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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEKLAAGDE(N) : 

RRN 
geboren te op 
van Nederlandse nationaliteit 

~ 1 
; , .! ,. ,t ,,_ 4) ingeschreven te 

·J\'P.:1,~, 
. . f \.Y $ ♦J 1'"'i('J 

beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor 

TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A schending vergunningsplicht 

p.2 

advocaat en Meester 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, zonder 
omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse te hebben 
geëxploiteerd of veranderd, 
(art. 5.2.1. §§ 3, 4 en 6 lid 1, en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake mil ieubeleid ; art. 5, 1 °, c), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

te in de periode van 28 augustus 2019 tot en met 23 november 2021, meermaals, op niet nader 
bepaalde data 

namelijk: 
• rubriek 9.1.4° van bijlage 1 Vlarem Il (klasse 2) 
- rubriek 9.9.2° van bijlage 1 Vla rem Il (klasse 2) 

8 - asielactiviteiten zonder erkenning 
Bij inbreuk op artikel 2, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden 
voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, afgekondigd in 
uitvoering van artikel 5, §1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren en strafbaar gesteld door artikel 36, 14° van deze wet, niet over een voor de uitbating van een 
hondenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren, erkenning beschikt te hebben, 
hoewel dit wettelijk vereist was, 

te in de periode van 28 augustus 2019 tot en met 23 november 2021, meermaals, op niet nader 
bepaalde data 

namelijk zonder erkenn ing asielactiviteiten te hebben ondernomen, meer bepaald een onbepaald aantal 
straathonden uit Europese landen te hebben opgevangen. 
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C onthouden van aangepaste voeding, verzorging of huisvesting van dieren 
nagelaten te hebben de nodige maatregelen te nemen om het dier dat hij hield, verzorgde of te verzorgen 
had, 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) 

te tussen 20 januari 2021 en 24 november 2021, meermaals op niet nader te bepalen data. onder 
meer op 21 januari 2021 en laatst op 23 november 2021 

namelijk: de honden worden gehuisvest in vuile en ongeschikte ruimtes. 

Beklaagde tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5 van het Decreet van S april 1995 
houdende algemene bepa lingen inzake milieubeleid door de rechter bij wijze van veil igheidsmaatregel, na 
de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om de inrichtingen die aan de oorsprong 
van het milieumisdrijf liggen, te exploiteren gedurende de termijnen door de rechter te bepalen onder 
verbeurte van een dwangsom van€ 125 per dag bij overtreding van dit verbod. 

Beklaagde tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 37 van de voormelde wet van 14 augustus 1986, 
de rechter de sluiting te horen bevelen van de inrichting waarin de misdrijven werden gepleegd onder 
verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag bij overtreding van dit verbod. 

*** 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep In de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

beoordeling 

op strafgebied 

feiten 

a. 
Mevrouw (beklaagde, verder: 1 baatte van 21 januari 2021 tot 23 november 
2021 een hondenasie l uit in haar woning tE . Bij controle op 21 januari 2021 bleken er achtendertig 
honden te verblijven en op 23 november 2021 werden zestien honden aangetroffen. 

beschikte niet over een omgevingsvergunning of een erkenning als asiel, pension of handelszaak 
voor dieren. 
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bewijs, kwalificatie en toerekening 

b. 
Op 21 januari 2021 vond een visitat ie plaats op de woonplaats van te door de lokale 
politie en de inspectie dierenwelzijn. Hierbij werden achtendertig honden aangetroffen. Tweeëntwintig 
honden werden bestuurlijk in beslag genomen. De honden van zelf werden niet in beslag 
genomen. 

