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. --·· ·-·~----- ----------------------

TENLASTELEGGINGEN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. mishandeling van dieren 

uitgezonderd bij overmacht, handelingen te hebben gepleegd die niet door de Wet van 
14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren zijn voorzien en 
waardoor een dier zonder noodzaak is omgekomen of zonder noodzaak een verminking, 
een letsel of pijn heeft ondergaan, namelijk (omschrijving misdrijf). 
(art. 1 en 35 lid 2 Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 

dieren) 

1. Te 
door 

op 12 mei 2018 

nl. door een stier die door zijn poten was gezakt te slaan en met een tractor verder te 
slepen 

2. Te 
do01 

op 17 mei 2020 

nl. door een koe met een tractor op brute wijze uit de gracht te trekken 

3. Te op 6 juni 2020 
door 
nl. door moedwillig ganzen aan te rijden en de kop af te rukken 

* * * * * 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
kamer D13M, zetelende in correctionele zaken dd. 15 november 2021, op tegenspraak 

gewezen, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

1. 

Spreekt eerste beklaagde VRIJ voor de hem ten laste gelegde feiten van de tenlasteleggingen 
A.1, A.2 en A3. 
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2. 

Spreekt tweede beklaagde VRIJ voor de hem ten laste gelegde feiten van de 
tenlasteleggingen A.1 en A.2. 

Kosten 

Veroordeelt de burgerlijke partij 
op 53,82 euro. 

Overtuigingsstukken 

tot de kosten van huidige procedure, thans begroot 

Beveelt de voeging aan het strafdossier van de stukken neergelegd onder de nummers 
en ,an de overtuigingsstukken. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank verklaart de vorderingen van de burgerlijke partijen 
)ntvankelijk doch ongegrond. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
op 13 december 2021 door en tegen de beschikkingen, 
zoals aangegeven in het grievenformulier; 
op 13 december 2021 door en tegen de beschikkingen, 
zoals aangegeven In het grievenformulier; 
op 14 december 2021 door het openbaar ministerie tegen en 

en dit tegen de beschikkingen op strafgebied, zoals aangegeven 

in het grievenformulier. 

* * * * * 

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 
de beklaagden en in hun middelen van 
verdediging, vertegenwoordigd door mr. advocaat te 
mr. advocaat te die de burgerlijke partijen en 

vertegenwoordigt in hun eis; 
mr. advocaat te die de burgerlijke partijen en 

,ertegenwoordigt in hun eis; 
de heer eerste advocaat-generaal, in zijn vordering. 
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1. Ontvankelijkheid hogere beroepen en procesverloop voor het hof 

01. Elk hoger beroep is ontvankelijk. Deze hogere beroeoen uitgaande van het openbaar 

ministerie en van de burgerlijke partijen 

gingen telkens gepaard met een grievenschrift 

ingediend overeenkomstig artikel 204 Sv. Ingevolge de in deze grievenschriften in 

concreto aangehaalde grieven staat ten overstaan van de beide beklaagden thans de 

volledige zaak - zowel op strafgebied als op burgerlijk gebied - ·ter beoordeling van het 

hof. 

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 Sv., 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 versch ijnen 

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 opzichte van de eerste beklaagde en tweede beklaagde 
werd de zaak bij dit hof behandeld oo tegenspraak (artikel 

185,§1 Sv.). Ook ten overstaan van de burgerlijke partijen 
was er tegenspraak (artikel 185,§1 

Sv.}. 

04. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzit ting van 

7 september 2022, waarop partijen - na eerder uitstel - voor zover als nodig vrijwillig 

zijn verschenen en 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.W.). 

05. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 

782bis Ger.W. (zoals van toepassing vanaf 26 juni 2008). 
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ll. Beoordeling strafvordering 

ll. A. Voorafgaandelijk 

06. Terminologie: 

(i) Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde, zetelend in correctionele zaken d.d. 15 november 2021 wordt hierna 

aangeduid als 'beroepen vonnis'. 

(ii) De beschikking tot verwijzing van de raadkamer van 12 januari 2021 waarbij de zaak 

aanhangig werd gemaakt bij deze rechtbank wordt aangeduid als 'inleidende akte'. 

07. Misdrijfomschrijving: In het beroepen vonnis werd een verbetering aangebracht aan 

de misdrijfomschrijving voorwerp van tenlastelegging A.2. zoa ls in de inleidende akte 

vermeld, meer bepaald door waar staat "17 mei 2020" te lezen als "7 mei 2020". Het 

hof bevestigt deze terechte verbetering. 

ll. B. Feiten 

08. Op grond van de stukken en het onderzoek ter terechtzitting wordt uitgegaan van de 

feiten zoals op omstandige wijze aangehaald en uiteengezet in het beroepen vonnis 

(p.3 tot en met p.7, rubriek 3.1. Overzicht van de feiten) . 

