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Not.nr. BG.63.F0.000116/17
In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE
tegen
RRN
geboren te
wonende te

on

- beklaagde Verdacht van:
Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;

A. Bij inbreuk op de artikelen 1, 4 §1, 34, 36-3°, 38, 39, 40 en 42 van de wet van 14 augustus
1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, in overtreding te zijn
bevonden van de bepalingen van artikel4, van hoofdstuk IV of van hoofdstuk VIII, andere
dan deze bedoeld bij artikel 35.6° of van besluiten genomen in uitvoering van die
bepalingen, namelijk door als persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft
niet de nodige maatregelen te hebben genomen om het dier in overeenstemming met
zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zij n
graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie aangepaste voeding, verzorging en
huisvesting te verschaffen, namelijk
A.l . in de periode van 24/12/2016 tot en met 4/01/2017: door het niet verstrekken van
de noodzakelijke medische verzorging en behandeling waardoor 8 schapen kwamen te
overlijden door schurft en ongedierte in hun vacht.
A.2. op 22/03/2017: doordat verschillende dieren niet konden beschikken over een
droog en comfortabel ligbed, doordat in sommige verblijven allerhande materiaal
aanwezig was waaraan de dieren zich konden kwetsen, doordat enkele schapen geen
drinkwater ter beschikking hadden, doordat verschillende dieren op een weide verbleven
waar zich ook een dood dier bevond dat al geruime tijd was overleden, doordat enkele
dieren verbleven in te donkere leefomstandigheden, doordat verschille nde dieren niet
de nodige diergeneeskundige zorgen kregen (onder meer voor een schurftprobleem bij
de schapen) en doordat er te weinig toezicht was op de dieren.
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A.3. op 10/11/ 2017: doordat in sommige verblijven allerhande materiaal aanwezig was
waaraan de dieren zich konden kwetsen en doordat er onvoldoende toezicht is op de
dieren waardoor dieren die proble men hebben of ziek zijn niet steeds tijdig geholpen
kunnen worden .

Te

op 22/03/2017:

B. Bij inbreuk op artikel 5.1 van de verordening nr. 21/2004/EG van de raad va n 17/12/2003
tot vaststelling van een identificat ie- en registratieregeling voor schapen en geiten en bij
inbreuk op artikel 20 van het Koninklijk Besluit van 3/06/2007 betreffende de
identificatie en de regist ratie van schapen, geiten en hertachtigen, zoals strafbaar gesteld
door de artikelen 17, 18 en 23 §1 °2 b van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987,
nagelaten te hebben om, als verantwoordelijke die schapen, geiten of hertachtigen
houdt, een bedrijfsregister bij te houden, meer bepaald door het niet kunnen voorleggen
van een bedrijfsregister van de geiten en door het voorleggen van een onvolledig
bedrijfsregister van de schapen.

Te

op 22/ 03/2017:

C. Bij inbreuk op artikel 4 punt 1 en bij lage 1 punt 4 van Verordening (EG) nr. 852/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne,
strafbaar gesteld krachtens artikel 14 en 20, § 2 van de wet van 24 januari 1977
betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruiker op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere prod ucten, als fabrikant of invoerde r, of zonder de
fabrikant of de invoerder te zijn, wetens voedingsmiddelen of andere in de wet van 24
januari 1977 bedoelde producten in de handel te hebben gebracht met overtreding van
art ike l 6, §§ 4 en 6, en artikel 8 en de beslulten genomen t er uitvoering van artikelen 2,
eerste en tweede lid, 3, 1°, a), en r tot 5°, 4, § 4, en 6,
de volgende hygiënevoorschriften niet t e hebben nageleefd:
4. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die dieren fokken, oogsten of bejagen, of
primaire producten van dierlij ke oorsprong produceren, nemen afdoende maatregelen
om, indien nodig:
c) in de mate van het mogelijke toe te zien op de reinheid van slachtdieren en indien
nodig van productiedieren;
g) afval en gevaarlijke stoffen zo op te slaan en t e hanteren dat verontreiniging
voorkomen wordt;

r--PA GE

L

~
~

01-00001 57971 5-0003-0 011 - 01-01- ~

_j

Hofvan beroep Gent - derde kamer- 2019/NT/ 722 - p. 4

~

4e blad

--------------~
~
2~----------------------------------

namelijk doordat de mest niet t ijdig werd verwijderd waardoor de dieren niet droog
konden liggen en bijgevolg zeer vuil waren en doordat de operator krengen van
lammeren heeft begraven in de mesthoop.

