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2021/PGG/706- 2021/VJll/280 

Not.nr. BG.64.LS.007004/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en 

1. nr. 

tegen 

1. nr . . 

met maatschappelijke zetel te 

- burgerlijke partij -

geboren te 

wonende tE 

- beklaagde -

2. nr. ( ... ) (niet in de zaak voor het hof) 

verdacht van: 

(ON C 

RRN 

"A. Bij inbreuk op artikel 4.2.1.1°, a en b, strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al. 1, 1° 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening {VCRO}, de bij de artikelen 4.2.1. en 4.2.15 
bepaalde handelingen, hetzij zonder voorafgaande 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 te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden, de hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, met uitzondering van 
onderhoudswerken, 
namelijk: 

1. Verhardingen bestaande uit betondallen en stabiel cement aangelegd te hebben, 

a. op niet nader te bepalen data, in de periode van 14.03.2016 tot en met 01.02.2017, 

DE EERSTE 

(BG66.L5.4130-16) 

b. op niet nader te bepalen data, in de periode van 06.07.2016 tot en met 01.02.2017, 
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DE TWEEDE 

{8666.LS.689-17) 

- p. 3 

2. Metalen constructies die dienst doen als hondenren te hebben opgetrokken, 

a. op niet nader te bepalen data, in de periode van 14.03.2016 tot en met 06.07.2016, 

DE EERSTE 

(BG66.L5.4130-16) 

b. op niet nader te bepalen data, in de periode van 06.07.2016 tot en met 01.02.2017, 

DE EERSTE en DE TWEEDE 

{8666.LS.689-17} 

8. Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met de artikelen 
22, lid 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 
(Milieuvergunningsdecreet) en 43, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 
1991 houdende de vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning 
(VLAREM /), als exploitant van een inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben 
nageleefd, meer bepaald de hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse 
regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
(VLAREM Il), vanaf 23.02.2017 strafbaar gesteld door artikel 5.4.9. §1 van het Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid: 

1. Artikel 4.1.3.1, 

namelijk door de inrichting niet zindelijk te hebben gehouden en niet op een adequate 
manier te hebben onderhouden, en een gebrekkige hygiëne te hebben toegelaten, onder 
meer door de koterijen en bijgebouwen in een zeer vuile en slecht onderhouden staat te 
hebben gelaten, ongedierte te hebben lat~n rondlopen en kadavers van ongedierte niet te 
hebben verwijderd, en tevens de algemene hygiëne niet te hebben gerespecteerd door urine 
en uitwerpselen niet of onvoldoende te hebben verwijderd. 

a. Op niet nader te bepalen data in de periode van 09.11.2015 tot en met 17.01.2017, onder 
meer op 09.11.2015, 
DE EERSTE 
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(BG64.L5. 7004-14} 

b. Op niet nader te bepalen data in de periode van 17.01.2017 tot en met 15.03.2017, onder 
meer op 01.02.2017 en 15.03.2017: 

DE EERSTE en DE TWEEDE 

(BG64.l5. 7004-14) 

2. Artikel 5.9.2.2, 

namelijk door permanente opslagplaatsen van mest buiten de stallen niet te hebben voorzien 
van een mestdichte vloer, noch ervoor te hebben gezorgd dat de opslagplaatsen van mest 
voorzien zijn van mestdichte wanden en zo zijn aangelegd dat afspoeling van het drain- en 
regenwater onmogelijk is. 

a. Van 09.11.2015 tot en met 17.01.2017, 

DE EERSTE 

{BG64.L5. 7004-14) 

b. Van 17.01.2017 tot en met 15.03.2017: 

DE EERSTE en DE TWEEDE 

{BG64.L5. 7004-14} 

3. Artikel 4.1.3.1, 

namelijk door de inrichting niet zindelijk te hebben gehouden en niet op een adequate 
manier te hebben onderhouden, en een gebrekkige hygiëne te hebben toegelaten, onder 
meer door de koterijen en bijgebouwen in een zeer vuile en slecht onderhouden staat te 
hebben gelaten, ongedierte te hebben laten rondlopen en kadavers van ongedierte niet te 
hebben verwijderd, en tevens de algemene hygiëne niet te hebben gerespecteerd door urine 
en uitwerpselen niet of onvoldoende te hebben verwijderd. 

a. Op niet nader te bepalen data in de periode van 01.06.2016 tot en met 13.03.2017, onder 
meer op 06.07.2016 en op 01.02.2017, 

DE EERSTE 
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(BG64.LS.4129-16) 

b. Op niet nader te bepalen data in de periode van 17.01.2017 tot en met 13.03.2017, onder 
meer op 01.02.2017. 

DE TWEEDE 

(BG64.l5.4129-16) 

4 . Artikel 5.9.2.2, 

namelijk door permanente opslagplaatsen van mest buiten de stallen niet te hebben voorzien 
van een mestdichte vloer, noch ervoor te hebben gezorgd dat de opslagplaatsen van mest 
voorzien zijn van mestdichte wonden en zo zijn aangelegd dat afspoeling van het drain- en 
regenwater onmogelijk is. 

a. Op niet nader te bepalen data in de periode van 01.06.2016 tot en met 13.03.2017, onder 

meer op 06.07.2016 en op 01.02.2017, 

DE EERSTE 

(BG64. LS.4129-16) 

b. Op niet nader te bepalen data in de periode van 17.01.2017 tot en met 13.03.2017, onder 
meer op 01.02.2017, 

DE1WEEDE 

(BG64.L5.4129-16) 

C. Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met de artikelen 

22, lid 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 
(Milieuvergunningsdecreet) en 43, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 

1991 houdende de vaststelfing van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning 
(VLAREM I), als exploitant van een inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben 
nageleefd, vanaf 23.02.2017 strafbaar gesteld door artikel S.4.9. §1 van het Decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

meer bepaald de voorwaarden en bijzondere voorwaarden zoals opgelegd in de 
milieuvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van 

op 17.11.2011 (st. 21 t.e.m. 23 - BG64.l5.7004-14): 
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1. Artikel 1, 

namelijk door zich niet te hebben gehouden aan het maximaal in de inrichting onder te 
brengen honden, meer bepaald door minstens 90 volwassen honden in de inrichting te 
hebben houden terwijl slechts een vergunning werd afgeleverd voor het houden van 

maximaal 41 volwassen honden. 

2. Artikel 6 bijzondere voorwaarden, 

namelijk door de dieren niet steeds in hygiënische en gezonde omstandigheden te hebben 
gehouden; onder meer door de koterijen en bijgebouwen in een zeer vuile en slecht 
onderhouden staat te hebben gelaten, ongedierte te hebben laten rondlopen en kadavers 
van ongedierte niet te hebben verwijderd, en tevens de algemene hygiëne niet te hebben 
gerespecteerd door urine en uitwerpselen niet of onvoldoende te hebben verwijderd. 

