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Not.nr. ME.63.L2.002998/19 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 2)5_0 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

RRf\ 

op 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende 
strafbare feiten: 

geen aangepaste voeding, verzorging of huisvesting - feiten vanaf 10 januari 2013 

als persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, niet de nodige maatregelen te 
hebben genomen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en 
ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, 
aanpassing of domestikatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen, 
namelijk (omschrijving misdrijf) . 
{art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren) 
nl. door de Cocker Spaniel " " constant opgesloten te houden in een bench en het dier 
gedurende maanden niet te voorzien van de nodige voeding 

Te 
door 

in de periode van 1 maart 2019 tot en met 24 juni 2019 

Verdachten tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 40 van de voormelde Wet van 
14 augustus 1986, het recht te worden ontzegd om voor een termijn van 1 maand tot 3 jaar, 
dieren van één of meer soorten te houden 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
kamer 0.14, zetelende in correctionele zaken dd. 18 mei 2020, op tegenspraak gewezen, 
werd als volgt beslist: 

Tweede beklaagde 

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten zoals omschreven 
onder de enige tenlastelegging - maakt toepassing van artikel 65, lid 1 van het strafwetboek: 

Veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een geldboete van 
TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8) tot 1.600 euro, met een 
vervangende gevangenisstraf van 2 maand. 

Vermits de tegen beklaagde uitgesproken straf, te ondergaan als hoofdstraf, vijf jaar 
gevangenisstraf niet te boven gaat en beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden opgelopen heeft, zijn er 
gronden om aan te nemen dat de veroordeelde zich aan het misdrijf zoals dit waarvoor hij 
werd gestraft niet meer zal schuldig maken. 
Gelast gedurende een termijn van drie jaar gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging van 100 
euro van de opgelegde geldboete, verhoogd met 70 opdeciemen (x8) tot 800 euro. 

Legt tweede beklaagde, bij toepassing van artikel 40 van de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren, definitief het verbod op om 
dieren van één of meerdere soorten te houden. 

Bijdragen - vergoeding 

Spreekt in hoofde van de beklaagde de verplichting uit om een bedrag van 25,00 euro, met 
70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van bijdrage tot 
financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

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

kosten 

Veroordeelt {eerste en) tweede beklaagde solidair tot de kosten van de rechtspleging, in hun 
geheel begroot op de som van 53,11 euro. 

* * * * * 
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Hof van beroep Gent - derde.kame~~O~~~·-N-T/-7-06_-_P_· _4..,,_½...,,J _________________ _ 

"Z 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroeo ingesteld: 

op 16 juni 2020 door tegen alle beschikkingen, zoals aangegeven in het 
grievenformulier; 

op 17 juni 2020 door het Openbaar Ministerie tegen en dit tegen alle 
beschikkingen op strafgebied, zoals aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 
advocaat te in de plaats van mr. . advocaat te 

de heer Advocaat-generaal, in zijn vordering. 

* * * * * 

1. ONTVANKELIJKHEID HOGERE BEROEPEN EN PROCESVERLOOP VOOR HET HOF 

01. Elk hoger beroep is ontvankelijk. Deze hogere beroepen uitgaande van de beklaagde 
en van het openbaar ministerie gingen telkens gepaard met een 

grievenschrif t ingediend overeenkomstig artikel 204 Sv. Ingevolge de in deze 
grievenschriften in concreto aangehaalde grieven staat ten overstaan van de 
beklaagde thans op strafgebied de volledige zaak 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 verschijnen 
alleen tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur van het 
onderzoek van het hoger beroep). 

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

04. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 
14 januari 2021, waarop partijen - na eerder ambtshalve 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: Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, zetelend in correctionele zaken d.d. 18 mei 2020 wordt hierna 
aangeduid als 'beroepen vonnis'. De rechtstreekse dagvaarding waarbij de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij deze rechtbank wordt aangeduid als 'inleidende akte'. 