Tevens lastens gedaagde een verbod uit te spreken van een recht om nog schapen te
houden gedurende een termijn van 3 jaar, dit in toepassing van artikel 40 van de wet van
14/08/1986, onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per vastgestelde inbreuk.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling leper, kamer
1.15, zetelende in correctionele zaken dd. 13 mei 2019, op tegenspraak gewezen, werd als
volgt beslist:
OP STRAFRECHTELIJK GEBIED
Verklaart de strafvordering ontvankelijk en als volgt gegrond:
Verklaart de tenlasteleggingen A.l, A.2, A.3, Ben C bewezen in hoofde van
Veroordeelt de beklaagde
voor de hierboven omschreven en bewezen
verklaarde tenlasteleggingen SAMEN, tot een geldboete van VIJFHONDERD EURO, verhoogd
met 70 opdecimes en ald us gebracht op 4.000,00 euro, of een vervangende gevangenisstraf
van 1 maand en 15 dagen.
Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde
wat betreft 200,00 EUR, verhoogd met 70 opdecimes en aldus gebracht op 1.600,00 euro, of
een vervangende gevangenisstraf van 14 dagen, van de opgelegde geldboete van 500,00
euro, zal uitgesteld worden voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf heden.
Legt de beklaagde
een verbod op om nog schapen te houden voor de duur
van één jaar, dit onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per vastgestelde
inbreuk.
Zegt dat de beklaagde
verpl icht is een bedrag van 25,00 euro, verhoogd met
70 opdecimes, aldus gebracht op 200,00 euro, te betalen als bijdrage tot het fonds tot hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.
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Overtuigingsstukken

Voor zoveel als nodig, beveelt de opheffing van het beslag op de goederen waarover in
huidig vonnis niet werd gestatueerd, en stelt de goederen ter beschikking van de Procu reur
des Konings om te handelen als naar rechte.
Kosten

Veroordeelt de beklaagde
tot de kosten, gevallen aan de zijde va n het
openbaar ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op 30,12 euro.
legt
krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28 december 1950
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vaste
vergoeding op voor beheerskosten in strafzaken van 53,58 euro (geïndexeerd zoa ls voorzien
in artikel 148 K.B. 28 december 1950 en de ministeriële omzendbrief nr. 131/5 (B.S.
04.10.2018)).
Verplicht
om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 20,00 euro te
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de juridische
tweedelijnsbij stand.

*****
Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld:
op 12 juni 2019 door
tegen alle beschikkingen op strafrechtelijk gebied,
zoa ls aangegeven in het grievenform ulier;
op 12 juni 2019 door het Openbaar M inisterie tege n door
en dit tegen alle
beschikkingen op strafrechtelijk gebied, zoals aangegeven in het grievenformulier.

*****
Gehoord in openba re terechtzitting in het Nederlands:
riP hP.kl::~a~de
in zijn mid delen van ve rdediging, vertegenwoordigd door mr.
in de olaats van mr.
advocaat te West-Vlaanderen (
t;
5ubstituut-Procureur-generaal,
in
zijn
vordering.
mevrouw

*****
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I.

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 grievenschrift
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
(artikel185,§1 Sv.).

04.

Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen
van 14 november 2019 en 9 januari 2020, waarop de zaak inhoudelijk werd behandeld.
Het hof was daarbij uitsluitend samengesteld uit de magistraten zoals aangegeven in
de processen-verbaal van terechtzitting van die data (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).

11.

BEOORDELING STRAFVORDERING

11.

A. Voorafgaandelijk

06.

Terminologie: Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,
afdeling leper, zetelend in correctionele zaken d.d. 13 mei 2019 wordt hierna
aangeduid als 'beroepen vonnis'. De rechtstreekse dagvaarding waarbij de zaak
aanhangig werd gemaakt bij deze rechtbank wordt aangeduid als 'inleidende akte'.

