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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 geen aangepaste voeding, verzorging of huisvesting  
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 door haar drie honden in de 
blakende zon en bij zeer warm weer in haar auto te hebben achtergelaten, gedurende meer dan 5 
uren, en dit zonder één druppel water, met als gevolg dat twee Berner Sennenhonden door 
hyperthermie om het leven zijn gekomen en een Lhasa Apso in zeer kritieke toestand naar een 
dierenarts w<erd overgebracht voor onmiddellijke verzorging 
(art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren) 
 
te Brugge op 30 juni 2018 
 
 
B verblijf niet in overeenstemming met fysiologische en ethologische behoeften  
de verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige 
milieuvoorwaarden van het verblijf der dieren niet te hebben laten overeenstemmen met de 
fysiologische en ethologische behoeften van de soort, namelijk door haar drie honden in de blakende 
zon en bij zeer warm weer in haar auto te hebben achtergelaten, gedurende meer dan 5 uren, en dit 
zonder één druppel water, met als gevolg dat twee Berner Sennenhonden door hyperthermie om het 
leven zijn gekomen en een Lhasa Apso in zeer kritieke toestand naar een dierenarts w<erd 
overgebracht voor onmiddellijke verzorging 
(art. 4 § 3 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren) 
 
te  op 30 juni 2018 
 
 

* * * * * 
 
De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 
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De dagvaarding werd betekend op 19 februari 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 haar middelen van verdediging, voorgedragen door haarzelf, 

bijgestaan door meester MUYLAERT Stéphanie in plaats van meester AERTS Paul, advocaat te Gent. 
 
 

* * * * * 
 
OP STRAFRECHTELIJK GEBIED  
 
I. De tenlasteleggingen en de beoordeling 
 
1. 
Het Openbaar Ministerie vervolgt de beklaagde  omdat zij te op 30 juni 2018 
gedurende een periode van meer dan vijf uren, haar drie honden bij warm weer en zonder één druppel 
water in een afgesloten voertuig hetwelk in de blakende zon geparkeerd stond, achterliet. Met als 
gevolg dat twee Berner Sennenhonden door hyperthermie om het leven zijn gekomen en een Lhaso 
Apso in zeer kritieke toestand naar een dierenarts werd overgebracht voor onmiddellijke verzorging 
(tenlasteleggingen A en B). 
 
2. 
De rechtbank acht de beide tenlasteleggingen bewezen in hoofde van de beklaagde . 
 
De rechtbank steunt haar oordeel op de inhoud van het strafdossier en op het debat ter terechtzitting.  
 
Ter terechtzitting erkende de beklaagde  dat zij een inschattingsfout had begaan 
door haar drie honden in de wagen achter te laten op het ogenblik dat zij in het  te  
een nierdialyse diende te ondergaan. 
 
Zij ging ervan uit dat zij voldoende voorzorgsmaatregelen had genomen teneinde de honden de 
periode tijdens dewelke zij in het ziekenhuis aanwezig diende te zijn, te laten overbruggen. Zo 
parkeerde zij haar wagen in de schaduw van een aantal hoge bomen en gaf zij haar honden 
voorafgaand nog te drinken. 
 
Uit het gevoerde onderzoek is evenwel gebleken dat de honden in de wagen oververhit zijn geraakt. 
Uit de autopsierapporten van de twee gestorven honden komt naar voor dat de honden gestorven zijn 
ingevolge een cardiovasculaire shock ten gevolge van omgevingshyperthermie, dit wil zeggen 
ingevolge een hitteshock in een te warme omgeving, zoals een auto. 
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II. De Straftoemeting   
 
De beklaagde  pleegde de feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen A en 
B hierboven vernoemd, met éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 Sw. 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 haar actuele sociale en economische 
toestand. 
 
1.  
De feiten zijn ernstig en onaanvaardbaar.  
  
De rechtbank tilt zwaar aan de feiten die inbreuken zijn op de wetgeving inzake de bescherming en het 
welzijn van dieren. Het is duidelijk dat de beklaagde een grove inschattingsfout heeft begaan op het 
ogenblik dat zij de beslissing nam om haar dieren met zich mee te nemen naar het ziekenhuis alwaar 
zij een dialyse diende te ondergaan. Het was ongepast om de drie honden in zomerse temperaturen 
in een quasi volledig afgesloten voertuig achter te laten terwijl de beklaagde wist dat zij meerdere uren 
zou weerhouden zijn in het ziekenhuis voor haar behandeling. 
 
De rechtbank is er wel van overtuigd dat het in deze om een inschattingsfout gaat en niet om een 
kwaadwillig handelen van de beklaagde.Uit alle informatie die de beklaagde heeft aangereikt, blijkt 
dat de beklaagde net een persoon is die heel wat aandacht en liefde schonk aan haar dieren. 
Er kan aangenomen worden dat de beklaagde  die niet meteen opvang vond voor 
haar dieren op het ogenblik dat zij zich naar de nierdialyse diende te begeven, de honden heeft 
meegenomen in haar wagen en er van uitging dat dit verblijf aldaar vlot zou verlopen. 
 
De rechtbank houdt ook rekening met het verleden van de beklaagde en met de specifieke 
omstandigheden die aan de feiten zijn voorafgegaan. De rechtbank heeft ter zitting mogen ervaren dat 
de beklaagde  zelf lijdt onder wat is gebeurd en heel wat spijt heeft. 
 
2.  
De beklaagde  beschikt nog over een blanco strafblad, wat haar tot voordeel strekt. 
 
3. 
De beklaagde deelde ter zitting mee dat zij alleenstaande is en actief is op het Ministerie van Defensie. 
Voor haar waren haar honden een onderdeel van haar gezin. 
 
4. 
Rekening houdend met de elementen die hierboven werden geschetst, straft de rechtbank de 
beklaagde  met een geldboete, zoals hierna bepaald. Een gedeelte van de geldboete 
wordt met uitstel opgelegd. De beklaagde kan nog van uitstel genieten (artikel 8 van de wet van 29 
juni 1964). 
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5. 
De rechtbank hoopt dat de opgelegde bestraffing in hoofde van de beklaagde, de beklaagde het 
wederrechtelijk karakter van haar handelen zal doen inzien en haar zal weerhouden van het plegen 
van nieuwe strafbare feiten. 
 
 

* * * * * 
 
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;  
 
 
DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK, 
 
 
OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 
 
Verklaart de strafvordering ontvankelijk en als volgt gegrond: 
 
Verklaart de tenlasteleggingen A en B bewezen in hoofde van . 
 
Veroordeelt de beklaagde  voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen  SAMEN, tot een GELDBOETE van 200,00 EUR, verhoogd met 70 opdecimes en aldus 
gebracht op 1.600,00 EUR, of een vervangende gevangenisstraf van 14 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, met name de helft van de opgelegde geldboete van 200,00 EUR,  
zal uitgesteld worden voor een termijn van 3 JAAR te rekenen vanaf heden.  
 
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.  
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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 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  
35,17 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)). 
 
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              
 
 
 