ll. C. Bevoegdheid 

09. De feiten zoals in de inleidende akte respectievelijk omschreven ten laste van de 

eerste beklaagde onder de tenlasteleggingen A.1., A.2. en A.3. en ten laste van de 

tweede beklaagde onder de tenlasteleggingen A.1. en A.2. zijn allen strafbaar met 

correctionele straffen. De eerste rechter was, en dit hof is, bevoegd om kennis te 

nemen van de strafvordering. 

ll. D. Verjaring 

10. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden gelet op de in artikel 21 

V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), evenals de tijdstippen (12 mei 2018 voor 

wat betreft tenlastelegging A.1., 7 mei 2020 voor wat betreft tenlastelegging A.2. en 6 

juni 2020 voor wat betreft tenlastelegging A.3.) waarop de feiten in de inleidende akte 

werden gesitueerd. 
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ll. E. Het bewijs en de schuld van de beklaagden 

E.1. Omtrent tenlastelegging A.1. 

11. De beide beklaagden werden door de eerste rechter vrijgesproken voor 

tenlastelegging A.1. Er werd geoordeeld dat hun handelswijze kaderde in een 

gevaarsituatie waarop de beklaagden op de hen geëigende wijze reageerden in een 

scenario dat zich met overmacht laat vereenzelvigen. 

12. Het hof is evenwel van oordeel dat het strafdossier afdoende bewijselementen omvat 

die in hun onderlinge samenhang beschouwd van aard zijn om tot het bewezen 

karakter van de inbreuk te besluiten. Er kan in die optiek onder meer gewezen worden 

op: 

• de getuigenverklaring van ::>mvattende o.a. de volgende 

passage: "Toen de tractor ons net gepasseerd was zakte de stier door zijn poten. 

Het leek alsof hij er niet meer op kon steunen. Het was niet alsof de stier zich schrap 

zette. De boer op de tractor riep op een jonger boer, die achter de stier liep: Slaat ! 

Slaat !, waarop die man met een dikke stok op het lijf van de stier begon te slaan. 
Dit was echter zonder ophouden en uit volle kracht. Op dat moment stond de 

tractor stil. Wij wisten niet wat we zagen en waren eigenlijk allemaal in shock. Ik 

ben dan beginnen roepen en ben er gaan naast staan om te zeggen dat hij daar 

mee moest stoppen. Die man zei dat hij er niet mee stopte en sloeg gewoon verder. 

Het leek zelfs alsof hij nog harder dan ervoor aan het slaan was. Daarna is de 

tractor doorgereden terwijl de stier nog op de grond lag. De stier werd gewoon over 

het asfalt geschuurd naar de weide. Er was hierdoor een lang bloedspoor op het 

asfalt. Ik ben dan beginnen filmen, maar op dat moment reed de tractor net de 

weide op. In plaats van de stier dan meteen los te laten reed de oudere boer op de 

tractor er nog een Jus mee door de weide. De ganse t ijd werd de stier gewoon 

meegesleurd. Ik zal u de beelden overhandigen." 

• de getuigenverklaring van waarin zij o.a. liet optekenen: "Op 

datum van de feiten kwam ik met de auto thuis van de winkel, toen ik ter hoogte 

van de boer zijn boerderij een blauwe tractor zag staan met achteraan een stier 

aan bevestigd. De stier was er aan bevestigd met een koord aan het hoofd. De 

tractor reeds stapvoets en ik zag dat de stier tegenwerkte door zich met zijn poten 

schrap te zetten. Ter hoogte van van het nummer mg ik dat de stier 

op de grond lag. Dan stond de tractor stil. Ik zag dat de stier slagen van een stok 

kreeg van een j ongere boer. Mensen van een politieke partij die huis aan 

huisbezoeken aan het doen waren stonden op dat moment juist voor mijn woning 
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en wij riepen allemaal STOP naar de boer die de koe aan het slaan was. De boeren 
waren aan het terugroepen ✓zwijgt' en dat we ons niet moesten moeien. Ik ben ook 
van de boerenbuiten en weet dat koeien soms met een stok worden aangemaand 
verder te wandelen, maar de slagen die die Jongere boer aan die stier gaf. .. Zo 

behandel Je geen dieren. Dat was er echt over. Ik denk dat de tractor ongeveer één 
minuut heeft stilgestaan toen hij opnieuw stapvoets vertrok. De stier lag nog altijd 
op het asfalt met zijn achterpoten achter hem. De stier werd tot op de weide over 

het asfalt gesleept. Ik ben de tractor niet meer gevolgd tot op de weide omdat ik 
thuis met een peuter zit. 11 

• het beeldmateriaal zoals vervat op de USB-stick die door omstaanders werd 

genomen: daarop is te zien hoe de stier met een relatief kort touw via de nek aan 

de tractor gebonden in fine van het traject alsnog op de weide wordt gesleept 

waarna er daar ter plekke nog een soort ruime lus wordt gemaakt; de snelheid van 

de tractor ligt relatief hoog en het dier poogt tijdens het traject (tevergeefs) recht 

te krabbelen; 

• het door de verbalisanten opgenomen bloedspoor afkomstig van de stier van 141 

meter lang op de rijbaan, een aanvang nemende bij huisnummer 

~n lopende tot op de weide; 

van de 

• de medische vaststellingen door dierenarts direct na de feiten waarbij er 

werd geconstateerd dat het dier een kwetsuur had opgelopen boven het 

kniegewricht links achter, evenals een aantal schaafwonden. 