11.

B. Feiten

07.

Op grond van de stukken en het onderzoek ter terechtzitting wordt uitgegaan van de
feiten zoals door de eerste rechter correct aangehaald en uiteengezet in het beroepen
vonnis (p.4, randnummer 1.).
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11.

C. Bevoegdheid

08.

De feiten zoals ten laste van de beklaagde omschreven in de inleidende akte onder de
tenlasteleggingen A.l., A.2., A.3., B. en C. zijn strafbaar met correctionele straffen. De
eerste rechter was, en dit hof is, bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering.

11.

0. Verjaring

09.

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 24 november 2016
tot en met 4 januari 2017: voor de feiten voorwerp van tenlastelegging A.l.), dan wel
de tijdstippen (22 maart 2017: voor de feiten voorwerp van tenlastelegging A.2., B. en
C. en 10 november 2017: voor de feiten voorwerp van tenlastelegging A.3.) waarop de
feiten in de inleidende akte werden gesitueerd.

11.

E. Het bewijs en de schuld van de beklaagde

10.

De beklaagde stelt thans in hoger beroep de feiten voorwerp van de respectievelijke
tenlasteleggingen niet te betwisten. In eerste aanleg voerde hij overigens evenmin
betwisting.

11.

De tenlasteleggingen A.1., A.2., A.3., B. en C. zijn ten overstaan van het hof allen
onverkort bewezen gebleven. De eerste rechter reikte pertinente motieven aan
teneinde de schuldvraag in die zin te beslechten. Deze overwegingen (p.5, randnummer 2. beroepen vonnis) worden door het hof volledig bijgetreden zodat zij als
hier herhaald dienen beschouwd te worden.

11.

F. De strafmaat

12.

De hierboven in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven feiten, zoals onder de
tenlasteleggingen A.l., A.2., A.3., B. en C. 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 slechts één straf moet worden
opgelegd. De eerste rechter maakte terecht toepassing van dat principe.

13.

Ter terechtzitting verzocht de beklaagde de strafwet mild toe te passen en in het
bijzonder het verbod gedurende 1 jaar tot het houden van schapen op te heffen. Hij
verwees daartoe naar zijn precaire financiële toestand en naar de noodzaak om verder
schapen te kunnen houden teneinde in zijn levensonderhoud te voorzien.

14.

De strafmaat wordt bepaald in acht genomen de zwaarte van de bewezen verklaarde
misdrijven en de individuele strafwaardigheid van de beklaagde.
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15.

De beklaagde maakte zich schuldig aan ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Een
verregaande graad van verwaarlozing (o.a. ingevolge het niet behandelen wegens
schurft) was daaraan inherent. De administratieve kant van het hoeden van dieren was
evenmin in orde, getuige het ontbreken (voor geiten) dan wel de onvolledigheid (voor
schapen) van de bedrijfsregisters. Daarenboven pleegde de beklaagde de feiten tegen
een achtergrond van een reeds bezwaard strafregister, omvattende o.a. een gelijkaardige inbreuk op de wetgeving inzake dierenbescherming (2008}.

16.

In de hiervoor beschreven omstandigheden heeft de eerste rechter een wetmatige en
adequate straf opgelegd door de beklaagde te beteugelen met een geldboete van 500
euro (te verhogen met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 4.000,00 euro), waarbij er
hem uitstel van tenuitvoerlegging werd verleend voor wat betreft 200 euro (te
verhogen met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 1.600,00 euro) gedurende 3 jaar.

17.

De beklaagde beweert weliswaar in financiële nood te verkeren maar legt geen
stukken voor betrekkelijk zijn actuele sociaal-economische achtergrond. Momenteel
bereikte hij trouwens al de wettelijke pensioenleeftijd zonder dat hij aantoont nog
aanvullende inkomsten uit arbeid nodig te hebben. Het blijkt dan ook uit niets dat een
geldboete van de omvang en onder de redelijke modaliteiten (deels met uitstel) die de
eerste rechter voorstond niet aangepast zou zijn aan zijn huidige financiële draagkracht. Het beroepen vonnis wordt in dusverre bevestigd. De beklaagde voldoet
daartoe op heden nog steeds aan de wettelijke toepassingsvoorwaarden vermits hij
enerzijds in het verleden nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot
een hoofdgevangenisstraf van méér dan twaalf maanden- zelfs met uitstel- of tot een
gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis
Sw. en er zich anderzijds geen veroordeling opdringt van straffen met meer dan vijf
jaar.