De woning werd niet specifiek ingericht voo r de opvang van een groot aantal honden, ze verbleven in 
diverse woonvertrekken. Evenmin was er een specifieke opslag voor de uitwerpselen voorzien. De woning 
was onverzorgd en vuil, op meerdere plaatsen werden uitwerpselen van de honden gevonden. 

c. 
Bij de controle op 21 januari 2021 was het erf var niet afgesloten en een hond liep de straat op. 
Uit de pol itione le bestanden bleek tevens dat er reeds meermaals politie ter plaatse diende te komen voor 
een loslopende hond. 

d. 
werd op 3 februari 2021 door de inspecteur-dierenarts van dierenwelzijn en op 10 februari 2021 

door de politie verhoord, en zij verklaarde stichter en voorzitter van de stichtin~ 
te zijn. Deze stichting heeft een adres te maar dit is slechts een 

postadres en de leden van de stichting zouden van thuis uit werken. De honrlPn 1ouden opgevangen 
worden bij vrijwilligers in maar als ze ziek zijn zouden ze bij verblijven en opgevolgd 
worden door een dierenarts in Ter zitting voegde de raadsman van daaraan toe dat ook het 
trimmen in zou gebeuren. 

Verder zou het uitzonderlijk zijn dat er zoveel dieren bi_ verbleven. Daarvoor wordt verwezen naar 
het recent overlijden van een fokker en de geplande kapper- en dierenartsbezoeken van diverse honden. 

e. 
Op 23 november 2021 vond een tweede visitatie plaats. gaf bij aanvang aan dat er slechts twaalf 
honden aanwezig waren en dat de activiteiten van stopgezet waren. In de keuken en het washok 
werden zeven respectievelijk vier honden aangetroffen. De ruimtes waren onvoldoende verlucht en vuil. 

Wanneer de controle zou worden aangevat van het bijgebouw, meldde dat er alsnog meer 
honden waren. In totaal werd de aanwezigheid van zestien honden vastgesteld. 

f. 
De inspect ie dierenwelzijn en verwijzen naar een eerdere visitatie op 3 september 2019. Het 
proces-verbaal daarvan werd niet aan het strafdossier gevoegd, zodat de rechtbank geen kennis kan nemen 
van de vaststellingen en maatregelen (naar opgelegde maatregelen wordt verwezen in het proces-verbaal 
van de inspect ie dierenwelzijn met betrekking tot de bevindingen van 21 januari 2021). 

Vaststellingen van september 2019 leiden bijgevolg niet tot bewezen feiten, zodat de incriminatieperiodes 
worden ingekort tot de periode van 21 januari 2021 tot 23 november 2021. 

De eerdere controle is niettemin relevant, aangezien deze eraan in de weg staat dat zich kan 
beroepen o p enige onwetendheid rond het verplichtend kader van vergunningen, hoewel ze naar aanleiding 
van de vast stellingen van januari 2021 stelde te denken dat de gemeente haar activiteiten 
gedoogde. 

g. 
De vaststellingen tonen wel degelijk aan dat in de periode van 21 januari 2021 tot 23 november 
2021 een ingedeelde hinderlijke inrichting uitbaatte zonder vergunning, zoals omschreven onder 
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tenlastelegging A. 

Het verweer dat de honden niet (allen) haar eigendom waren, is niet relevant. Rubriek 9.9 van de 
indel ingslijst van VLAREM Il heeft betrekking op inrichtingen waarin honden worden gehouden. 

Evenmin is de verwij zing naar de stichting van aard enige strafrechtelijke 
verant woordelijkheid te ont lopen. Volgens de eigen verklaring van beschikt niet over een 
afzonderl ijke locatie en worden de honden in de praktijk bij de leden van de stichting opgevangen. Dit 
gebeurt in het bijzonder bij haar, zeker wanneer de honden medisch dienden opgevolgd te worden of 
getrimd moesten worden. 