13. De beklaagden hebben doorheen hun concrete handelswijze de grens van het 

toelaatbare ontegensprekelijk overschreden. Er was geen sprake van een 

overmachtssituatie die dermate was dat deze niet met minder ingrijpende 

maatregelen kon ontmijnd worden. De weg waar de stier eerder ten val zou zijn 

gekomen was breed genoeg om het dier aan de kant te slepen teneinde vervolgens 

zonder verder gevaar voor derden te pogen de toestand op een diervriendelijke(re) 

wijze op te lossen. Het verslag van dierenarts dat door burgerlijke partij 

wordt bijgebracht mag dan wel abstract zijn; maar geeft toegespitst op een 

dergelijke situatie, waarbij men geconfronteerd wordt met een onwillige stier, toch 

een aantal nuttige aanzetten en suggesties die een goed menende en redelijke 

landbouwer uit de sector niet volledig onbekend mochten zijn. De beklaagden 

handelden echter moedwillig al te ruw en te kordaat door het (reeds gewonde) dier 

eerst buitenmatig te slaan met een stok en het vervolgens zonder mededogen 

tientallen meters ver over het asfalt te slepen met onvermijdelijke schaafwonden als 
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gevolg. Het valt ook niet te begrijpen waarom zij eenmaal op de weide een nog 

dermate brede lus-beweging maakten. Het is weliswaar correct dat er bij de ingang 
van de weide een koe was vastgebonden; maar ook in de redelijke veronderstelling dat 
zij enige afstand met dat dier wensten te creëren, konden zij op de weide gewoon wat 

verder hebben gereden en was het al lerminst noodzakelijk een dermate brede lus te 
maken en dus de afstand waaronder er (leed veroorzakend) werd gesleept te 
verlengen. De feitelijke wijze waarop zij het probleem in onderlinge coördinatie en met 

elk een eigen aandeel in de feiten (in het bijzonder de eerste beklaagde op de 
tractor/trekker en de tweede beklaagde door het toebrengen van de buitenmatige 
slagen) hebben aangepakt was duidelijk van aard dat dit in hoofde van de stier 
nodeloze, minstens overmatige, pijn heeft veroorzaakt. De constitutieve elementen 

van ten lastelegging A.1. verenigen zich aldus ten overstaan van elk van beide 
beklaagden ten volle en het beroepen vonnis dient in dusverre hervormd te worden. 

14. Hetgeen de beklaagden daar voor het overige nog pogen tegenin te brengen, is niet 

van aard om het hof nog tot andere inzichten te brengen. 

Zo is de ILVO-mededeling bijvoorbeeld bijzonder genuanceerd wat het gebruik van een 
stok betreft o.a. stellende dat men dit tot een minimum moet beperken. De hoger 
geciteerde getuigenverklaringen laten zich allerminst met een minimalistische 

tussenkomst vereenzelvigen. 

De ILVO-mededeling laat ook opmerken dat er kalmte vereist Is, dat spoed zelden een 

goede zaak is en dat ten overstaan van gestreste dieren best een rustperiode wordt 
ingelast alvorens een corrigerende handeling aan te vatten. Opnieuw handelden de 
beklaagden geenszins conform daarmee vermits zij op een zeer directe en 
ononderbroken wijze tot doorlopende actie overgingen. Bovendien was de stier 
vastgebonden aan de tractor zodat het op geen enkel moment aannemelijk wordt 

gemaakt dat er een acuut gevaar was voor omstaanders. 

In de marge merkt het hof volledigheidshalve nog op dat zij zich bij haar 
oordeelsvorming niet laat leiden door zijdelingse mediaberichten waarnaar er her en 
der door partijen wordt verwezen, noch door de getuigenverklaringen van 

die recent in hoger beroep worden voorgelegd wegens 

daterend van al te lang na de feiten (quasi 4 jaar later) en dus weinig betrouwbaar. 

E.2. Omtrent tenlastelegging A.2. 

15. Aan de beide beklaagden werd door de eerste rechter tevens de vrijspraak verleend 
voor tenlastelegging A.2. Er werd geoordeeld dat hun tussenkomst kaderde in een 
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noodsituatie teneinde de drachtige koe te ontzetten en dat dit wel degelijk middels 

een nylonband rond de hals mocht gebeuren. Dat het dier nadat het uit de 

werd getrokken vervolgens nog een tiental meter verder werd gesleept, wordt 
eveneens als aanvaardbaar bestempeld. 

16. Naar het oordeel van het hof heeft de eerste rechter aan de beklaagden op goede 

gronden de vrijspraak verleend voor tenlastelegging A.2. Er is op zijn minst gerede 

twijfel mogelijk als hun reddingsactie op een foutieve wijze en in strijd met de 

dierenwelzijnswet werd uitgevoerd. 