07. Misdrijfomschrijving: De beklaagde werpt op dat de bewoordingen bij de aanhef van 
de tenlastelegging, meer bepaald 'feiten vanaf 10 januari 2013" niet op hun plaats 
zijn. Dat is correct maar het betreft duidelijk een loutere materiële verschrijving nu de 
incriminatieperiode in fine van de tenlastelegging wel degelijk juist wordt omschreven. 
Het hof verbetert aldus deze materiële vergissing door de woorden 'feiten vanaf 10 
januari 2013" voor niet-geschreven te houden. 

ll. B. Feiten 

08. Op grond van de stukken en het onderzoek ter terechtzitting wordt uitgegaan van de 
feiten zoals aangehaald en correct uiteengezet in het beroepen vonnis (p.3, 
randnummer 1.). 

ll. C. Bevoegdheid 

09. De feiten zoals ten laste van de beklaagde omschreven in de inleidende akte onder de 
enige tenlastelegging zijn 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 periode (van 1 maart 2019 tot 
en met 24 juni 2019) waarin de feiten in de inleidende akte werden gesitueerd. 

ll. E. Het bewijs en de schuld 

11. De beklaagde betwist zich schuldig te hebben gemaakt aan de tenlastelegging. Hij 
benadrukt dat zijn echtgenote eigenaar was van de hond, minstens de feitelijke en 
materiële bewaring van het dier had en dus de facto degene was die dagdagelijks 
instond voor de opvang, de opvoeding, de verzorging, de voeding en de huisvesting. 
Omwille van zijn beroepsbezigheden stelt hij zelf veelal uithuizing te zijn geweest en 
op een gegeven moment zelfs omwille van relationele problemen de woning te 
hebben verlaten. Pas naderhand zou hij de hond in miserabele toestand hebben 
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aangetroffen om dan onmiddellijk de nodige schikkingen te laten treffen via zijn 
moeder. De beklaagde besluit aldus dat er geen enkel moreel en/of intentioneel 
element voorhanden is waardoor hij zich aan de tenlastelegging zou hebben kunnen 
schuldig maken. 

12. Het verweer van de beklaagde kan evenwel niet gehonoreerd worden: 

(i} Dat de hond gechipt was op naam van zijn toenmalige echtgenote, staat er niet aan 
in de weg dat het dier onder het echtelijk dak verbleef zodat hij te beschouwen valt als 
een persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft in de termen van de 
voorliggende tenlastelegging. Spijts de echtelijke perikelen was ook de beklaagde zelf 
daar tot aan de feitelijke scheiding van 21 oktober 2019 (zie zijn stuk 1) en dus 
gedurende de volledige incriminatieperiode woonachtig. Hij wist evident van het 
bestaan van de hond en droeg daar binnen het huisgezin zelf als "medehouder" van 
het dier ook feitelijke verantwoordelijkheid voor. 

(ii) Illustratief is hoe zijnde de moeder van de beklaagde, de hond 
wel naar de dierenarts bracht en dat op aangeven van haar zoon die haar had gezegd 
dat "hij vond dat het hondje er niet gezond uit zag. 11 De beklaagde was aldus op de 
hoogte van de toestand van de hond. De graad van verwaarlozing is immers zonder 
meer extreem te noemen. Het consultatieverslag van dierenarts en de 
foto's zijn daarvoor bijzonder veelzeggend. Dergelijke graad van verwaarlozing en 
ondervoeding is per definitie de resultante van een langere tijdspanne. In die 
omstandigheden kan de beklaagde niet volhouden dat hij als het ware bij verrassing 
werd geconfronteerd met onverwacht en in kort tijdsbestek opgebouwde 
dierenverwaarlozing door toedoen van zijn echtgenote. 

