenwelzijnswet het definitief verbod op om 
dieren te houden. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00), verhoogd met 
zeventig decimes, aldus gebracht op tweehonderd euro (€200,00), te betalen als bijdrage 
tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders. 

Veroordeelt de beklaagde krachtens artikel 4 § 3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprich
ting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een 
bijdrage aan het Fonds van twintig euro (€20,00). 

Kosten 

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 29,18 euro. 
Veroordeelt de beklaagde tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, 
ten bate van de Staat tot heden begroot op 29,18 euro, meer de betekeningskosten van 
huidig vonnis. 
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Legt de veroordeelde, 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. 4 
oktober 2018)). 

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan wat betreft de bewezen verklaarde 
tenlastelegging. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld op 15 mei 2019 door 
aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 

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 

. zoals 

1. Het (verstek)vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, sectie correctionele zaken, van 1 februari 2019 wordt in dit arrest verder 
aangeduid als 'beroepen vonnis'. 

2. Dit verstekvonnis werd betekend aan de beklaagde bij gerechtsdeurwaardersexploot 
van 25 april 2019. 

3. Er werd door beklaagde hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis op 15 mei 2019. 

4. De zaak werd oorspronkelijk ingeleid bij de rechtbank oordelend in graad van eerste 
aanleg door rechtstreekse dagvaarding, hierna aangeduid als ' inleidende akte'. 
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ll. ONTVANKELIJKHEID HOGER BEROEP EN PROCESVERLOOP 

5. Het hoger beroep is ontvankelijk. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift zoals 
bedoeld in artikel 204 Sv. is het hoger beroep beperkt tot de boordeling van de 
schuld en van de strafmaat. 

6. 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). 

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

8. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting 
van 2 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.). Het hof stipt 
hierbij aan dat partijen op deze zitting vrijwillig zijn verschijnen, nadat eerder 
conclusietermijnen waren toegekend en conclusies werden genomen. Het hof 
verwijst in dit opzicht bijkomend naar de inhoud van een elektronisch bericht, 
digitaal ondertekend door de griffier en de kamervoorzitter dd. 30 april 2020 en 
verwijzende naar de inhoud van mailverkeer ingevolge speciale omstandigheden, 
genoodzaakt door de corona-crisis in het voorjaar (alle documenten gevoegd in de 
procedurekaft hoger beroep). 

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

111. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feiten - misdrijfomschrijving - strafbaarstelling 

10. De inhoud van de inleidende akte wordt alhier volledig hernomen. 
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111. B. Bevoegdheid 

11. De feiten, zoals omschreven in de telastlegging, 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 

111. D. 1. Relevante feiten en omstandigheden 

13. Het beroepen vonnis (blz. 3-4) bevat een overzicht van de feiten. 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 telastlegging is 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. 

15. De bewering als had de hond een wormenziekte, die oorzaak was van de door de 
politiediensten en de door de bijgeroepen veearts vastgestelde toestand, wordt ook 
voor dit hof niet ondersteund door voldoende geloofwaardige en betrouwbare 
documenten of stukken die dit aspect van het verweer aannemelijk zouden maken. 

16. Alle overige middelen en argumenten worden door het hof als irrelevant of niet ter 
zake dienend afgewezen. Zij wegen zeker niet op tegen de voormelde motieven en 
zijn niet van aard om tot een andere overtuiging te leiden. 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

17. 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. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde; 
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 derge
lijke feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer verantwoordelijk
heidsbesef 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 telastlegging 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. 

19. De eerste rechter besliste passend over de gerechtskosten - onder voorbehoud van 
wat volgt in verband met de nieuwe bepalingen van het K.B. van 28 augustus 2020, 
van toepassing sinds 3 september 2020 -, 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. 

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, 
geverifieerd, 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 
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 de 
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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. 

21. De beklaagde is gehouden tot de kosten gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie in beide aanleggen, begroot zoals hierna bepaald. 

BEOORDELING BURGERLIJKE BELANGEN 

22. De afhandeling van de burgerlijke belangen werd terecht ambtshalve aangehouden. 
De zaak wordt daartoe opnieuw verzonden naar de eerste rechter. 

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: 

OP STRAFGEBIED 

Hervormt het beroepen vonnis enkel op navolgende onderdelen, in de zin zoals hierna 
aangegeven dat de krachtens artikel 91 van het K.B. van 28 december 1950 verschuldigde 
bijdrage thans wordt bepaald op 50,00 euro. 

Bevestigt het beroepen vonnis voor het overige in alle onderdelen en beslissingen lastens de 
beklaagde en veroordeelt hem thans eveneens tot de kosten van het hoger beroep, aan de 
zijde van het openbaar ministerie alhier in het geheel begroot op 98,23 euro. 
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OP BURGERLIJK GEBIED 

Verzendt de zaak voor verdere afhandeling van de aangehouden burgerlijke belangen 
opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, sectie 
correctionele zaken. 
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kosten: 

afschriften 24,00 
3,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 27,30 

subtotaal 89,30 

+10% 8,93 

Totaal 98,23 

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 ZEV~,N"OKTOBER TWEEDUIZEND TWINTIG uitgesproken door 

Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van 

met bijstand van . griffier. 

Griffier 

Advocaat -generaal, 

Kamervoorzitter 
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