/ 
p. S 

Ook aan de stelling dat er in januari 2021 door toevallige omstand igheden meer dan t ien honden aanwezig 
waren kan geen rechtsgevolg gekoppeld worden, aangezien bij beide controles die werden uitgevoerd 
merkelijk meer dan tien honden we rden aangetroffen. 

h. 
Uit voorgaande vaststellingen volgt tevens dat in 
uitbaatte. Dat het plaatsen van dieren formeel gebeurde doo, 
mogelijk in de eerste plaats toekwamen, alsook dat in 
relevant. 

zonder vergunning een hondenasiel 
en dat de vergoedingen voor de honden 

erkend zou zijn, is hierbij niet 

Er was immers geen fysieke locatie (inrichting) van in en een substantieel deel van de 
activit eiten vond structureel in plaats: opvang van de honden, medische opvolging en het t rimmen. 
Bovendien bestond in november 2021 niet meer en hielden de activiteiten aan. 

Voor de feit en onder tenlastelegging B is het ontvangen van een vergoeding geen wettelijke voorwaarde 
(vergelijk artikel 3 sub 3 met art ikel 3 sub 4 wet dierenwelzijn). 

i. 

De feiten van de tenlasteleggingen A en B zijn bewezen in de aangehaalde periode en worden 
toegereke nd. 

j. 

Onder tenlastelegging C wordt vervolgd voor het onthouden van de aangepaste voeding en 
verzorging of huisvest ing, door de honden in ongeschikte ruimtes op te vangen. 

Uit de vast stell ingen van januari en november 2021 blijkt dat de fysieke omstandigheden voor de honden 
niet ideaal waren. Evenwel waren de omstandigheden niet van aard een inbreuk op de dierenwelzijnswet 
uit te maken, zodat voor de feiten onder tenlastelegging C wordt vrijgesproken. 

straf en strafmaat 

k. 

Het opleggen van een st ra f benadrukt het belang van de overtreden norm en dient als signaal, zowel naar 
de beklaagde toe als naar de maatschappij in haar geheel. De bestraffing beoogt het herstel van de door het 
misdrijf aangebrachte maat schappelijke schade. De bestraffing dient ook om de maatschappij te 
beschermen. Tegelijk wordt de maatschappelijke reactie ten aanzien van de dader naar aanleiding van het 
misdrijf met de bestraffing afgerond en indien mogelijk wordt de dader ertoe gebracht herhaling te 
vermijden. 

Bij het bepalen van de concrete straffen wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de feiten, de 
concrete feit elijke omstandigheden en de persoonlijke omstandigheden van de dader. 
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De activiteiten van economische en maatschappelijke actoren worden gereglementeerd om het evenwicht 
met de overige subjecten en activiteiten in de samenleving te garanderen. Dit geldt in het bijzonder voor 
activiteiten die een mogelijke negatieve impact hebben op de omgeving, namelijk mens en natuur. Een 
fijnmazig systeem van exploitatievoorwaarden en vergunningen is hierbij een nuttig en noodzakelijk 
hulpmiddel. 

Dit geldt zowel voor meldingen en vergunningen voor hinderlijke inrichtingen en activiteiten als voor de 
erkenning als asiel, pension of handelszaak voor dieren. Bijkomend heeft een dergelijke erkenning tot doel 
het dierenwelzijn en de gezondheid van mens en dier te controleren middels een preventieve controle en 
opvolging van de uitbating. 

voorafgaande toelatingen, erkenningen en voorwaarden hebben slechts nut wanneer ze nageleefd worden 
en afgedwongen worden bij niet-naleving. Het gedogen van inbreuken ondermijnt de publieke controle op 
hinderlijke activiteiten en zou schade voor mens, dier en milieu in de hand kunnen werken. 

m. 
;loeg de boodschap bij de controle in januari 2021 in de wind, tevens erkent ze dat er reeds 

eerder een controle plaatsvond. In november 2021 bleek ze zich nog steeds niet geschikt te hebben naar 
het regelgevend kader. 