3. Artikel 10 bijzondere voorwaarden, 

namelijk door niet alle maatregelen te hebben genomen om ongedierte te voorkomen, onder 
meer door de koterijen en bijgebouwen niet of onvoldoende te kuisen en te onderhouden, 
door kadavers van ongedierte niet te hebben verwijderd, en tevens de algemene hygiëne niet 
te hebben gerespecteerd door urine en uitwerpselen niet of onvoldoende te hebben 
verwijderd .. 

Te 

a. herhaa/deliik in de periode van 09.11.2015 tot en met 15.03.2017, onder meer op 
09.11.2015, 01.02.2017 en 15.03.2017: 

DE EERSTE 

(BG64.L5. 7004-14) 

b. herhaaldet;;k in de periode van 17.01.2017 tot en met 15.03.2017, onder meer op 
01 .02.2017 en 15.03.2017: 

DE TWEEDE 

(BG64.L5.7004-14) 

D. Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met de artikelen 4, 
§1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en 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 voorafgaande en schriftelijke 
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vergunning van de bevoegde overheid een inrichting te hebben geëxploiteerd, vanaf 
23.02.2017 strafbaar gesteld door artikel 5.4.9. §1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

meer bepaald door zonder milieuvergunning klasse 2 een hondenfokkerij uit te baten met in 
totaal meer dan 10 volwassen honden, omschreven onder rubriek 9.9.2 van bijlage 1 Vlarem 
/. 

a. in de periode van 14.03.2016 tot en met 13.03.2017, 

DE EERSTE 

(BG64.L5.4129-16) 

b. in de periode van 17.01 .2017 tot en met 13.03.2017, 

DE TWEEDE 

(BG64.L5.4129-16) 

E. Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, 
afvalstoffen zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is 
zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met het artikel 12, §1 van het Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, vanaf 
23.02.2017 strafbaar gesteld door artikel 5.4.9. §1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 

namelijk door allerlei afval, onder meer uitwerpselen van dieren (honden) en vlaslemen 
vermengd met uitwerpselen, niet conform de geldende regelgeving op het terrein te hebben 
opgeslagen en te hebben afgevoerd, 

a. van 09.11.2015 tot en met bevel der dagvaarding, 

DE EERSTE 

(BG64.l5. 7004-14) 

b. van 17.01.2017 tot en met bevel der dagvaarding, 
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DE TWEEDE 

(BG64.L5.7004-14) 

F. 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 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 het uitbaten van een hondenkwekerij tl 
beschikken over de vereiste erkenning. 

a. in de periode van 6.07.2016 tot 13.03.2017: 

De eerste 

(BG63.98.516-16, 8G63.L5.688-17, BG63.97.113-17) 

b. in de periode van 17.01.2017 tot 13.03.2017: 

DE TWEEDE 

(BG63.98.516-16, BG63.L5.688-17, BG63.97.113-17) 

onder te 

G. Bij inbreuk op artikel 4 §1 en §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 huisvesting te hebben 
verschaft in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, 
zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, alsook 
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, 

DE EERSTE 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - - p. 9 

1. op 6.07.2016: namelijk door een algemeen gebrek aan toezicht en verzorging op de dieren 
dewelke hij onder zich houdt, onder andere doordat niet alle honden overdag op ooghoogte 
naar buiten kunnen kijken, het drinkwater en het voeder van sommige honden bevuild was 
met vlasleem, doordat niet alle honden zich in een optimale voedingstoestand bevonden, 
sommige honden een onverzorgde vacht hadden, niet alle hokken even stevig zijn, waardoor 
honden zich kunnen verwonden en ontsnappen en doordat de ventilatie in de stal te wensen 
over liet. 

{BG63.98.516-16) 

2. op 1.02.2017: door het gebrekkig huisvesten en onvoldoende verzorgen van een 
graatmagere en doodzieke Golden Retriever die nauwelijks nog bewoog en nauwelijks nog 
reageerde op externe prikkels en die diende te worden geëuthanaseerd. 

(BG63.97.113-17} 

H. 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 nagelaten te hebben om elke w11z1gmg van zijn gegevens of het 
overlijden van zijn hond zo snel mogelijk mee te delen aan de overheidsdienst bevoegd voor 
dierenwelzijn door middel van de kaart "Wijziging gegevens", meer beoaald doordat aeen 
enkele hond correct geregistreerd was op het gewijzigde adres tf 

in de periode van 6.07.2016 tot 26.09.2016 

DE EERSTE 

(BG63.98.516-16, BG63.98.5170-16) 

1. Bij inbreuk op artikel 4 §1 en §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 huisvesting te hebbsfa 
verschaft in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische beh ·0 t:SI~ 

zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticati k 
nagelaten te hebben om de verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgr 
verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden van het verblijf der d'. 
doen overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort, 
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op 26.09.2016 

De eerste 

{BG63.98.5170-16) 

namelijk door de volgende vastgestelde inbreuken inzake voeding, verzorging en huisvesting 
van de dieren: 

1. De dieren krijgen onvoldoende medische zorgen, ondanks de heersende 
ziekteproblematiek. Er wordt niet voorzien in een aangepast voedingsschema. 

Bij de hond met microchipnummer werd etter opgemerkt aan het 
linkeroog van deze hond. Deze hond kreeg niet de nodige zorgen toegediend. 

De Shih-Tsu met microchipnummer 1ad een grote ulcus die duidelijk 
pijnlijk was voor het dier en die niet naar behoren verzorgd werd. De hond zat 
opvallend stil en afgezonderd in het hok. Betrokkene loog over het feit dat de 
dierenarts dit dier al zou hebben nagekeken terwijl deze dat duidelijk ontkende. 

De hond met microchipnummer 

achterbenen. 
had kale plekken ter hoogte van de 

Er werden 10 Beaglepups aangetroffen die een duidelijk huidprobleem hadden dat niet 
verzorgd werd. 

Verschillende honden hadden erge tandsteen en bijhorende tandvleesontsteking. 

Verschillende honden hadden diarree. 

2. In de stal waar zich de kraamhokken bevinden en in een hok dat uitmondt op het 
binnenplein hing een doordringende geur van ammoniak door onvoldoende ventilatie. 

3. Niet alle honden kunnen overdag op ooghoogte naar buiten kijken uit hun hok als de 
garagepoorten gesloten zijn. 

4. Verschillende honden hadden veel te lange nagels. 

5. Er was onvoldoende nestmateriaal in het kraamhok waarin zich de Shih-Tsu met 
microchipnumme >evond met haar pups. 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - p. 11 

6. Er was onvoldoende drinkbaar water voor de lacterende teef met microchipnummer 
Een aantal honden had stinkend drinkwater ter beschikking doordat het 

in het water aanwezige leem aan het rotten was. 