(iii) Zoals hoger reeds aangehaald hield de beklaagde gedurende de volledige 
incriminatieperiode verblijf in de echtelijke woonst. Het is daarenboven geenszins 
bewezen dat hij al die tijd onwetend zou zijn geweest van de schrijnende situatie 
omwille van werkgerelateerde redenen. Zelf verklaart hij in die optiek: 11Omdat ik zeer 
veel afwezig ben omwille van beroepsbezigheden, heb ik eigenlijk niet meer op het 
hondje gelet. 11 Dat vormt geen afdoende rechtvaardiging. Op zijn minst heeft de 
beklaagde als medehouder een houding van onverschilligheid en onverantwoordelijk
heid aangenomen door zich totaal niet te bekommeren om een hond waarvan hij wist 
dat het in zijn huiselijke sfeer vertoefde. 

13. Met dergelijk gedrag verenigen zich in hoofde van de beklaagde zowel het materieel 
als het moreel element van de tenlastelegging. In navolging op de eerste rechter is het 
hof aldus van oordeel dat deze bewezen is gebleven. 
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ll. F. De strafmaat 

14. De beklaagde verzoekt onder verwijzing naar zijn actuele tewerkstelling dat hem de 

gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zou verleend worden. 

15. De strafmaat wordt bepaald in acht genomen de zwaarte van het bewezen verklaarde 
misdrijf of nog een vorm van dierenmishandeling die in casu extreme proporties 
aannam en die aldus bijzonder laakbaar voorkomt, evenals rekening houdend met de 
individuele strafwaardigheid van de beklaagde (aan wie in 2010 reeds eerder de gunst 
van opschorting werd verleend). 

16. Gelet op wat voorafgaat is het hof van oordeel dat er in de huidige zaak niet kan 
ingegaan worden op het verzoek om de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling te gelasten. De feiten zijn daartoe op zichzelf te zwaarwichtig en 
daarenboven is er geen enkele aanwijzing dat het opleggen van een bestraffing zoals 
hierna bepaald aan de beklaagde overdreven sociaal of professioneel nadeel zal 
toebrengen. De concrete stukken die hij met betrekking tot zijn actuele tewerkstelling 
voorlegt, zijn niet van aard om het hof tot andere inzichten te brengen. In acht 
genomen de aard van de feiten dringt er zich zodoende een maatschappelijke 
terechtwijzing op in de vorm van een straf. 

17. In het beroepen vonnis werd wetmatig en adequaat geoordeeld door de beklaagde 
een geldboete op te leggen van 200 euro (te verhogen met 70 opdeciemen en aldus 
gebracht op 1.600,00 euro) en deze vervolgens ten belope van de helft te verlenen 
met uitstel van tenuitvoerlegging onder een proeftijd van 3 jaar. 

18. De aard van de dierenverwaarlozing is voorts dusdanig dat er de beklaagde geen 
vertrouwen meer kan gegeven worden als het op het houden van dieren aankomt. 
Het ter zake definitief opgelegd verbod dient onverkort gehandhaafd. 

19. De boetevervangende gevangenisstraf van 2 maanden werd door de eerste rechter 
voorts gekoppeld aan de totaliteit van de geldboete maar niet opgesplitst in functie 
van het enerzijds effectief en anderzijds met uitstel opgelegd gedeelte. Rekening 
houdend met artikel 8,§1 van de probatiewet dient de boetevervangende 
gevangenisstraf aldus herleid te worden tot een maand en enkel gekoppeld te worden 
aan het effectief gedeelte van de geldboete. 

20. De beslissingen met betrekking tot de navolgende onderdelen, vervat in de hieronder 
aangegeven bladzijden van het beroepen vonnis, worden bevestigd: 

a. de veroordeling tot de solidariteitsbijdrage ad 25 euro (na toepassing van de 
opdeciemen gebracht op 200,00 euro) (p.8); 

b. de veroordeling tot een bijdrage van 20,00 euro aan het fonds voor 
tweedelijnsbijstand (p.8); 
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c. de veroordeling tot de gerechtskosten gevallen in eerste aanleg, samen met 
zijn toenmalige medebeklaagde (p.9), met dien verstande dat thans de 
verhoging van 10% kan toegepast worden (infra randnummer 21.). 

