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DE VIJFTIENDE KAMER, WIJZENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET ÉÉN RECHTER:  
 
 
IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE  
 
 
tegen: 
 

, RRN , 
geboren te  op , 
wonende te  
 
-BEKLAAGDE- 
 
Verdacht van: 
 
A. 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: 
 
( art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren ) 
 
A.1. Te op 27 april 2018: doordat: 
 

• in de weides van de pony’s heel wat materiaal lag dat daar niet thuishoort en waaraan de 
dieren zich konden kwetsen; 

• de pony’s over ongeschikt beschimmeld hooi beschikten; 
• in de schuilhokken van de pony’s allerlei materiaal lag waaraan de dieren zich konden 

verwonden of in vast konden raken; 
• één van de schuilhokken van de pony's bouwvallig was; 
• het schuilhok van de Duitse herders die aan de ketting hingen, niet geschikt was voor alle 

weersomstandigheden; 
• de honden reeds geruime tijd kampten met ectoparasieten, met een kale vacht als gevolg; 
• in de hokken van de honden heel veel rommel lag dat daar niet thuis hoort; 
• de hokken van de honden heel onrein waren: de uitwerpselen werden onvoldoende opgekuist; 
• de afzonderlijk gehuisveste rottweiler niet over drinkwater beschikte; 
• er onvoldoende medische zorgen werden verstrekt aan de dieren: ectoparasieteninfestatie, 

oogontsteking, oorontsteking, …  
• de 3 in beslag genomen rottweilers mager waren, schurftletsels hadden, ontstoken ogen en 

oren hadden, alsook te kampen hadden met vlooien; 
• er een kadaver van een kip tussen de levende dieren lag; 
• de 3 rottweilers zich in donkere hokken bevonden;  
• de ventilatie in het hok van de rottweiler die afzonder gehuisvest werd, sterk te wensen over 

liet, 
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A.2. Te op 1 oktober 2018: doordat: 
 

• in de weides van de pony’s nog steeds materiaal lag waaraan de dieren zich konden kwetsen; 
• het schuilhok van de Duitse herders die aan de ketting hingen niet geschikt was voor alle 

weersomstandigheden; 
• er onvoldoende medische zorgen werden verstrekt aan de dieren: de honden kampten reeds 

geruime tijd met ectoparasieten; er werd geen bewijs geleverd dat zij reeds medische zorgen 
kregen; de huidletsels bij verschillende honden wezen er op dat zij al lang niet meer behandeld 
werden; 

• de hondenhokken heel erg onrein waren: de uitwerpselen waren onvoldoende opgekuist; 
• de meeste honden over weinig en vuil drinkwater beschikten; 
• verschillende honden te mager waren; 
• in het kippenhok allerlei plastic en aluminium verpakkingen lagen.  

 
 
Te  
 
B. Bij inbreuk op artikel 4 §1 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie 
en registratie van honden, strafbaar gesteld door de artikelen 7, 36 °14 en 40 van de Wet van 14 
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, als verantwoordelijke van een 
hond nagelaten te hebben om deze vóór de leeftijd van acht weken te identificeren en te registreren, 
 
B.1. Op 27/04/2018: doordat minstens 5 honden ouder dan 8 weken niet beschikten over een 
identificatieteken en doordat 1 hond niet geregistreerd was in de databank van DogID.  
 
B.2. Op 1/10/2018: doordat 1 hond niet correct geregistreerd was in de databank van DogID. 
 
 
Te  
 
C. Bij inbreuk op artikel 5 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, strafbaar gesteld door artikelen 36 14° en 40 van de Wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, het uitbaten van hondenkwekerijen, 
kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions, handelszaken voor dieren, markten en dierentuinen 
zonder de vereiste erkenning van de minister bevoegd voor het dierenwelzijn ofwel van de overheden 
die de Koning aanwijst, namelijk: 
 
C.1. Op 27/04/2018: doordat er meer dan 2 nesten honden per jaar worden gekweekt zonder hiervoor 
over de vereiste erkenning te beschikken 
 
C.2. Op 1/10/2018: doordat er meer dan 2 nesten honden per jaar worden gekweekt zonder hiervoor 
over de vereiste erkenning te beschikken 
 
 
Tevens lastens gedaagde een verbod uit te spreken van het recht om nog honden 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.  
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* * * * * 
 
De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 
 
De dagvaarding werd betekend op 18 januari 2019. 
 
Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taal.  
 
