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2022/PGG/1298 - 2022/VJll /543 

Not.nr. KO.l.63.97.000610/21 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

TENLASTELEGGING EN 

RRN 

op 

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

op 10 december 2020 

A. Bij inbreuk op artikel 5 §2 en §5 van het Koninklijk besluit van 27 apri l 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 

Artikel 5 §2: doordat de dieren niet permanent konden beschikken over drinkbaar water 
en doordat er aan de dieren onvoldoende voeder werd verstrekt dat aangepast was aan 
hun leeftijd, gewicht en activiteitsniveau, evenals aan hun specifieke behoeften, meer 
bepaald doordat de honden al urenlang niet konden beschikken over drinkwater en 
doordat 2 van de 3 pups alsook de hond nager waren; 

Artikel 5 §5: doordat de verantwoordelijke niet de nodige voorzorgen en schikkingen 
heeft genomen om een goede gezondheid van de dieren te waarborgen, meer bepaald 
doordat de hokken van de honden in de gang bevui ld waren met urine en uitwerpselen; 

B. Bij inbreuk op artikel 7 §1, §2 en §6 en bijlage Il van het Koninklijk besluit van 27 april 
2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaar
den 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: 
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~- - ----·-----------------------
Artikel 7 §1: doordat de afmetingen van de verblijven voor honden niet waren aangepast 
aan de grootte van de dieren, meer bepaald doordat de pups niet werden gehuisvest 
volgens de vereiste minimumnormen zoals opgenomen in bijlage Il; 

Artikel 7 §2: doordat de dieren niet konden beschikken over een droge en comfortabele 
rustplaats en doordat de vloer van de hokken niet voldeed aan de wettelijke vereisten, 
meer bepaald doordat de hond in de buitenkennel niet beschikte over een comfortabele 
ligplaats en doordat de vloer van de hokken in de gang zeer glad was waardoor de 
honden frequent uitgleden; 

Artikel 7 §6: doordat de verblijven van de dieren onvoldoende werden verlucht, meer 
bepaald doordat de ventilatie in de achterbouw en in de hokken in de gang sterk te 
wensen overliet waardoor het er erg stonk naar urine en uitwerpselen; 

C. Bij inbreuk op art ikel 9 §1 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 
nagelaten te hebben om voeder te verschaffen in een aangepast en schoon recipiënt, 
meer bepaald doordat het voeder werd verschaft op een vuile vloer. 

Met de omstandigheid dat gedaagde zich voor de tenlasteleggingen A tot en met C in staat 
van biizondere herhaling bevindt in de zin van artikel 39 van de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, doordat de nieuwe feiten gepleegd 
werden binnen drie jaar na een veroordeling wegens een overtreding van deze wet of van de 
besluiten genomen ter uitvoering ervan, uitgesproken bij vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling leper, Sectie Correctionele Rechtbank dd. 29,,06/2.020, dat 
kracht van gewijsde had op het ogenblik van de nieuwe feiten . 

Tevens lastens gedaagde een verbod uit te spreken van het recht om nog honden te houden 
gedurende een termijn van 1 jaar, dit in toepassing van artikel 40 van de wet van 14,b8/1986. 

* * * * * 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling leper, kamer 
1.15, zetelende in correctionele zaken dd. 28 maart 2022, op tegenspraak gewezen, werd als 
volgt beslist: 

Verklaart de tenlasteleggingen A, Ben C in hoofde van BEWEZEN. 

Veroordeelt t0or de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A, Ben C samen, gepleegd in staat van bijzondere herhaling en gelet op de 
eenheid van opzet, tot een geldboete van VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 70 opdecie-
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men en gebracht op 4.000,00 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Legt 1et verbod op tot het houden van honden gedurende een periode 
van één jaar. 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal 200,00 euro, zijnde de som van 1 maal 25,00 euro verhoogd met 
70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders ; 

een bijdrage van 22,00 euro aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand; 
een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 
euro; 

de gerechtskosten, tot heden begroot op 32,65 euro, 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
op 25 april 2022 door tegen de beschikkingen, zoals aangegeven in 
het grievenformulier; 
op 25 april 2022 door het openbaar ministerie tegen en dit tegen de 
beschikkingen op strafgebied, zoals aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 
de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd 

advocaat te door mr 
mevrouw advocaat-generaal, in haar vordering. 