18.

De boetevervangende gevangenisstraf wordt voor wat betreft het effectief gedeelte
van de geldboete bepaald op 1 maand terwijl er voor wat betreft het met uitstel
verleende gedeelte van de geldboete geen boetevervangende gevangenisstraf wordt
opgelegd (toepassing artikel 8,§1, derde lid van de probatiewet).

19.

Anders dan de beklaagde verzoekt kan evenmin het verbod teniet gedaan worden om
nog schapen te houden gedurende een termijn van 1 jaar. Mee gelet op het concrete
strafverleden van de beklaagde, waaronder de eerdere veroordeling uit 2008 wegens
soortgelijke inbreuken, is een dergelijk tijdelijk verbod dit keer daadwerkelijk noodzakelijk teneinde de betrokkene tot betere inzichten te brengen. Een tijdscesuur met
dergelijk verbod moet hem tevens in staat stellen om zich als 68-jarige te bezinnen
over zijn economische toekomst als schapenhoeder en voorafgaand aan een eventuele
heropstart zich administratief in regel te stellen teneinde voortaan normconform te
kunnen werken.
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20.

De eerste rechter liet na om expliciet uitspraak te doen aangaande het overtuigingsstuk
. Het wordt thans door het hof ter beschikking gesteld van het
openbaar ministerie teneinde er mee te handelen als naar recht.

21.

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe
iedere veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende t e worden veroordeeld en de
verhoging van de gerechtskost en met maximaal t ien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen thans niet meer worden opgelegd. Immers we rd artikel 91 van het
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15
december 2019 tot vaststell ing van de organ isatie van de arrondissementele bureaus
gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en
gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS
27 december 2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking op 1 j anuari 2020 (art.
46 koninklijk besluit van 15 december 2019).

22.

De beslissingen met betrekki ng tot de navolgende onderdelen, allen vervat op p.8 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);
b. de veroordeling tot een bijdrage van 20,00 euro aan het fonds voor
tweedelijnsbijstand;
c. de veroordeling tot de gerechtskosten gevallen in eerste aanleg, zoals thans
hierna begroot.

23.

De beklaagde wordt tot slot, t en 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 va n de artikelen:
in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven;
185, 189, 190 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 ontvankelij k en erover beslissend :
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Bevestigt het beroepen vonnis, met dien verstande dat:
• de boetevervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen, thans opnieuw
recht doende, wordt teruggebracht tot 1 maand en enkel betrekking za l hebben op
het effectief gedeelte van de uitgesproken geldboete;
• het overtuigingsstuk
ter besch ikking wordt gesteld van het openbaar
ministerie teneinde te handelen als naar recht;
• de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedur e t hans niet
meer word opgelegd;
• de gerechtskosten in eerste aanleg gevallen thans worden begroot op 27, 38 euro.
Verwijst de veroordeelde
bovendien in de kosten van het geding, gevallen
aan de zijde van het openbaar minist erie in graad van hoger beroep en begroot deze kosten
alhier in hun geheel op 92,99 euro.

Verzendt de zaak overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv. voor verdere afhandeling van de
burgerlijke belangen terug naar de eerste rechter, zijnde de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling leper.
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kosten :
afschriften

24,00
6,00

opstelrecht
dagvaardingen

35,00
27,99

Totaal

92,99

Dit arrest is gewezen door de derde kamer van het Hof van beroep t e Gent, samengesteld uit de
magistraten die in deze zaak hebben gezeteld en geoordeeld:

en op de openba re terechtzitting van ZESENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND TWINTIG
uitgesproken door Kamervoorzitter
Advocaat -generaal,

in aanwezigheid van
met bijstand van

griffier.

Griffier
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