De rechtbank aanhoorde ter openbare terechtzitting van 25 maart 2019: 
 
− de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door de heer Y. VERHELST, substituut-

procureur des Konings; 
 
− de beklaagde  in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door 

hemzelf. 
 
 

* * * * * 
 
OP STRAFRECHTELIJK GEBIED  
 
I. De tenlasteleggingen en de beoordeling 
 
1. 
Het Openbaar Ministerie vervolgt de beklaagde  omdat hij zich te  
op 27 april 2018 en 1 oktober 2018 schuldig zou hebben gemaakt aan verschillende inbreuken op de 
artikelen 4 § 1 en 36, 3° van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming het welzijn der 
dieren. 
 
Zo werden onder meer de pony’s van de beklaagde niet naar behoren gehuisvest. In de weides waar 
de dieren graasden alsook in de schuilhokken lag er heel wat materiaal dat niet in deze weides en 
schuilhokken thuishoort en waaraan de dieren zich konden kwetsen. Een schuilhok was bouwvallig. 
Een schuilhok van de Duitse herders die aan de ketting hingen, was niet geschikt voor alle 
weersomstandigheden. Hokken van de honden waren onrein, er werden onvoldoende geneeskundige 
zorgen verstrekt, drie rottweilers bevonden zich in donkere hokken, de meeste honden beschikten 
over weinig en vuil drinkwater, verschillende honden waren te mager, enzovoorts…   
(tenlasteleggingen A.1 en A.2). 
 
Onder de tenlasteleggingen B.1 en B.2 wordt de beklaagde  vervolgd wegens 
de niet correcte registratie van een aantal honden. 
 
Onder de tenlasteleggingen C.1 en C.2 wordt de beklaagde  vervolgd wegens 
het kweken van meer dan twee nesten honden per jaar zonder hiervoor over de vereiste erkenning te 
beschikken. 
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2. 
De rechtbank acht de feiten van de verschillende tenlastelegging bewezen in hoofde van de beklaagde 

.  
 
De rechtbank steunt haar oordeel op de inhoud van het strafdossier en op het debat ter terechtzitting.  
 
De rechtbank verwijst onder meer naar: 
 
- Het aanvankelijk proces-verbaal van vaststelling van overtreding met nummer 

 dat dateert van 27 april 2018. In het proces-verbaal zijn de verschillende inbreuken 
die werden weerhouden in de inleidende dagvaarding, beschreven. In het P.V. wordt ook 
verwezen naar het dierenartsenverslag dat op 30 april 2018 door het asiel aan de Vlaamse 
Overheid werd overgemaakt. Uit dit verslag komt naar voor dat verschillende honden in een 
slechte gezondheid verkeerden en niet verzorgd waren. 

- De fotoreportage die gevoegd werd bij het P.V. met nummer . 
- Het navolgend proces-verbaal van vaststelling van overtreding met nummer 

 dat dateert van 12 oktober 2018 en dat werd opgesteld naar aanleiding van de 
controle die door de Inspectie Dierenwelzijn werd uitgevoerd op 1 oktober 2018. In het P.V. 
worden weerom de inbreuken waarvan ook sprake in de inleidende dagvaarding besproken. In 
het verslag wordt ook verwezen naar het dierenartsenverslag dat op 5 oktober 2018 door de 
Inspectie Dierenwelzijn werd ontvangen van het asiel. In het dierenartsenverslag wordt de 
medische toestand van de zes Duitse herders die op 1 oktober 2018 bij de beklaagde in beslag 
werden genomen, beschreven. 

 
 
II. De Straftoemeting   
 
De beklaagde  pleegde de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, B.1, B.2, 
C.1 en C.2 met éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 Sw. in hoofde van hem 
voor deze verschillende tenlasteleggingen samen slechts één straf dient te worden opgelegd, met 
name de zwaarste. 
 
Bij de bepaling van de straf en de strafmaat, houdt de rechtbank onder meer rekening met de aard en 
de ernst van de inbreuk, het strafregister van de beklaagde en zijn actuele sociale en economische 
toestand. 
 
1.  
De feiten zijn ernstig en onaanvaardbaar.  
 
De rechtbank tilt zwaar aan de feiten die onder meer inbreuken zijn op de wetgeving inzake de 
bescherming en het welzijn van dieren. Het is duidelijk dat de beklaagde  
geen of minstens onvoldoende belang heeft gehecht aan het welzijn van de dieren die hij hield, dieren 
die nochtans recht hebben op bescherming en welzijn.  
 