* * * * * 

1. Ontvankeliikheid hoger beroepen en procesverloop voor het hof 

01. Elk hoger beroep is ontvankelijk. 

Overeenkomstig het grievenformulier van de beklaagde is het 
hoger beroep op strafgebied gericht tegen de beschikkingen van de "Schuld (verplichte 
vermelden tenlastelegging(en) waarvoor de schuldigverklaring of de vrijspraak wordt 
betwist) Reden(en): feiten nt (sic) bewezen", "Straf en/of maatregel (verplicht te 
vermelden straffen en/of maatregelen die worden betwist) Reden(en): subsidiair straf 
te hoog" en "Andere (herroeping van (probatie)opschorting of (probatie)uitstel, 
herstelvordering en/of teruggave, gerechtskosten, e.a.) Precisering: geen reden tot 
verbod tot het houden van honden". 
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Overeenkomstig het grievenformulier van het openbaar ministerie tegen de beklaagde 
is het hoger beroep op strafgebied gericht tegen de beschikkingen 

van de "Straf en/of maatregel (verplicht te vermelden straffen en/of maatregelen die 
worden betwist) Reden(en): Mijn Ambt meent dat de door de eerste rechter opgelegde 
straffen voor de tenlasteleggingen A, B en C te laag zijn gelet op de repressieve functie 
die de opgelegde straf dient te hebben, waarbij deze ook dienstig moet zijn ter 
individuele en generale preventie" en "Volgberoep: 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 beklaagde werd de zaak bij dit hof behandeld 
op tegenspraak (artikel 185, § 1 Wetboek van Strafvordering). 

04. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 
26.10.2022, 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 Gerechtelijk Wetboek). 

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

ll. Beoordeling strafvordering 

ll. A. Voorafgaandelijk 

06. Terminologie 

Het vonnis van 28.03.2022 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling leper, Kamer 1.15, 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. Saisine van het hof 

Blijkens de in de voormelde grievenformulieren in concreto aangehaalde grieven staat 
ten opzichte van de beklaagde op strafgebied de volledige 
strafzaak nog ter beoordeling van het hof. 

ll. B. Bevoegdheid 

08. De feiten van de ten lasteleggingen A, B en C, zoals omschreven in 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. 

ll. C. Verjaring 

09. De verjaring van de strafvordering nooens de feiten van de tenlasteleggingen A, Ben C 
is in hoofde van de beklaagde 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, 
Ben C (10.12.2020), zoals aangegeven in de inleidende akte. 

ll . D. Feiten 

10. In het beroepen vonnis wordt bij de beoordeling van de schuld verwezen naar enkele 
feiten (bladzijden 4-6). Partijen hebben voor dit hof terzake geen grieven aangevoerd, 
zodat het hof eveneens uitgaat van deze feiten. 

ll. E. Het bewijs en de schuld van de beklaagde 

11. Uit het onderzoek van de stukken van het strafdossier en uit de debatten ter 
terechtzitting bij dit hof komt vast te staan dat de feiten van de tenlasteleggingen A, B 
en C in hoofde van de beklaagde ::>ewezen zijn gebleven. 

12. Het hof verwijst vooreerst naar de correcte feitelij ke gegevens en de pertinente 
motieven in het beroepen vonnis (bladzijden 4-6), die alhier als hernomen worden 
beschouwd. Wat de feiten van de tenlasteleggingen A, B en C betreft verliest de 
beklaagde bovendien uit het oog dat de vaststellingen van de 
verbal isanten overeenkomstig artikel 34, § 3 van de Dierenwelzijnswet bewijskracht 
hebben tot het tegenbewijs wordt geleverd, wat in deze niet wordt geleverd en/of 
aannemel ijk wordt gemaakt. Overigens zijn de door de beklaagde 
voorgelegde attesten van dierenarts de verklaring van 
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=n de offerte van - net zoals de eerste rechter voorstond - niet van 
aard om afbreuk te doen aan de vaststellingen van de verbalisanten. 

13. De overige feitelijke argumenten van de beklaagde - zoals 
mondeling geformuleerd ter terechtzitting van 26.10.2022 - zijn speculatief en bestaan 
uit niet aannemelijk gemaakte veronderstellingen, minstens bevatten zij geen redelijke 
of aanvaardbare elementen die dit hof tot een andere beslissing zouden kunnen 
dwingen. Het beroepen vonnis wordt in dit opzicht bevestigd. 

ll. F. De bestraffing in hoofde van de beklaagde 

14. In het beroepen vonnis werden de bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen 
A, B en C - bij correcte toepassing van artikel 65, lid 1 Strafwetboek en terechte 
vaststelling van diens staat van bijzondere herhaling - bestraft met een effectieve 
geldboete van 500 euro, verhoogd met 70 opdeciemen, hetzij x 8, en aldus gebracht 
op 4.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. Tevens werd hem 
een verbod opgelegd tot het houden van honden gedurende een periode van 1 jaar. 