Er waren van meet af aan een aantal inconsistenties, zoals initieel weergegeven door 

omstaanders en/of in de media, waarop naderhand diende teruggekomen te worden. 

Zo was er initieel sprake van het gebruik van een staalkabel (ook rond de hals), maar 

bleek het finaal toch te gaan om een nylonband. Het vaststaande gegeven dat de koe 

drachtig was liet ook geen andere werkwijze toe dan te trekken via de hals (omdat het 

ongeboren kalf anders in de problemen kon komen). Uit de krantenartikelen 

betrekking hebbende op soortgelijke voorvallen die de beklaagden voorleggen blijkt 

ten andere dat dergelij ke werkwijze niet zo uitzonderlijk is, want ook de br;:indweer 

niet volkomen vreemd . Daags na de feiten konden er door bedrijfsdierenarts 

bij de koe overigens geen letsels vastgesteld worden. 

Daar waar in het bijzonder de burgerlijke partijen verwijzen naar de onnodige wijze 

waarop de reddingsactie zich temporeel zou hebben uitgestrekt met supplementair 

dierenleed als gevolg, meer bepaald door de koe eenmaal op het droge bij wijze van 

strafexpeditie nog t ientallen meters verder te slepen op de weide, vindt deze these 

evenmin steun in de gegevens van het strafdossier. In het aanvankelijk proces-verbaal 

van vaststellingen wordt er immers slechts gewag gemaakt van een 10-tal meter. _De 

internetlink van waarvan melding in het st rafdossier laat evenmin toe de 

sleepafstand exact in te schatten. De toenmalige verbale reactie van de brandweer is 

bij dit alles niet decisief omdat er ook voordien reeds sprake was van onderlinge 

animositeit met de beklaagden. 

E.3. Omtrent tenlastelegging A.3. 

17. De eerste beklaagde werd tot slot door de eerste rechter vrijgesproken voor 

tenlastelegging A.3. overwegende dat het niet bewezen voorkwam dat hij de ganzen 

met opzet aanreed en dat het ganse euvel zich met een ongeval kon vereenzelvigen. 

18. Het hof is evenwel van oordeel dat er ter zake geen twijfel mogelijk is en dat de eerste 

beklaagde zich wel degelijk schuldig maakte aan de feiten voorwerp van 
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' -.......:.1:._, _____ ·------------------------

tenlastelegging A.3. De getuigenis van is duidelijk en laat bewijsmatig 

geen marge voor interpretatie. Hij liet onder meer optekenen : "Ik merkte een voertuig 

op die de weide opreed op 6 juni 2020 omstreeks 16.15u. Ik zag een voertuig dat in het 

rond aan het rijden was. Ik vroeg mij af wat de chauffeur eigenlijk aan het doen was. 

Het voertuig betreft een Op een bepaald 

moment merkte ik dat hij een groep ganzen achterna reed. Hii reed ze bewust achterna 

en probeerde de vogels aan te riiden. Ik zag dat hij er een paar had aangereden. Ik ben . 

dan naar buiten gegaan en heb het gefilmd." 

Er zijn geen valabele redenen om t e twijfelen aan de geloofwaardigheid van diens 

getuigenis. Het betreft een die kennel ijk geen directe banden had met 

deze of gene belangengroepering en/of met de burgerlijke partijen. Hij zette het 

filmpje - dat weliswaar enkel betrekking heeft op de eindfase van de tussenkomst van 

de eerste beklaagde - op facebook en pas in een later stadium werd hij daarom door 

een van de burgerlijke partijen gecontacteerd. Getuige iaat er in zijn 

verklaring niet de minste twijfel over bestaan dat de eerste beklaagde de ganzen 

bewust achternareed om ze vervolgens aan te rijden. Dergelijke manier van handelen 

duidt geenszins op een ongeval of overmacht, maar maakt een moedwillige actie uit er 

op gericht zijnde dieren te laten omkomen en/of te verminken. Die vaststelling is 

cruciaal en het daarop aansluitende filmmateriaal uit een latere fase Is - anders dan de 

eerste rechter overweegt - niet meer decisief. 

19. Al het verweer dat hiertegen door de eerste beklaagde bij wijze van vermeende 

ongevals- of overmachtsthese wordt ingebracht o.a. als zou het zicht belemmerd zijn 

geweest door het hoge gras of als zouden de ganzen plots zijn opgevlogen, strijdt met 

de objectieve inhoud van de hoger geciteerde getuigenis van 

ll. F. De straftoemeting 

20. De hierboven in hoofde van de eerste beklaagde bewezen 

verklaarde feiten, zoals onder de tenlasteleggingen A.1. en A.3. omschreven in de 

inleidende akte, zijn in hoofde van deze beklaagde verbonden door een eenheid van 

misdadig opzet, zoals bedoeld in artikel 65, eerste lid Sw., zodat hem thans slechts één 

straf moet worden opgelegd. 