7. Verschillende pups worden veel te vroeg en gedurende veel te lange tijd gescheiden van de 
moederteef. 

8. De kraamhokken zijn niet allen meer in een goede staat. Er wordt materiaal gebruikt dat 
niet altijd perfect te reinigen en te ontsmetten is. 

9. De vacht van verschillende honden vertoonde klitten. 

10. Bij de schapen en in sommige hondenverblijven lag materiaal dat mogelijk kwetsend kan 
zijn voor de dieren. 

J. Bij inbreuk op artikel 5 §5 en artikel 7 §2 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, 

Als verantwoordelijke nagelaten te hebben om de nodige voorzorgen en schikkingen te 
treffen om een goede gezondheid van de dieren te waarborgen, meer bepaald door het niet 
afdoende hygiënisch huisvesten van de honden, door het niet geregeld verversen van hun 
strooisel en door de aanwezigheid van muizenuitwerpselen in de hondenverblijven. 

I lp 26.09.2016 

DE EERSTE 

{BG63.98.5170-16) 

K. Bij inbreuk op artikel 27 §1 en 28 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, 

De eerste 

(BG63.98.5170-16} 
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2. op 26.09.2016: het verbod te hebben genegeerd om dieren met duidelijke 
ziektesymptomen te verhandelen, namelijk doordat zieke dieren werden aangeboden voor 
verkoop 

3. het verbod te hebben genegeerd om dieren met duidelijke ziektesymptomen te 
verhandelen, namelijk door de verkoop van zieke dieren, meer bepaald 

a. op 10.02.2014: door de verkoop van een zieke pup van het ras Maltezer aan 

b. op 19.01.2015: door de verkoop van een zieke pup van het ras Chihuahua aan 

c. op 11.07.2015: door de verkoop van een zieke hond van he ras Shih Tzu aan 

d. op Ll .UJ.LUl~: door de verkoop van een zieke pup van het ras Shih Tzu aan 

e. oo 9.07.2016: door de verkoop van een zieke hond van het ras Beagle aan 

f. QP__lQ.();J.2016: door de verkoop van een zieke pup van het ras Shih Tzu aan 

g. OfJ 2.10.2019.: door de verkoop van een zieke hond van het ras Shih Tzu aan 

h. op 2.10.2016: door de verkoop van een zieke hond van het ras Shih Tzu aar 

i. op 22.11 .2016: door de verkoop van een zieke pup van het ras Weimaraner aan 

L. Bij inbreuk op artikel 36 °4 van de wet van Wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, de door de bevoegde overheidspersonen 
voorgeschreven maatregelen bedoeld in artikel 4 §5 van diezelfde wet niet te hebben 
nagekomen of de getroffen maatregelen te hebben teniet gedaan, 

Te op 26.09.2016 

De eerste 

(BG63.98.5170-16} 

Namelijk nagelaten te hebben gevolg te hebben gegeven aan de opgelegde maatregelen 
opgenomen in het PV dd. 9.11.2015, door 

- Het nîet naleven van de opgelegde voorwaarde dat betrokkene in samenspraak met de 
dierenarts een plan van aanpak diende uit te werken inzake hygiëne, inzake de 
gezondheidstoestand van de dieren en inzake ongediertebestrijding. 
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--- "-·-----------------------

Het niet naleven van de opgelegde maatregel dat betrokkene haar bedrijfsdierenarts 
minstens maandelijks diende te ontbieden waarbij deze alle hokken waarin dieren 
gehuisvest worden, diende na te gaan en hiervan relaas diende uit te brengen in het 
maandelijks opgelegd dierenartsenverslag. 

- Het niet verhelpen aan het feit dat niet alle honden overdag op ooghoogte naar buiten 
kunnen kijken uit hun hok als de garagepoorten gesloten zijn. 

- Het nog steeds inzetten van verschillende angstige honden voor de kweek. 

M. Bij inbreuk op artikel 36 °4 van de wet van Wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, de door de bevoegde overheidspersonen 
voorgeschreven maatregelen bedoeld in artikel 4 §5 van diezelfde wet niet te hebben 
nagekomen of de getroffen maatregelen te hebben teniet gedaan, 

namelijk nagelaten te hebben om gevolg te geven aan de intrekking van de vergunning als 
hondenkweker dd. 1.02.2017 door het kweken van meer dan twee nesten honden en door 
het te koop aanbieden en verhandelen van diverse honden zo1,pp/ nn ,.,,, wPhc-itP 

n/c nn rlP 71"1Pkertiessites 
en rlsook op de 

Facebook pagina van w de intrekking van de vergunning. 

T€ !n te n de periode van 2.02.2017 tot en met 30.03.2017 

De eerste en de tweede 

(BG63. LS.952-17) 

N. 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 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 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 door de volgende vastgestelde inbreuken inzake voeding, verzorging en huisvesting 
van de dieren: 

~n tt )p 13.03.2017 

De eerste 
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(BG63.97.113-17} 

1. De kippen werden gehuisvest in rennen in vuile en natte omstandigheden, in een niet 
geventileerde kamer. 

2. Het niet verschaffen van de nodige algemene en diergeneeskundige zorgen: 
o Twee teven zijn gestorven aan een niet verzorgde baarmoederontsteking. 
o Een Shih-Tsu die vaginale uitvloei had, heeft niet de nodige diergeneeskundige 

zorgen gekregen. 
o Verschillende honden hadden oorontstekingen (otitis). 
o Verschiflende dieren hadden platte mest vermoedelijk door wormen en parasieten 
o Verschillende honden hadden lopende ogen ( oogontstekingen). 

3. Versch;//ende honden hadden een niet verzorgde vacht en klitten. 

4. Verschillende honden hadden een doordringende urinegeur. 

5. De honden werden onvoldoende gesocialiseerd en vertoonden zeer angstig gedrag. 

O. Bij inbreuk op de artikelen 17 en 18 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en 
bij inbreuk op artikel 4§1, 6 en 26 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, de 
registratie en de identificatie niet uitgevoerd af gehandhaafd te hebben en de bescheiden 
voorgeschreven bij artikel 17 en 18 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 niet te 

hebben voorgelegd, 

Te op 13.03.2017 

DE EERSTE 

(BG63.97.113-17} 

namelijk: 
- nagelaten te hebben om zijn hond van het ras Shih-Tsu te identificeren en te registreren 

in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 25 april 2014 

- nagelaten te hebben om zijn hond van het ras Dalmatiër ( 947 000 000 490 295) te 
registreren in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 25 april 2014 

- als overdrager nagelaten te hebben om bij elke wijziging van verantwoordelijke de 
gegevens van de nieuwe verantwoordelijke binnen de acht dagen mee te delen aan de 

overheidsdienst bevoegd voor dierenwelzijn door middel van de kaart "Wijziging 
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gegevens", meer bepaald door nagelaten te hebben om de adreswijziging door te 
geven van een hele reeks honden dewelke nog geregistreerd staan op naam van 
betrokkene doch ter plaatse niet konden worden aangetroffen 

p_ Bij inbreuk op artikel 507 lid 1 S. W., als beslagene, voorwerpen waarop tegen hem beslag 
was gedaan in toepassing van art. 42 § 1 Dierenwelzijnswet, in zijn belang bedrieglijk te 
hebben vernietigd of weaaemaakt, te weten minstens 48 honden ( opgesomd in de bijlage 7 

PV Dierenwelzijn nr. 1 te hebben weggemaakt dewelke op 1.02.2017 in beslag 
werden genomen. 