De beklaagde  is daarnaast in gebreke geweest bij het bijhouden van zijn 
administratie alsook bij het laten verstrekken van voldoende medische zorgen aan zijn dieren, in het 
bijzonder aan de vele honden die op het erf van de beklaagde aanwezig waren. 
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2.  
De beklaagde  beschikt niet langer over een blanco strafblad. Uit het 
uittreksel uit het strafregister van 28 december 2018, blijkt dat de beklaagde reeds terechtstond 
wegens een eigendomsdelict voor de Correctionele Rechtbank. 
 
De beklaagde kan wel nog van gewoon uitstel genieten (artikel 8 van de wet van 29 juni 1964). 
 
3. 
De beklaagde  was aanwezig ter terechtzitting. Hij is alleenstaand. Hij zette 
uiteen dat hij steeds actief was als landbouwer. Hij is een tijd geleden gestart met het houden van 
honden, doch thans heeft hij geen honden meer en hij heeft ook de intentie niet meer om nog honden 
te houden. Hij wees erop dat zijn moeder indertijd instond voor de verzorging van de dieren, doch dat 
zij kwam te overlijden. 
 
Actueel is de beklaagde tewerkgesteld in een voederfabriek te . Hij verdient er maandelijks 
1.500,00 à 1.600,00 euro. 
 
4. 
De rechtbank bestraft de beklaagde  met een geldboete, zoals hierna 
bepaald. Een gedeelte van de geldboete wordt met uitstel opgelegd. 
 
5. 
De rechtbank hoopt dat de opgelegde bestraffing in hoofde van de beklaagde, de beklaagde 

 het wederrechtelijk karakter van zijn handelen zal doen inzien en hem zal 
weerhouden van het plegen van nieuwe strafbare feiten. 
 
6. 
De rechtbank gaat in op de vordering van het Openbaar Ministerie die ertoe strekt de beklaagde een 
verbod op te leggen om nog honden te houden gedurende een termijn van drie jaar, dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per vastgestelde inbreuk. 
 
De rechtbank ziet zich verplicht op deze vordering in te gaan gezien de beklaagde naliet om de honden 
correct te huisvesten en te verzorgen en hen de vereiste medische zorg te verstrekken. 
 
 

* * * * * 
 
OM DEZE REDENEN, en gelet op de volgende artikelen: 
 
art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 65, 100  Strafwetboek; alsmede de artikelen en wetsbepalingen aangehaald 
in de tenlasteleggingen, zoals hiervoor omschreven; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952;  
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985;  
art. 8, 14 §1 van de Wet van 29 juni 1964;  
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DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK, 
 
 
OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 
 
Verklaart de strafvordering ontvankelijk en als volgt gegrond: 
 
Verklaart de tenlasteleggingen A.1, A.2, B.1, B.2, C.1 en C.2 bewezen in hoofde van  

. 
 
Veroordeelt de beklaagde  voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen SAMEN, tot een GELDBOETE van 250,00 EUR, verhoogd met 70 
opdecimes en aldus gebracht op 2.000,00 EUR, of een vervangende gevangenisstraf van 21 dagen. 
 
Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde  

 wat betreft: 
100,00 EUR, verhoogd met 70 opdecimes en aldus gebracht op 800,00 EUR, of een vervangende 
gevangenisstraf van 8 dagen, van de opgelegde geldboete van 250,00 EUR; 
zal uitgesteld worden voor een termijn van 3 JAAR te rekenen vanaf heden.  
 
Legt de beklaagde  een verbod op om nog honden te houden gedurende een 
periode van drie jaar, dit onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per vastgestelde 
inbreuk. 
 
Zegt dat de beklaagde  verplicht is een bedrag van 25,00 EUR, verhoogd met 
70 opdecimes, aldus gebracht op 200,00 EUR, te betalen als bijdrage tot het fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.  
 
 
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 Procureur des Konings om te 
handelen als naar rechte. 
 
 
Kosten 
 
Veroordeelt de beklaagde  tot de kosten, gevallen aan de zijde van het 
openbaar ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op  
28,50 EUR. 
 
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 EUR (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28 december 
1950 en de ministeriële omzendbrief nr. 131/5 (B.S. 04.10.2018)). 
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Verplicht  om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 20,00 EUR 
te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 
 
 
Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van maandag DERTIEN MEI 
TWEEDUIZEND NEGENTIEN.    
 
Aanwezig:  
- de heer S. VANCRAEYVELDT, alleenzetelend rechter; 
- mevrouw M.C. DURIEU, afdelingsprocureur; 
- mevrouw L. HIMPE, griffier. 
 
 
 
 
L. HIMPE                   S. VANCRAEYVELDT              
 
 
 