21. De strafmaat wordt bepaald in acht genomen de zwaarte van de bewezen verklaarde 

misdrijven en de individuele strafwaardigheid van de beklaagden. 

Het hof kan daarbij niet om de cruciale vaststelling heen dat de beide beklaagden het 

niet nauw namen met het dierenwelzijn . Hun respect ievelijk optreden was ronduit 
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brutaal van aard. Ten overstaan van beiden dringt zich de oplegging van een 

substantiële geldboete op teneinde hen in de toekomst tot meer omzichtig en 

diervriendelijker handelen aan te zetten. 

Bij het bepalen van de omvang van de geldboete houdt het hof wel rekening met het 

gunstig strafverleden van de beide beklaagden (meer bepaald een blanco strafregister 

langs zijde van de eerste beklaagde en een eenmalig verkeersantecedent langs zijde 

van de tweede beklaagde) en met het gegeven dat meerdere navolgende controle 

inspecties door de Inspectie Dierenwelzijn gunstig waren. 

Dientengevolge kan de noodzakelijk op te leggen geldboete langs zijde van eerste 

beklaagde bepaald worden op 200 euro (na toepassing van 70 opdeciemen gebracht 

op 1.600,00 euro) en langs zijde van de tweede beklaagde - zijn aandeel in de feiten 

geringer zijnde - op 150 euro (na toepassing van 70 opdeciemen gebracht op 1.200,00 

euro). 

22. Ten overstaan van beide beklaagden wordt er voorts in een boetevervangende 

gevangenisstraf voorzien van 1 maand. 

23. Aangezien de beide beklaagden thans schuldig worden bevonden aan een of meerdere 
tenlasteleggingen dienen zij verder beiden veroordeeld te worden tot: 

(i) De solidariteitsbijdrage die verschuldigd is per veroordeling tot een criminele of 

correctionele hoofdstraf. Het bedrag van de solidariteitsbijdrage is onderworpen aan 

de verhoging bedoeld in de bepalingen betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboeten. Ingevolge de artikelen 59 en 60 van de programmawet van 

25 december 2016 (8.5., 29 december 2016) wordt het aantal opdeciemen met ingang 

vanaf 1 januari 2017 van 50 op 70 gebracht. Aangezien de solidariteitsbijdrage geen 

straf is, dienen met ingang vanaf 1 januari 2017 de verhoogde opdeciemen toepassing 

te vinden. De beklaagde wordt bijgevolg hierna veroordeeld tot betaling van een 

bijdrage van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen (x8), en aldus gebracht op 200,00 

euro. 

(ii) De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 

waarvan het hof vaststelt dat het actueel bedrag van daarvan thans 52,42 euro 

bedraagt. Dit ingevolge de omzendbrief 131/9 d.d. 8 januari 2022, verschenen in het 

Belgisch staatsblad van 11 januari 2022 over de indexering van de tarieven van de 

gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten {blz. 938 e.v.). Het indexeren 

van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten steunt op 

artikel 9 van de wet van 23 maart 2019. Dit is de nieuwe basiswet over de 
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gerechtskosten in strafzaken, zoals uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 

15 december 2019 dat de wet uitvoert. 

(iii) 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 tweedelijnsbijstand 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. Deze bedroeg initieel 20,00 euro, maar moet met ingang 

vanaf 1 oktober 2022 evenwel (na indexering: het indexcijfer van de consumptieprijzen 

voor de maand april 2017 bedroeg 105,09 terwijl datzelfde indexcijfer 115,63 euro 

bedraagt sedert de maand november 2021 en 125,24 sedert de maand september 

2022, B.S., 30 november 2021, p.115188, BS 6 december 2021, p.116629 en B.S. 13 
oktober 2022, p.73193) met 10% verhoogd worden en op 24,00 euro gebracht 

worden. 

24. Aangezien meerdere tenlasteleggingen thans bewezen worden verklaard dient er door 

het hof ook uitspraak gedaan te worden omtrent de overtuigingsstukken, meer 

bepaald als volgt: en . zoals beiden neergelegd op de griffie 

van de correctionele rechtbank te Dendermonde, dienen bij het strafdossier gevoegd 

te worden. 

25. De beide beklaagden worden tot slot, ten bate van de Staat, hoofdelijk veroordeeld tot 

de kosten die zowel in eerste aanleg als in graad van hoger beroep aan de zijde van het 

openbaar ministerie zijn gevallen, zoals hierna aangegeven en begroot. Het hof stelt 

daarbij voor zover als nodig vast dat de feiten, waarvoor de beklaagden thans worden 

ontslagen van rechtsvervolging, geen afzonderlijke kosten veroorzaakten. 

111. Beoordeling burgerlijke vorderingen 

111. 1. Omtrent de burgerltike partijstelling var. _ 

26. De burgerlijke vordering van burgerlijke partij strekt er toe de beide 

beklaagden te horen veroordelen tot 1,00 euro morele schadevergoeding uit hoofde 

van elk van de respectievelijk bewezen te verklaren tenlasteleggingen. 