Te en te op een niet nader te bepalen tiidstip in de periode van 1.02.2017 
tot 13.03.2017 

De eerste 

(BG63.97.113-17) 

Q. Bij inbreuk op artikel llbis 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, 

reclame te maken, met inbegrip van het plaatsen van advertenties, met het oog op het 
verhandelen van honden, zonder dat het gaat om advertenties in vaktijdschriften of zonder 
te beschikken over een erkende instelling, namelijk door reclame te maken voor de verkoop 
van pups op niet gespecialiseerde websites en dit ondanks de intrekking van de erkenning 
sinds 1.02.2017 

~n te 

De eerste en de tweede 

meer bepaald: 

1. het te kooo aanbieden van de hierna volgende dieren op de Facebookpagina van 

op 4.02.2017: super mini Shih-Tzu pups en Border Collie pups blauw-wit 

op 5.02.2017: Beagle pups 

op 8.02.2017: super mini chihuahua pups blauw-wit en chocolade-wit 

op 12.02.2017: Engelse Cocker pups en super mini Shih-Tzu pups 
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op 13.02.2017: Border Collie pups blauw-wit 

op 17.02.2017: Duitse Herder pups 

op 18.02.2017: Engelse Cocker pups 

{BG63. LS.952-17) 

2. op 20.02.2017: het te koop aanbieden van Beagles pups en Duitse Herderpups op de 
websitf 

(BG21.L5.1554-17) 

3. op 18.02.2017: het te koop aanbieden van super mini Chihuahua pups, Beagle pups, super 
mini Shih-Tzu pups en Engelse Cockerpups op de website 

{BG63.L5.1876-17) 

4. in de periode van 15.02.2017 tot 8.03.2017: het te koop aanbieden van Beagle pups, super 
mini Shih-Tzu pups, Engelse Cockerpups en Dalmatier pups op de website 

(BG63.L5.1881-17) 

5. in de periode van 7.02.2017 tot 15.03.2017: het te koop aanbieden van Beaale pups, mini 
Shih-Tzu pups, Engelse Cockerpups en Dalmatier pups op de website ~ 

(BG63.L5.1885-17) 

6. op 30.03.2017: het te koop aanbieden van Beagle pups, Dalmatier pups, Engelse 
Cockerpups en mini Shih-Tzu pups op de websiu. 

(BG63.L5.1886-17) 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag bij 
niet naleving van deze veroordeling. 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5. van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 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 
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termijnen door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro 
per dag bij overtreding van dit verbod, minstens tot dat de inrichting behoorlijk zal vergund 
zijn. 

Tevens lastens de gedaagden de sluiting te horen bevelen van de inrichting waarin de 
misdrijven werden geplPPnrl mPPr hPnnnlrl ,lp inrirhtingen op het adres te 

n te ,oor een termijn van 3 jaar, en dit in 
toepassing van artikel 37 van de wet van 14 augustus 1986, onder verbeurte van een 
dwangsom van 250, 00 EUR per gedaagde en per vastgestelde inbreuk; 

Tevens lastens de gedaagden 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 gedaagde en per 
vastgestelde inbreuk; 

De kadastrale omschrijving van de onroerende goederen die het voorwerp van het misdrijf 
zijn, zijnde: 

aeleaen te ,ekend op het kadaster onder 
met een oooervlakte volaens het kadaster 

van 77a 40ca thans toebehorend aan de echtgenoten 
voor 1.l00e in volle eigendom, de echtaenoten 

voor 1.100e in volle eigendom en voor 
98.100en in volle eigendom om het in die verhouding te hebben aangekocht jegens 

ingevolge akte verleden voor notaris te op 14 juni 2019. 

was tot aan deze verkooo eiaenaar van het goed ingevolge aankoop op 14 maart 
2Ulb, akte verleden voor notaris te 

net bouwland gelegen te bekend op het kadaster 
onder met een respectieveliike 
oooervlakte volaens het kadaster van 41a 66ca en 40a 05ca thans toebehorend aan 

~Ik voor de helft in volle eiaendom om het in die verhouding 
te hebben aangekocht jegens en 

ngevolge akte verleden voor notaris J te op 1 april 2019." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 21 december 2020 op tegenspraak als volgt: 

"Op strafqebied 

Heromschrijft de feiten van tenlastelegging A.1.B als volgt: 
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"( .. .) in op niet nader te bepalen data, in de periode van 17 januari 2017 tot en met 1 
februari 2017( ... )" 

Heromschrijft de feiten van tenlastelegging A.2.8 wat >etreft als 
volgt: 
"(. .. ) in op niet nader te bepalen data, in de periode van 17 januari 2017 tot en met 1 
februari 2017( ... )" 

Heromschrijft de feiten van tenlastelegging K.3.B als volgt: 
"(. .. ) in op 19 september 2015 ( ... )" 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.l .a, A.2.a, A.2.b, 8.1.a, 8.1.b, 8.2.a, 8.2.b, 8.3.a, 
8.4.a, C.a, D.a, E.a, F.a, G.l, G.2, H, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, /.6, 1.7, /.8, /.9, 1.10, J, K.2, K.3.a, K.3.b, 
K.3.c, K.3.e, K.3.f, K.3.i, L, M, N.l. N.2. N.3, N.4, N.5, 0, P, Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, Q.5 en Q.6 

bewezen in hoofde van 

Spreekt vrij voor de tenlasteleggingen K.3 .d, K.3.g en K.3.h. 

Veroordeelt tot: 
- een geldboete van ZESDUIZEND {6000,00) EURO (=ZEVENHONDERDVIJFTIG {750,00) 
EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x B) of een vervangende 
gevangenisstraf van negentig dagen. 

Ontzegt voor een periode van drie jaar aan het recht om honden te houden, 
onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per dag en per vastgestelde inbreuk. 

Spreekt in hoofde van het verbod uit om de inrichtingen gelegen te 
en te exploiteren gedurende een 

termijn van tien jaar, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per dag en per 
vastgestelde inbreuk. 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1.b, A.2.b, 8.1.b, B.2.b, 8.3.b, 8.4.b, C.b, D.b, E.b, 
F.b., M, Q.l, Q.2, Q.3, Q.4, Q.5 en Q.6 bewezen in hoofde van 

( ... ) 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een éénmalige bijdrage van 25 euro, te verhogen 
met 70 opdecimes, hetzii 200,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - - p. 19 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een geïndexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de 
financiering van het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een vaste vergoeding in strafzaken van 50,00 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten. 