15. Bij de straftoemeting houdt het hof thans rekening met: 

a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (bladzijden 6-7 randnummers 1-
5), met inbegrip van de motieven om de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordel ing niet te gelasten, 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 sociale situatie (gezinstoestand en arbeidssituatie) en de financiële 

draagkracht van de beklaagde, zoals deze blijken uit de bundel; 
e. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van de feiten, 

waaruit blijkt dat de beklaagde in principe nog zou kunnen genieten van de gunst 
van het (gewone) uitstel van tenuitvoerlegging van de straf, wat gelet op diens 
staat van bijzondere herhaling - waaruit kan worden afgeleid dat de beklaagde 
uit zijn vorige veroordeling geen lessen heeft weten te trekken - niet wordt 
toegestaan. 

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 er definitief van 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. Rekening houdend met de voormelde onder randnummer 15 van huidig arrest 
opgesomde parameters komt (1) de onder randnummer 14 van huidig arrest door de 
eerste rechter opgelegde effectieve geldboete wetmatig en passend voor, voor de 
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gezamenlijk onder eenheid van opzet gepleegde bewezen gebleven feiten van de 
tenlasteleggingen A, 8 en C en (2) het onder randnummer 14 van huidig arrest door de 
eerste rechter opgelegde verbod tot het houden van honden gedurende een periode 
van 1 jaar wetmatig en passend voor. Deze effectieve geldboete en het opgelegde 
verbod bl ijven absoluut noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend normbesef te 
brengen en om verdere recidive in zijn hoofde te voorkomen. Het beroepen vonnis 
wordt in dit opzicht bevestigd. 

ll. G. De overige beslissingen in hoofde van de beklaagde 

17. Wat betreft de bijdrage tot het fonds voor tweedelijnsbijstand: met toepassing van 

artikel 4,§3 en 5,§1 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (zoals ingevolge artikel 6 van 

het KB van 26 april 2017 tot uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 

van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedel ijnsbijstand in werking getreden op 

1 mei 2017) dient de beklaagde ook veroordeeld te worden tot het betalen van een 

bijdrage aan het fonds voor tweedelijnsbijstand. Daar waar de eerste rechter deze 

bepaalde op 20,00 euro wat betreft de beklaagde dient deze 

bijdrage - nu het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2017 

105,09 bedroeg, voor de maand november 2021 115,63 en voor de maand september 

2022 125,24 - vanaf 01.10.2022 opnieuw te worden geïndexeerd (verhoogd met 10% -

zie BS 30.11.2021, blz. 115.188, B.S. 06.12.2021, blz. 116.629 en B.S. 13.10.2022, blz. 

73193) en thans op 24,00 euro te worden gebracht. Het beroepen vonnis wordt in dit 

opzicht gewijzigd. 

18. De oordeelkundige beslissingen met betrekking tot de navolgende onderdelen, vervat 

in de hieronder aangegeven bladzijden van het beroepen vonnis, worden bevestigd: 

a. De opdeciemen (bladzijde 7); 
b. De boetevervangende gevangenisstraf (bladzijde 7); 
c. De bijzondere forfaitaire bijdrage (52,42 euro) (bladzijde 8); 
d. De solidariteitsbijdrage (200,00 euro) (bladzijde 8); 
e. De gerechtskosten in eerste aanleg (bladzijde 8). 

19. De beklaagde wordt, 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; 
190 en 211 Wetboek van Strafvordering; 
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 thans wordt 
veroordeeld tot het betalen van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de 
tweedelijnsbijstand van 24,00 euro. 

Veroordeelt bovendien in de proceskosten in hoger beroep, wat het 

openbaar ministerie betreft tot op heden in het geheel begroot op 102,26 euro. 
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kosten: 

afschriften 24,00 
6,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 27,96 

- -
subtotaal 92,96 
+ 10% 9,30 

--
Totaal 102,26 

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 VEERTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND 

TWEEËNTWINTIG uitgesproken door kamervoorzitter 

in aanwezigheid van advocaat-generaal, 

met bijstand van griffier. 