Ze heeft een blanco strafrechtelijk verleden en het past haar een geldboete als straf op te leggen. Gelet op 
haar leeftijd en de afwezigheid van eerdere veroordelingen, kan de tenuitvoerlegging van deze straf 
uitgesteld worden, gekoppeld aan de maximale proefperiode. Dit is tevens van aard herval in de toekomst 
uit te sluiten. 

inbeslagname honden 

n. 
betwist in besluiten de rechtsgeldigheid van de inbeslagname van de honden. 

De dieren werden echter bestuurlijk in beslag genomen, de correctionele rechtbank heeft geen rechtsmacht 
om zich hierover uit te spreken. 

exploitatieverbod 

0. 

Het openbaar ministerie vordert een exploitatieverbod in de zin van artikel 16.6.5 DABM op te leggen, 
onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag overtreding. 

De exploitatie onder tenlastelegging A kan aanleiding geven tot een dergelijk verbod. 

betwist de noodzaak van een exploitatieverbod, met verwijzing naar het stopzetten van de 
activiteiten van Dit was echter in november 2021 reeds het geval, en niettemin vond er een opvang 
van honden plaats die ruimschoots het regulier particulier houden van honden overschreed. 

Het verloop van het strafrechtelijk vooronderzoek toont aan dat de loutere controle en de aanwijzingen van 
politie en inspectie er niet van weerhielden een hinderlijke inrichting uit te baten zonder 
omgevingsvergunning. 
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····---- -·---------------------------
p. 
De exploitatie van een asiel of andere inrichting met meer dan tien honden brengt hinder teweeg voor 
mens en milieu, in het bijzonder in een woonomgeving. 

Het komt aan de vergunningsverlenende overheid toe na te gaan of de activiteiten van op de site 
maatschappelijk verantwoord en ruimtelijk inpasbaar zijn, desgevallend onder de vergunningsvoorwaarden 
die zouden worden opgelegd. 

Het is dan ook noodzakelijk een exploitatieverbod op te leggen, waarvan de duur niet vooraf wordt bepaald, 
maar slechts voor zolang als noodzakelijk, te weten tot wanneer een geldige en uitvoerbare vergunning 
voo r de overeenstemmende act iviteiten wordt afgeleverd. 

Reken ing houdende met de aangehouden exploitatie zonder vergunning, dient de uitvoerbaarheid van het 
exploitatieverbod kracht te worden bijgezet met de hierna geëxpliciteerde dwangsommen. Deze zijn echter 
beduidend lager dan de door het openbaar ministerie gevorderde dwangsommen. 

sluit ing va n de inricht ing 

q. 
Het openbaar ministerie vordert tevens de sluiting van de inricht ing. Dit is evenwel gebaseerd op de 
schending van de dierenwelzijnswet, waarvoor Nordt vrijgesproken. 

Deze vordering wordt afgewezen. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende art ikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 
st rafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 65, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art. 191 Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaa ld in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Spreekt voor de tenlastelegging C vrij. 

Beperkt de incriminatieperiode tenlasteleggingen A en B als volgt : "van 21 januari 2021 tot 23 november 

2021" 
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Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A en B, zoals beperkt: 

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

/ 
p.8 

Boete vervangbaar bij gebreke van beta ling binnen de wettelijke termij n door een gevangenisstraf van 
90 dagen. 

Verleent uitstel van tenu itvoerlegging wat betreft de geldboete voor een periode van 3 jaar. 

exploitatieverbod 

Legt het verbod op de inrichting aan de te te exploiteren als 
hondenasie l of inrichting waar vijf of meer honden worden gehouden, tot wanneer de inrichting en de 
beoogde activiteiten gedekt zijn door een ge ldige en uitvoerbare omgevingsvergunning of melding; 

Legt een dwangsom op van 10 euro per dag vertraging na het verstrijken van een maand na het betekenen 
van huidig vonnis; 

Verhoogt de dwangsom op 25 euro per dag vertraging na het verstrijken van zes maanden na het 
betekenen van huidig vonnis; 

sluiting van de inrichting 

Wijst de vordering tot het sluiten van de inrichting af; 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 30,49 EUR 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 november 2022 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