Veroordeelt '.ot de gerechtskosten, in haar hoofde begroot op 31 euro 

Veroordeelt 
30,12 euro 

tot de gerechtskosten, in haar hoofde begroot op 

Op burgerliik gebied 

Verklaart de vordering van 

Veroordeelt 
euro te betalen, 

en 

ontvankelijk en in de volgende mate gegrond. 

'10ofdelijk om aan 79 

-meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 17 maart 2020 tot en met de 
dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 

-meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit olies vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de kosten van 
begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 180 euro. 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlijke belangen, waaronder de vordering van 
. aan overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv. 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
11 januari 2021 door de beklaagde 
12 januari 2021 door het openbaar ministerie. 

1.3 Verzoekschriften in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering werden ingediend 
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, op: 

11 januari 2021 door de raadsman van de beklaagde 
12 januari 2021 door het openbaar ministerie. 
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1.4 Op de rechtszitting van 22 oktober 2021 (inleidingszitting) legde het hof bij toepassing 
van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 21 april 2022. 

Op de rechtszitting van 21 april 2022 werd de behandeling van de zaak op vraag van de 
advocaat van de verdediging uitgesteld naar de rechtszitting van 20 mei 2022. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 20 mei 2022 in het Nederlands: 

in haar middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
1,1oor meester beiden advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de burgerlijke in haar middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor t1 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 21 december 2020 werden tijdig 
en rege lmatig naar de vorm gedaan. De grievenformulieren werden eveneens tijdig 
ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde nauwkeurig de procedure 
(rechten van verded iging door niet beantwoording middelen en redelijke termijn), de schuld 
aan de telastleggingen A en K, de straf en de burgerlijke rechtsvordering van 
als grieven. 

Het openbaar ministerie bepaalde nauwkeurig de straf als grief. Tevens werd een 
zogenaamd volgberoep aangeduid, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich op 
strafgebied de grieven van de beklaagde eigen maakt. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 
en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De devolutieve werking als gevolg van de ingestelde beroepen en vervolgens de aangeduide 
grieven heeft tot gevolg dat de schuld van de beklaagde aan alle telastleggingen met 
uitzondering van A en K definitief vaststaat. 
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De vrijspraak van de beklaagde voor de telastleggingen K3d, K3g en K3h is ook definitief en 
maakt geen deel uit van de saisine van het hof, gezien geen beroep of grieven tegen deze 
beslissing is gericht. 

3. Het hof herhaalt het feitenoverzicht van het beroepen vonnis, dat lu idt als volgt: 

111. FEITEN 

Op 27 februari 2014 deed 

februari 2014 een hondje gekocht bij 
aanqifte weqens dierenverwaarlozing. Ze had op 10 

:en paar dagen later overleed het 
hondje aan een virus. Het had teken en vlooien. 

Op 15 mei 2014 werd 
ogenblik dat ze het verkocht. 

Op 18 juli 2015 deed 

11 juli 2015 een hond gekocht bij 

verhoord. Ze verklaarde dat het hondje niet ziek was op het 

10naifte weaens dierenverwaarlozing. Hij had op 

Thuis ontdekte hij dat de hond een 
ernstig oogprobleem had. Op 23 november 2015 werd de hond naar het dierenasiel gebracht. 

Op 27 juli 2015 deed 10naifte wegens dierenverwaarlozing. Ze had op 21 juli 

2015 een puppy gekocht bt De hondenkennels waren er onverzorgd. Drie 

dogen later werd de puppy ziek. Een dag later overleed hij. 

Op 2 september 2015 werd 1erhoord. Ze bevestigde dat ze aan 

een hond verkocht had. Ze wist niet of hij gevraagd had om de hond terug te nemen. Ze 
wilde dat hoe dan ook niet. 

Op 24 september 2015 deed 

2015 had ze een hondje gekocht bij 

later aan een darminfectie. 

wnaifte wenen.c; rlierenverwaarlozing. Op 19 september 

"let hondje overleed een paar dagen 

Op 9 november 2015 voerde de lokale politie samen met de inspectie dierenwelzijn en 

· een controle uit op het bedrijf in een hondenfokkerij. Er 
waren klachten binnengekomen over de hygiënische toestand en de gezondheid van de dieren. 

Het bedrijf werd uitgebaat door Zij was de zaakvoerster van 

Tijdens de controle werd vastgesteld dat er minstens negentig volwassenen dieren waren, hoewel er 

maar een vergunning voor 41 volwassen dieren was. De hondenfokkerij lag er onhygiënisch bij. Het 
drinkwater was vervuild. Er werd mest opgeslagen zonder bodemplaat. Er lagen vloslemen met 

uitwerpselen op het gras. De uitwerpselen werden niet correct afgevoerd. 

De inspectie dierenwelzijn stelde allerlei inbreuken vast. De omstandigheden waren gevaarlijk, donker 

en onhygiënisch. Er was geen drinkbaar water. Verschillende honden hadden tandsteen en wonden. 

°Jetwistte de vaststellingen. Er zou geen sprake zijn onhygiënische omstandigheden. 
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Op 12 november 2015 werd verhoord over de klacht van Ze 
verklaarde dat de puppy door suikertekort overleden moest zijn. Ze had instructies meegegeven over 
de verzorging van de hond en de voeding. 

De politie ging op 6 juli 2016 ook ter plaatse in een gebouw in :lat eigendom was van 

Er was geen milieuvergunning. Er waren vijftig volwassen honden aanwezig, en twee 

pups. De dakbekleding kwam los en de toestand was er erg onhygiënisch. Het drinkwater zag bruin. 

De politie stelde vast dat er geen stedenbouwkundige vergunning was voor het aanbrengen van 

verharding en het bouwen van hondenrennen. Er werd een stakingsbevel opgelegd. 

De inspectie dierenwelzijn stelde ook hier allerlei inbreuken vast. 

Op 20 juli 2016 deed aangifte wegens dierenmishandeling. Op 9 juli 2016 had hij bij 

een hond gekocht. Bij thuiskomst bleek dat de hond ziek en slecht verzorgd was. 

Op 24 augustus 2016 werd verhoord. Ze verklaarde dat ze in ,aar 
activiteiten wilde verder zetten. Haar vergunning was in aanvraag. Ze had geen gevolg gegeven aan 

de bestuurlijke aanmaning. Het water zou niet vervuild zijn. Ze verklaarde verder dat er inderdaad 

geen stedenbouwkundige vergunning was, maar dat ze er een had aangevraagd. 