27. De rechtsvordering tot het herstel van schade, door een misdrijf veroorzaakt, behoort 
aan hen die schade hebben geleden (artikel 3 V.T.Sv.). De strafrechter mag aan de 
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burgerlijke partij enkel schadevergoeding toekennen als hij vaststelt dat de schade 
voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hij bewezen verklaart. 

28. De burgerlijke vordering van is bijgevolg ongegrond in zoverre gebaseerd op 

tenlastelegging A.2. waarvoor de beide beklaagden op strafgebied werden 

vrijgesproken. 

29. Burgerlijke partij maakt onder verwijzing naar artikel 4 van haar statuten 
voorts aannemelijk dat zij in casu belang heeft bij het optreden in rechte en door 
toedoen van de door de beklaagden gepleegde feiten morele schade heeft geleden. De 
beklaagden reiken ter zake overigens geen inhoudelijk geconcretiseerd verweer aan. 

De burgerlijke vordering van burgerlijke partij kan dientengevolge 
ingewilligd worden ten belope van telkens 1,00 euro morele schade en zulks zowel in 
zoverre gebaseerd op tenlastelegging A.1. als A.3. ten overstaan van de eerste 
beklaagde als in zoverre gebaseerd op tenlastelegging A.1. ten overstaan van de 

tweede beklaagde. 

30. Er dient tevens ingegaan te worden op het verzoek van burgerlijke partij )m 
de·beide beklaagden solidair te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding begroot 

op 210,00 euro voor elk van beide aanleggen. 

111. 2. Omtrent de burgerlijke partijstelling van 

31. De burgerlijke vordering van burgerlijke partij is er op gericht de 

beide beklaagden te horen veroordelen tot 1,00 euro morele schadevergoeding uit 
hoofde van elk van de respectievelijk bewezen te verklaren tenlasteleggingen. 

32. Het hof verwijst mutatis mutandis naar hetgeen hoger onder randnummer 27. ten 

overstaan van burgerlijke partij werd overwogen. 

33. De burgerlijke vordering van is bijgevolg ongegrond in zoverre 
gebaseerd op tenlastelegging A.2. waarvoor de beide beklaagden op strafgebied 

werden vrijgesproken. 

34. Burgerlijke partij maakt onder verwijzing naar artikel 3 en 4 van 
haar statuten voorts aannemelijk dat zij in casu belang heeft bij het optreden in rechte 
en door toedoen van de door de beklaagden gepleegde feiten morele schade heeft 
geleden. De beklaagden reiken ter zake overigens ook hier geen inhoudelijk 

izeconcretiseerd verweer aan. De burgerlijke vordering van burgerlijke partij 
kan dientengevolge ingewil ligd worden ten belope van telkens 1,00 
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euro morele schade en zulks zowel in zoverre gebaseerd op tenlastelegging A.1. als 

A.3. ten overstaan van de eerste beklaagde als in zoverre gebaseerd op tenlastelegging 

A.1. ten overstaan van de tweede beklaagde. 

35. Er dient tevens ingegaan te worden op het verzoek van burgerlijke partij 

om de beide beklaagden solidair te veroordelen tot een rechtsplegings

vergoeding begroot op 210,00 euro voor elk van beide aanleggen. 

111. 3. Omtrent de burgerlijke partijstelling van 

36. De burgerlijke vorderingen van burgerlijke partijen en 
zijn er op gericht de beide beklaagden solidair te horen 

veroordelen tot een provisie van 1,00 euro op alle schade uit hoofde van elk van de 

respectievelijk bewezen te verklaren tenlasteleggingen. 

37. De beklaagden betwisten deze burgerlijke vorderingen stellende dat deze 

ontoelaatbaar dienen verklaard te worden omwille van het gemis aan hoedanigheid en 

belang. 

38. De beklaagden dringen er naar het oordeel van het hof terecht op aan deze burgerlijke 

vorderingen onontvankelijk te horen verklaren. De burgerlijke partijen 
en naken weliswaar gewag van gemeentelijk belang in de zin 

van collectieve noden van haar inwoners, waarbij de gevoelens en emoties van haar 

burgers zouden geraakt zijn, maar zulks is voor discussie vatbaar. Er waren immers 

maar een paar geïndividualiseerde burgers getuige van de onder tenlastelegging A.1. 

en A.3. bewezen verklaarde feiten. Voor het overige was er vooral een hetze in de 

(gemeentelijke en regionale) pers omwille van het gebeuren. Zulks volstaat evenwel 

niet voor een ontvankelijke burgerlijke partijstelling vermit s het algemeen belang 

waaraan de gemeenten refereren zich niet laat vereenzelvigen met hun persoonlijk en 

rechtstreeks eigen belang. Er anders over oordelen zou impliceren dat gemeenten zich 

vanuit een vermeend collectief burgerbelang burgerlijke partij zouden kunnen stellen 

voor alle misdrijven waaraan de pers ruchtbaarheid geeft en die op hun territorium 

plaatsvinden. Dat is niet bestaanbaar met artikel 17 Ger.W. (VOET, S., 'Belang (en 

hoedanigheid) als voorwaarde(n) van de burgerlijke rechtsvordering: een update en 

knelpunten inzake collectief procederen', in Actualia gerechte/ijk recht, Vlaamse 

conferentie van de Balie te Gent (ed.), Larcier, Gent, 2008, (85) 108-112, randnummers 

34 t.e.m. 40). 

