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OPENBAAR MINISTERIE
Vertegenwoordigd door eerste substituut-procureur des Konings J. Timmermans

BEKLAAGDE(N) : 

, RRN 
geboren te  op
van Belgische nationaliteit
wonende te 
bijgestaan door De Boeck Toon, advocaat te Dendermonde.

     1     TENLASTELEGGING(EN)

Als dader of mededader overeenkomstig art 66 van het strafwetboek

Bij inbreuk op artikel 4 §1, strafbaar gesteld door artikel 36, 3° 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 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 rond de hals van zijn puppy 2 snelbinders strak rond de hals te
hebben aangebonden

Met het oog op het uitspreken van een verbod tot het houden van dieren

te Kortenberg op 9 februari 2016

Waarbij  beklaagde  bij  verstekvonnis  dd.  15/01/2018  door  de  correctionele  rechtbank  werd
veroordeeld als volgt

“Rechtsprekend bij verstek en in eerste aanleg.

Veroordeelt beklaagde  voor de hem ten laste gelegde feiten tot een geldboete van  52
euro met 50 opdeciemen gebracht op 312 euro of 14 dagen vervangende
gevangenisstraf , met uitstel van tenuitvoerlegging van het vonnis gedurende drie jaar

Veroordeelt beklaagde tot een bijdrage 25 euro vermeerderd met 70 opdeciemen gebracht op 200
euro en legt hem een vergoeding van 51,20 euro op

Veroordeelt beklaagde tot betaling van een bijdrage aan het Fonds voor juridische rechtsbijstand van
20 euro.

Legt overeenkomstig art.40 wet van 14.08.1986 aan beklaagde een levenslang verbod op tot het
houden van dieren.

Veroordeelt beklaagde tot de kosten, gemaakt door het openbaar ministerie begroot op 29,79
euro.

Houdt de burgerlijke belangen - voor zover zij bestaan - ambtshalve aan op grond van art.4 V.T.Sv.”
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     2      PROCEDURE

2.1
De zaak werd behandeld op de openbare zitting van  6 mei 2019.

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie
en de beklaagde die werd bijgestaan door zijn advocaat.

De beklaagde heeft tijdig en regelmatig verzet aangetekend tegen een vonnis van deze rechtbank,
anders samengesteld, van 15 januari 2018.

De rechtbank verklaarde op de zitting van 6 mei 2019 het verzet van de beklaagde ontvankelijk en
niet ongedaan.

De rechtbank oordeelt dan ook opnieuw.

2.2
De rechtbank beslist op tegenspraak.

2.3
De strafvordering is regelmatig ingesteld en is ontvankelijk. 

     3      BEOORDELING OP STRAFGEBIED

De  materialiteit  van  de  feiten  staat  voldoende  vast  aan  de  hand  van  de  vaststellingen  in  het
strafdossier.

De advocaat van de beklaagde werpt de schulduitsluitingsgrond van artikel 71 SW op, waarbij hij zich
in hoofdorde beroept  op het feit  dat  de beklaagde op het ogenblik  van de feiten leed aan een
geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan.

Dit wordt inderdaad aannemelijk gemaakt. Uit het strafdossier blijkt dat de behandelende psychiater
van de beklaagde attesteerde op 9 februari 2016 dat de beklaagde een aankoop deed van een pup in
een medische toestand die hem belette hierover een helder oordeel te vormen. De handelingen die
de beklaagde heeft gesteld ten aanzien van de pup die hij aankocht, gebeurde op het ogenblik dat de
verbalisanten  de  beklaagde  dienen  over  te  brengen  naar  de  psychiatrische  instelling  

 te , waarna hij gedwongen werd opgenomen.

Het tegendeel wordt hiervan niet aangetoond.

Op grond van artikel  71 SW wordt de beklaagde dan ook vrijgesproken voor de feiten onder de
tenlastelegging.

De kosten van de strafvordering worden ten laste gelegd van de Staat, met uitzondering deze van
het verzet die ten laste blijven van de beklaagde.
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     4      TOEGEPASTE WETTEN

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de toepassing
van de taalwet:

- artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.

- Artikelen onder punt 1. Tenlasteleggingen
- Artikel 71 SW

     5     UITSPRAAK

De rechtbank beslist op tegenspraak van de beklaagde ,

De rechtbank verklaarde het verzet van de beklaagde ontvankelijk op de zitting van 6 mei 2019 en
oordeelt opnieuw.

De rechtbank verklaart de strafvordering ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De rechtbank verklaart de feiten onder de tenlastelegging niet bewezen, en dit op grond van artikel
71 SW en spreekt de beklaagde  dan ook vrij.

De kosten van de strafvordering worden ten laste gelegd van de Staat, en begroot op de som van
59,58 euro  waarbij de kosten van het verzet ten laste blijven van de beklaagde , begroot
op 55,00 euro

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken door de rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken,
buitengewone 16A kamer
- K. Gerets, rechter
en uitgesproken in openbare terechtzitting op 7 juni 2019 door de voorzitter,
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijstand van griffier G. Hermans.

(get)G. Hermans                                                                                                                        (get)  K. Gerets