Op 26 september 2016 ging de inspectie dierenwelzijn opnieuw ter plaatse in 

opnieuw inbreuken. De vorige maatregelen waren niet nageleefd. 
Er waren 

Op 7 november 2016 ontving de diereninspectie een klacht van Uit de klacht bleek 

dot hondie vuil was en een darminfectie zou hebben opgelopen door slechte hygiëne. Ook 
had een hond gekocht. Die was ook ziek. 

Op 17 november 2016 stelde de politie vast dot de aangevraagde milieuvergunning geweigerd was. 

had beroep aangetekend. Op 23 februari 2017 werd het beroep afgewezen. De 

aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning was nog lopende. 

Op 24 november 2016 ontving de diereninspectie een klacht van Uit de klacht bleek 
dat het hondje de dag van de aankoop ziek zou thuisgekomen zijn en aan bloedverlies leed. Dat bleek 

ook uit een attest van de dierenarts dat ze voorlegde. 

Op 10 januari 2017 deed 

kocht ze een hondje bij 

10ngifte wegens dierenverwaarlozing. Op 10 september 2016 

De verkoopster deed moeilijk. Het hondje was vuil. 

Een paar dagen later werd het ziek en overleed het. De verkoopster wilde niet tussenkomen. 

Op 19 januari 2017 werd 

Op 26 januari 2017 werd 

verhoord. Ze beriep zich op hoor zwijgrecht. 

verhoord. Zij verklaarde dat ze pups had die groot waren 

geworden, maar niet verkocht raakten. Zij betwistte dat de situatie op de hondenfokkerij 

onhygiënisch was. De uitwerpselen werden volgens de regels afgevoerd. Ze hield nog een veertigtal 

honden. Ze wist niet meer of ze op 10 november 2015 een aanmaning gekregen had. 

Met ingang van 1 februari 2017 werd de erkenning als kweker van ·ngetrokken. 
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Op 1 februari 2017 ging de politie opnieuw ter plaatse in de fokkerij in Er waren 42 

volwassen honden en 26 pups aanwezig. De vlaslemen met mest waren verwijderd uit het gras, maar 

werden wel niet correct opgeslagen of afgevoerd. De kennels waren redelijk proper. 

De oolitie stelde op 1 februari 2017 vast dot er nog steeds 73 honden aanwezig waren in de fokkerij in 

zonder dat er al een milieuvergunning was. De kennels waren vuil. Er was, ondanks het 

stakingsbevel, toch verder gebouwd. Op 2 februari 2017 werd een nieuw stakingsbevel uitgevaardigd. 

Een hond was in erg slechte toestand. 

De inspectie dierenwelzijn stelde opnieuw inbreuken vast. bleef reclame maken voor 
de verkoop van honden. De honden werden in beslag genomen door de inspectie dierenwelzijn. 

Op 14 februari 2017 stelde de politie vast dat er nog steeds honden werden te koop aangebonden via 

Facebook. 

Op 20 februari 2017 stelde de politie vast dat er vermoedens waren dat gebruik 
maakte van het erkenningsnummer van andere fokkers. Er waren onder andere advertenties op naam 

van een zekere 
van hen waren. 

De houder van het erkenningsnummer verklaarden dat de advertenties niet 

Op 27 februari 2017 werd de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning geweigerd. 

Op 8 maart 2017 stelde de politie vost dat nog steeds advertenties online plaatste. 

Op 13 maart 2017 ging de politie opnieuw ter plaatse in de fokkerij in De bevuilde 
vlaslemen werden nog steeds niet correct opgeslagen en afgevoerd. Er waren nog steeds 46 honden 

aanwezig, en 38 pups. De fokkerij werd ontruimd. Ook de fokkerij ir. werd ontruimd. Er waren 

nog steeds honden aanwezig. 

De honden werden meegenomen door de inspectie dierenwelzijn. Heel wat handen waren mager of 
ongezond. De meesten waren erg angstig. Een hond was ziek en overleed. 

Op 15 maart 2017 stelde de politie vast dat wg steeds advertenties online plaatste. 

Op 24 maart 2017 werd verhoord. Ze verklaarde dat ze wist dat haar erkenning 

ingetrokken was. Ze dacht dat het toegelaten was om te verkopen omdat ze een procedure bij de 

Raad van State had ingesteld. Ze had na de intrekking van de erkenning nog honden verkocht. Ze had 

ook nog honden van de ene fokkerij naar de andere overgebracht. Ze wist niet dat er een hond ziek 

was. Ze had nog advertenties lopende, maar ze had problemen met haar website waardoor ze geen 

aanpassingen kon doen. 

Op 30 maart 2017 stelde de politie vast dat op de website van 

advertenties online stonden. Er waren ook nog advertenties op zoeKertJesires. ·· 

4. De telastleggingen Ala, A2a, A2b en K zijn voor het hof bewezen gebleven. 

nog steeds 

4.1 De telastlegging Ala slaat op het zonder voorafgaande (stedenbouwkundige, nu 
omgevings-) vergunning aanleggen van verhardingen bestaande uit betondallen en stabiel 
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cement. De telastleggingen A2a en A2b slaan, in onderscheiden periodes, op het zonder 
vergunning optrekken van metalen constructies die dienst deden als hondenren. 

Het hof verwijst naar de overwegingen van het beroepen vonnis en maakt deze tot de zijne. 

De omstandigheid dat de beklaagde het plaatsen van een hondenren met, wat zij omschrijft 
als, een behoorlijke ondergrond niet aanzag als het oprichten van een bouwwerk of het 
plaatsen van een constructie, mist elke relevantie voor de behoordellng van haar schuld. 

De te last gelegde misdrijven vereisen enkel (algemeen) opzet als moreel element, dit is 
wetens en willens handelen. Daarvan is sprake bij het plegen van de materiële handeling, die 
als de uiting van de vrije en bewuste wil van de beklaagde moet worden aangezien, wanneer 
deze het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke 
dwaling, of van een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig 
maakt. De beklaagde voert geen verschonings- of rechtvaardigingsgronden aan, noch maakt 
zij deze aannemelijk. Dat de beklaagde niet het opzet zou hebben gehad om een misdrijf te 
plegen, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat zij niet handelde volgens de wet. Het 
misdrijf vereist geen bijzonder opzet. 

4.2 De telastlegging K betreft het in strijd met artikel 27, § 1 en 28 KB van 27 april 2007 
houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake 
de verhandeling van dieren met duidelijke ziektesymptomen. 

Artikel 27, § 1 van het vermelde KB stelt: "Verboden is de verhandeling van: 
- dieren met duidelijke ziektesymptomen; 
- frauduleus ingevoerde dieren en illegaal gehouden dieren; 
- niet of te vroeg gespeende zoogdieren; 
- dieren die een niet toegestane amputatie hebben ondergaan, behalve indien de ingreep 
werd verricht vóór het verbod van kracht werd." 