* * * * * 
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OP DEZE GRONDEN, 

HET HOF, met eenparigheid van stemmen, 
rechtdoende op tegenspraak, 

Met toepassing van de artikelen: 

in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven; 

3, 7, 38, 40, 50, 65 en 100 Sw.; 

162, 185, 189, 190, 194 en 211 Sv.; 

211bis Sv.; 

191 en 212 Sv.; 

24 van de wet van 15 juni 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 de verbetering van de inleidende akte zoals voorzegd onder randnummer 07. 

OP STRAFGEBIED 

1. 

Doet het beroepen vonnis ten overstaan van de eerste beklaagde 

teniet, en opnieuw oordelend: 

Stelt vast dat de feiten zoals omschreven in de inleidende akte onder de tenlastelegging A.2. 

voor dit hof niet bewezen zijn gebleven en spreekt de eerste beklaagde ter zake vrij. 

Stelt vast dat de feiten zoals omschreven in de inleidende akte onder de tenlasteleggingen 

A.1. en A.3., zoals door de eerste beklaagde gepleegd met eenheid van opzet in de zin van 

artikel 65, eerste lid Sw., voor dit hof bewezen zijn en dat de eerste beklaagde ter zake 

schuld treft. 

Veroordeelt de eerste beklaagde uit dien hoofde tot een geldboete van TWEEHONDERD 

EURO, te verhogen met 70 opdeciemen zodat zij aldus wordt gebracht op DUIZEND 

ZESHONDERD EURO of een vervangende gevangenisstraf van een maand. 

Veroordeelt de eerste beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing van 

70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 
Veroordeelt de eerste beklaagde tot betaling van een bijzondere forfaitaire bijdrage in de 

kosten van 52,42 euro. 
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Veroordeelt de eerste beklaagde tot het betalen van een bijdrage van 24,00 euro aan het 

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 

ll. 

Doet het beroepen vonnis ten overstaan van de tweede beklaagde 

t eniet, en opnieuw oordelend: 

Stelt vast dat de feiten zoals omschreven in de inleidende akte onder de tenlastelegging A.2. 

voor dit hof niet bewezen zijn gebleven en spreekt de tweede beklaagde ter zake vrij. 

Stelt vast dat de feiten zoals omschreven in de inleidende akte onder de tenlastelegging A.1. 
voor dit hof bewezen zijn en dat de tweede beklaagde ter zake schuld treft. 

Veroordeelt de tweede beklaagde uit dien hoofde tot een geldboete van HONDERDVIJFTIG 
EURO, te verhogen met 70 opdeciemen zodat zij aldus wordt gebracht op DUIZEND 

TWEEHONDERD EURO of een vervangende gevangenisstraf van een maand. 

Veroordeelt de tweede beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing van 

70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 

Veroordeelt de tweede beklaagde tot betaling van een bijzondere forfaitaire bijdrage in de 

kosten van 52,42 euro. 

Veroordeelt de tweede beklaagde tot het betalen van een bijdrage van 24,00 euro aan het 

Fonds voor juridische tweedel ijnsbijstand. 

111. 

Bepaalt dat de overtuigingsstukken en zoals beiden neergelegd 

op de griffie van de correctionele rechtbank te Dendermonde, bij het strafdossier dienen 

gevoegd te worden. 

IV. 

Verwijst de eerste veroordeelde en tweede veroordeelde 

bovendien hoofdelijk in de kosten van het geding, gevallen aan de zijde 

van het openbaar ministerie zowel in eerste aanleg als in graad van hoger beroep en begroot 

deze kosten alhier in hun geheel op 255,45 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Gelet op de artikelen 

1382 en 1383 BW; 

- 3 en 4 V.T.Sv. 
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1. 
Doet het beroepen vonnis teniet daar waar de burgerlijke vordering van 
ontvankelijk, maar in haar totaliteit ongegrond werd verklaard ten overstaan van de eerste 

beklaagde en tweede beklaagde, 
en opnieuw recht doende, 

1.1. 
verklaart de burgerlijke vordering van Jntvankelijk, maar ongegrond in zoverre 
gericht tegen de eerste beklaagde en tweede beklaagde en gesteund op tenlastelegging A.2. 

1.2. 
verklaart de burgerlijke vordering van ontvankelijk en gegrond in zoverre gericht 

tegen de eerste beklaagde en gesteund op tenlastelegging A.1. en A.3. 

1.3. 