21. Verhoging van de gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspon
dentiekosten en vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 

strafprocedure: 
a. Deze verhoging en vergoeding konden gedurende een bepaalde periode niet 

meer worden opgelegd omdat artikel 91 van het KB van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken werd 
opgeheven door artikel 43 van het KB van 15 december 2019 tot vaststelling 
van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de 
procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde 
kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd (B.S., 27 
december 2019, tweede editie - dit besluit trad in werking op 1 januari 2020 
(artikel 46 KB van 15 december 2019)). 

b. Sinds 03/09/2020 (datum publicatie B.S. van het K.B. van 28/08/2020 - zie 
hierna) luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
evenwel (opnieuw) als volgt: "In criminele en correctionele zaken die kosten van 
brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de rechter aan de Staat als 
correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag bedragen dan 10 
procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en politiezaak 
wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 

euro opgelegd" (zie artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 
2020). 

c. Nu in het beroepen vonnis de 10% verhoging van de gerechtskosten wegens 
correspondentiekosten niet werd toegepast wordt het beroepen vonnis op 
dit punt thans hervormd: het hof verhoogt de vermelde (gerechts)kosten (in 
eerste aanleg) dan ook met 10% en veroordeelt elke huidige beklaagde tot 
betaling van deze (verhoogde) gerechtskosten. 

d. Wat betreft de vaste vergoeding voor de kostpriis van het verloop van de 
strafprocedure stelt het hof vast dat het actueel bedrag van deze laatste 
vergoeding thans 50,45 euro bedraagt, dit ingevolge de omzendbrief 131/8 
dd. 25 januari 2021, verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 29 januari 
2021 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken 

en de gelijkgestelde kosten (blz. 6877 e.v.). Het indexeren van de bedragen 
die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, steunt op art. 9 
van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de 
gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het 
KB van 15/12/19, dat de wet uitvoert. Het beroepen vonnis zal dan ook op dit 
onderdeel worden gewijzigd/aangepast. 
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22. De beklaagde wordt tot slot, ten bate van de Staat, veroordeeld tot de kosten die in 
graad van hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie zijn gevallen, zoals 
hierna aangegeven en begroot. 

OP DEZE GRONDEN, 

het Hof, rechtdoende op tegenspraak, 

met toepassing van de artikelen: 
in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven; 
3 en 7 Sw.; 

185, 189, 190, 194 en 211 Sv.; 
1 en 8 van de wet van 29 juni 1964; 
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: 

Verbetert de in leidende akte zoals voorzegd onder randnummer 07. 

Bevestigt het beroepen vonnis op strafgebied, met dien verstande dat: 

• de boetevervangende gevangenisstraf van twee maanden wordt herleid naar een 
maand en nog enkel betrekking zal hebben op het effectief gedeelte van de 
opgelegde geldboet e; 

• de gerechtskosten gevallen in eerste aanleg, waartoe de beklaagde samen met zijn 
voormalige medebeklaagde veroordeeld blijft, thans herbegroot worden op 58,42 
euro; 

• de beklaagde thans tevens veroordeeld wordt tot een bijzondere forfaitaire bijdrage 
in de kosten van 50,45 euro. 

Verwijst de veroordeelde bovendien in de kosten van het geding, gevallen 
aan de zijde van het openbaar ministerie in graad van hoger beroep en begroot deze kosten 
alhier in hun geheel op 74,44 euro. 
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kasten: 

afschriften •• (Covid) 
6,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 26,67 

subtotaal 67,67 
+ 10% 6,77 

Totaal 74,44 

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: 

Kamervoorzitter 

en op de openbare terechtzitting van VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EENENTWINTIG 
uitgesproken door Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal, 

met bijstand van , griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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