Artikel 28 (Vlaams gewest) van het KB bepaalt: 

"Het is verboden om: 
1 ° honden te verhandelen die jonger zijn dan acht weken; 
2° katten te verhandelen die jonger zijn dan twaalf weken; 
3° honden of katten te verhandelen die niet overeenkomstig de wettelijke voorschriften zijn 
geïdentificeerd en geregistreerd; 
4° honden of katten te verhandelen zonder overeenstemmend wettelijk voorgeschreven 
registratiedocument." 

Dat artikel 28 van het KB wordt vermeld, terwijl de feiten enkel sloegen op het verhandelen 
van dieren met duidelijke ziektesymptomen en niet met wat vermeld is in artikel 28, brengt 
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helemaal niet mee dat de telastlegging K daardoor niet bewezen is. De vermelding van 
artikel 28 is dan immers enkel een overbodige vermelding. 

De omstandigheid dat de ziektesymptomen niet bekend zouden zijn geweest aan de 
beklaagde is niet relevant. Wat de beklaagde bekend was, of wat zij beweert dat haar 
bekend was, is bovendien een gegeven dat niet te controleren is. Wat wel vaststaat op 
grond van de dossiergegevens is dat het telkens dieren betrof die duidelijke 
ziektesymptomen hadden, zoals ook de eerste rechter overwoog. Deze ziektesymptomen 
waren dus ook voor de beklaagde kenbaar. 

Het hof verwijst verder naar de motieven van het beroepen vonnis en maakt deze tot de 
zijne. 

5. Anders dan de beklaagde aanvoert, heeft de eerste rechter wel de door haar opgeworpen 
middelen beantwoord. Er is geen sprake van een schending van haar rechten van 

verdediging. Bovendien kan de beklaagde voor het hof ongestoord haar rechten van 
verdediging uitoefenen. 

6. De beklaagde pleegde de bewezen telastleggingen A.1.a, A.2.a, A.2.b, B_l.a, B.1.b, 
B.2.a, B.2-b, B.3.a, B.4-a, C.a, D.a, E-a, F.a, G.1, G.2, H, 1.1, 1. 2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, J, 
K.2, K.3.a, K.3.b, K.3.c, K.3.e, K.3.f, K.3.i, L, M, N.l, N.2, N.3, N.4, N.5, 0, P, Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, 

Q.S en Q.6 met eenzelfde m isdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65, eerste lid, 
Strafwetboek voor ze samen de zwaarste straf moet toegepast worden, wat de eerste 
rechter deed. 

De fe iten van de telastlegging A waren tot 1 maart 2018 strafbaar gesteld door artikel 6.1.1, 
eerste lid, § 1, Vlaams Decreet Ruimtelijke Ordening met gevangenisstraf van acht dagen tot 
vijf jaar en met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van die straffen 
alleen. Sinds 1 maart 2018 zijn deze feiten met dezelfde straffen strafbaar geste ld door 
artikel 6.2.1, eerste lid, 1 ° van hetze lfde decreet 

De feiten van de telastleggingen B, C en D zijn door artikel 16.6.1, § 1, Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid strafbaar gesteld met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar 
en met geldboete van 100 euro tot 250.000 euro of met een van die straffen alleen. 

De feiten van de telastleggir1gen E zijn door artikel 16.6.3, § 1, eerste lid, Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid strafbaar gesteld met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en 

een geldboete van 100 euro of 500.000 euro of met een van die straffen alleen. Dit is de 

zwaarste straf. 

De feiten van de telastleggingen F, G, I, J, K, L, M, N en Q zijn door artikel 36 (respectief 
36.14°, 36.3°, 36.3", 36.14°, 36.4°, 36.4°, 36.3°, 36.14°) Dierenwelzijnswet strafbaar gesteld 
met gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en geldboete van 52 euro tot 10_000 euro of 
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met een van die straffen alleen. Op grond van artikel 40 Dierenwelzijnswet kan de rechter 
bijkomend aan de veroordeling wegens overtreding bepaald in deze wet, het recht 
ontzeggen definitief of voor een termijn van een maand tot vijf jaar dieren van één of meer 
soorten te houden. 

De feiten van de telastleggingen Hen O zijn door artikel 23, § 1, 2°, b, Dierengezondheidswet 
strafbaar gesteld met gevangenisstraf 1.000 euro tot 10.000 euro of m et een van deze 
straffen alleen. 

De feiten van de telastlegging P zijn door artikel 507, eerste lid, Strafwetboek strafbaar 
gesteld met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 26 euro tot 
500 euro. 

De eerste rechter overwoog over de straf onder meer het volgende: 

"De feiten zijn emsti1 had duidelijk geen aandacht voor de reglementering inzake 
stedenbouw, milieu en dierenwelzijn. Zij bracht schade toe aan het leefmilieu. Zij verkocht zieke 
honden aan klanten. Zij fokte honden in dieronwaardige omstandigheden. Na de eerste controles op 
het bedrijf probeerde zij haar fokkerij naar een andere locatie te verplaatsen. Zij bleef actief nadat 
haar erkenning was ingetrokken. Ze leefde de haar opgelegde maatregelen niet na. 

In haar conclusie vraagt dat de rechtbank de opschorting zou uitspreken, of een 
werkstraf zou opleggen. Minstens vraagt ze om geen gevangenisstraf, maar enkel een 
voorwaardelijke geldboete op te leggen. Ze stelt dat de redelijke termijn overschreden werd. 

is ;aar. Ze heeft een blanco strafregister. 

werd (in dit dossier) voor het eerst verhoord op 6 mei 2014. Dat is het aanvangspunt 
voor de berekening van de redelijke termijn, ook al gaat het om een voortgezet misdrijf Een laatste 
proces-verbaal werd onaesteld op 30 maart 2017. Omwille van de complexiteit van het dossier, en het 
feit dat 'opende het onderzoek een nieuwe inrichting opstartte, heeft het onderzoek 
gedurende die periode geen onredelijke vertraging opgelopen. Daarna {verliep) er echter bijna drie 
jaar alvorens de zaak voor de rechtbank ingeleid werd. Uit het dossier blijkt niet dat er voor die 
vertraging een rechtvaardiging bestaat. De réde/ijke termijn is dus overschreden. 

De rechtbank houdt daarmee rekening en legt een straf op die reëel en meetbaar lager is dan die 
welke hij had kunnen opleggen indien hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had 

vastgesteld. In die omstandigheden is de hierna bepaalde geldboete een gepaste straf" 

Het hof treedt deze strafmotieven bij. De eerste rechter hield op passende wijze rekening 
met de ernst van de feiten, de persoonlijke situatie van de beklaagde en het overschrijden 
van de redelijke termijn. De eerste rechter heeft het middel van de beklaagde inzake de 
redelijke termijn dan ook ontmoet, anders dan zij voorhoudt. De hardnekkigheid van de 
beklaagde bij het plegen van de bewezen misdrijven en de lange periode waarin zij de 
misdrijven beging, rechtvaardigen mee de opgelegde straf, die niettegenstaande de 
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overschrijding van de redelijke termijn nog steeds maatschappelijk noodzakelijk en 
verantwoord is. 