• veroordeelt de eerste beklaagde uit hoofde van tenlastelegging A.1. tot betaling 

aan de burgerlijke partij van een definitief bedrag van een euro (1,00 

euro) uit hoofde van morele schadevergoeding te vermeerderen met de 
vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 12 mei 2018 tot heden, 
en vervolgens, vanaf heden tot aan de datum van algehele betaling met de 

gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet; 

• veroordeelt de eerste beklaaede uit hoofde van tenlastelegging A.3. tot betaling 

aan de burgerlijke partij ,an een definitief bedrag van een euro (1,00 

euro) uit hoofde van morele schadevergoeding te vermeerderen met de 
vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 6 juni 2020 tot heden, 

en vervolgens, vanaf heden tot aan de datum van algehele betaling met de 

gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet; 

verklaart de burgerlijke vordering van Jntvankelijk en gegrond in zoverre gericht 

tegen de tweede beklaagde en gesteund op tenlastelegging A.1. 

• veroordeelt de tweede beklaagde uit hoofde van tenlastelegging A.1. tot betaling 
aan de burgerlijke partij van een definitief bedrag van een euro (1,00 
euro) uit hoofde van morele schadevergoeding te vermeerderen met de 
vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 12 mei 2018 tot heden, 
en vervolgens, vanaf heden tot aan de datum van algehele betaling met de 

gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet. 
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1.4. 
Veroordeelt de eerste beklaagde en tweede beklaagde solidair tot betaling aan de 
burgerlijke partij ,an een rechtspleglngsvergoeding begroot op 210,00 euro voor 

de eerste aanleg en op 210,00 euro voor de huidige beroepsprocedure. 

ll. 
Doet het beroepen vonnis teniet daar waar de burgerlijke vordering van 

mtvankelijk, maar in haar totaliteit ongegrond werd verklaard ten overstaan van de 

eerste beklaagde en tweede beklaagde, 

en opnieuw recht doende, 

11 .1. 
verklaart de burgerlijke vordering van ontvankelijk, maar ongegrond in 
zoverre gericht tegen de eerste beklaagde en tweede beklaagde en gesteund op 

tenlastelegging A.2. 

11.2. 
verklaart de burgerlijke vordering van ontvankelijk en gegrond in 

zoverre gericht tegen de eerste beklaagde en gesteund op tenlastelegging A.l. en A.3. 

11.3. 

• veroordeelt de eerste beklaagde uit hoofde van tenlastelegging A.1. tot betaling 
aan de burgerlijke partij van een definitief bedrag van een 

euro (1,00 euro) uit hoofde van morele schadevergoeding te vermeerderen met de 
vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 12 mei 2018 tot heden, 
en vervolgens, vanaf heden tot aan de datum van algehele betaling met de 

gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet; 
• veroordeelt de eerste beklaagde uit hoofde van tenlastelegging A.3. tot betaling 

aan de burgerlijke partij ,an een definitief bedrag van een 

euro (1,00 euro) uit hoofde van morele schadevergoeding te vermeerderen met de 
vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 6 juni 2020 tot heden, 
en vervolgens, vanaf heden tot aan de datum van algehele betaling met de 

gerechtelijke intresten aan de wettelijke Intrestvoet; 

verklaart de burgerlijke vordering van ontvankelijk en gegrond in 

zoverre gericht tegen de tweede beklaagde en gesteund op tenlastelegging A.1. 

• veroordeelt de tweede beklaagde uit hoofde van tenlastelegging A.1. tot betaling 

aan de burgerlijke partij van een definitief bedrag van een 
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euro (1,00 euro) uit hoofde van morele schadevergoeding te vermeerderen met de 
vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 12 mei 2018 tot heden, 
en vervolgens, vanaf heden tot aan de datum van algehele betaling met de 

gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet. 

11.4. 
Veroordeelt de eerste beklaagde en tweede beklaagde solidair tot betaling aan de 
burgerlijke partij van een rechtsplegingsvergoeding begroot op 210,00 
euro voor de eerste aanleg en op 210,00 euro voor de huidige beroepsprocedure. 

111. 
Doet het beroepen vonnis teniet daar waar de burgerlijke vordering van 
ontvankelijk; maar ongegrond werd verklaard ten overstaan van de eerste beklaagde en 

tweede beklaagde, 
en opnieuw recht doende, 

verklaart de burgerlijke vordering van onontvankelijk in zoverre gericht tegen 

de eerste beklaagde en tweede beklaagde. 

IV. 
Doet het beroepen vonnis teniet daar waar de burgerlijke vordering van 

ontvankelijk, maar ongegrond werd verklaard ten overstaan van de 

eerste beklaagde en tweede beklaagde, 

en opnieuw recht doende, 

verklaart de burgerlijke vordering van onontvankelijk in zoverre 

gericht tegen de eerste beklaagde en tweede beklaagde. 
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kosten: 

afschriften 33,00 
9,00 

opstelrecht 
dagvaardingen 141,30 

subtotaal 183,30 
+10% 18,33 

Totaal 201,63 

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 NEGENTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND 
TWEEtNTWINTIG uitgesproken door kamervoorzitter 

in aanwezigheid van advocaat-generaal, 

m"'t hiic:t~nn "~n 11riffiPr 