De eerste rechter legde de beklaagde echter ten onrechte gedurende drie 
jaar een verbod op om dieren te houden. De zwaarste bestraffing is immers deze bepaald 
door artikel 16.6.3, § 1, eerste lid, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. Daarin is het 
opleggen van zo'n verbod niet bepaald, zodat dit verbod niet op wettige wijze kan worden 
opgelegd. 

De rechtbank legde de beklaagde :erecht en op goede gronden gedurende 
drie jaar een verbod op om dieren te houden. Oordeelkundig overwoog de eerste rechter 
dat ondanks de levenslange intrekking van haar erkenning als fokker, het risico bestaat dat 

opnieuw honden zou kweken. Een beperkte activiteit als fokker zou niet 
erkenningspl ichtig zijn. De intrekking van de vergunning geldt bovendien enkel in het 
Vlaamse Gewest. Aan dit verbod wordt een dwangsom gekoppeld. Het hof oordeelt wel dat 
de beklaagde zelf maximaal twee honden als eigen gezelschapsdier mag houden, wat 
eigenlijk onder het door de eerste rechter opgelegde al mogelijk was, doch wat het hof nu 
uitdrukkelijk stelt. 

De eigendommen van in en werden verkocht. Uit het 
dossier blijkt niet dat ae inncnnngen nog actief zouden zijn. De vordering tot sluiting van de 
inrichtingen is dus zonder voorwerp, zoals de eerste rechter terecht vaststelde. 

Om te vermijden dat de inrichtingen via een andere constructie opnieuw zouden uitgebaat 
zouden worden, oordeelde de eerste rechter juist dat het opleggen van een verbod om de 
inrichtingen uit te baten nog steeds nodig is en koppelde hij hieraan een dwangsom bij niet
naleving van dit bevel. 

Eveneens correct overwoog de eerste rechter enerzijds dat niet blijkt dat de achtergelaten 
afvalstoffen verwijderd werden en anderzijds dat de laatste vaststellingen van de 
(toenmalige) milieu-inspectie al van december 2016 dateren, waarbij het ging om 
vergankelijke afvallen en het openbaar ministerie niet aantoont dat er nog afval aanwezig 
zou zijn. 

De eerste rechter verhoogde de op te leggen geldboete op juiste wijze met deciemen en 
bepaalde een passende vervangende gevangenisstraf om de beklaagde aan te sporen de 
geldboete te betalen. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde 
door de voor haar bewezen verklaarde telastleggingen. De eerste rechter besliste hier juist 
over en het hof veroordeelt haar ook tot de kosten in beroep. 
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Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde gehouden tot het betalen 
van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettel ijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen ·verklaarde feiten. Ook deze beslissing van de eerste 
rechter bevestigt het hof als juist. 

Met toepassing van artikel 91 koninkl ijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninkli jk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

8. De burgerlijke part ij vordert voor het hof bevestiging van het beroepen 
vonnis wat betreft haar burgerrechtelijke vordering tot schadeloosstelling. 

Anders dan de beklaagde aanvoert heeft de burgerlijke partij het vereiste belang om de 
vordering in te stellen. 

Volgens artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering behoort de 
rechtsvordering tot herstel van schade aan hen die de schade hebben geleden. Zij dienen te 
doen blijken van een rechtstreeks en persoonlijk belang. Ind ien een dergelijke 
rechtsvordering wordt ingesteld door een rechtspersoon die zich krachtens zijn statuten tot 
doel heeft gesteld c.q. het dierenwelzijn te bevorderen en ertoe strekt het met de 
bepalingen van de wetgeving strijdig geacht handelen en nalaten van privépersonen en 
overheidsinstanties te betwisten, voldoet die rechtspersoon op het vlak van belang aan de 
ontvankelijkheidsvereiste voor het instellen van een rechtsvordering. 

De heeft volgens haar statuten dierenwelzijn als maatschappelijk doel. Zij 
heeft dus een rechtstreeks en persoonlijk belang en vertegenwoordigt niet het algemeen 
belang en stelt in deze zaak geen zogenaamde actio popularis. Haar burgerlijke partijstelling 
is ontvankelijk. 
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De wijze waarop de beklaagde met dieren omging, zoals omschreven in de bewezen 
telastleggingen, verstoorde het nastreven van het maatschappelijk doel van de burgerlijke 
partij, wat voor de burgerlijke partij vergoed bare schade vormt. 

De begroting van deze schade op 79 euro is redelijk en billijk. De vordering van de burgerlijke 
partij is voor het hof gegrond gebleven en het hof bevestigt de beslissing van de eerste 
rechter, met enkel de hierna bepaalde wijziging van de datum tot wanneer de vergoedende 
intresten verschuldigd zijn, gelet op het beroep. 

De burgerlijke partij werd zowel in eerste aanleg als in beroep bijgestaan en 
vertegenwoordigd door een advocaat. Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 
211 Wetboek van Strafvordering, is de beklaagde gehouden tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek. Deze rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per aanleg. De strafrechter moet 
de rechtsplegingsvergoeding begroten. Deze begroting heeft het bedrag van de vordering 
als maatstaf en wordt bepaald door artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 
tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. Er is geen enkele reden om niet het basisbedrag te hanteren. De 
eerste rechter besliste ook hierover correct en het hof veroordeelt de beklaagde ook tot de 
sinds 1 november 2022 geïndexeerde rechtsplegingsvergoeding van 225 euro. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis voor zover bestreden in al zijn beslissingen, met de enige 
wijziging dat: 

- het verbod om honden te houden niet wordt opgelegd; 
- de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 52,42 euro 

bedraagt; 
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het bedrag van de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand 24 euro bedraagt; 
de vergoedende intresten op het bedrag toegekend aan de lopen tot de 
dag van dit arrest en vanaf dan de gerechtelijke intresten lopen tot de dag van betaling, 
telkens aan de wette lijke intrestvoet; 

veroordeelt de beklaagde tot betal ing van de kosten van de strafvordering 
in beroep, voor het openbaar ministerie begroot 244,33 euro; 

veroordeelt de beklaagde :ot de kosten in beroep van met 
Inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van 225 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl. : 

Dagv. bekl.: 

Dagv. BP: 

+ 10%: 

Totaa l : 

p, 31 

€ 126,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 28,44 

€ 26,68 

€ 222,12 
€ 22,21 

E:244,33 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit ra;irJshPPr als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en en in openbare rechtszitting van 18 november 
2022 uitgesproken aoor wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




