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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: 
 
Te  
 
A. Bij inbreuk op artikel 4 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, strafbaar gesteld door artikelen 36 3° en 40 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 te 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,  
 
A.1. op 23/02/2016: namelijk door een algemeen gebrek aan toezicht en verzorging op de dieren 
dewelke hij onder zich hield, onder andere doordat de hoeven van verschillende dieren te lang waren, 
verschillende dieren geen droog ligbed hadden, verschillende dieren niet de nodige diergeneeskundige 
zorgen kregen, de hygiëne van de verschillende dierenverblijven te wensen over liet, de 
voedingstoestand van verschillende dieren ondermaats was, de dieren onaangepaste voeding kregen, 
niet alle dieren drinkbaar water ter beschikking hadden, er mogelijk voor de dieren kwetsend materiaal 
in de dierenverblijven lag en doordat een aantal dieren te donker gehuisvest waren. 
 
A.2. op 11/08/2016: namelijk door een algemeen gebrek aan toezicht en verzorging op de dieren 
dewelke hij onder zich hield, door dieren te huisvesten in volstrekt onreine omstandigheden, door niet 
te hebben voorzien in voldoende en aangepaste voeding voor de dieren, door dieren die in een 
bijzonder slechte toestand verkeerden de essentiële basisverzorging te hebben ontzegd, ondanks 
diverse aanmaningen in het verleden, onder andere doordat: 
 

• buiten gestalde paarden niet konden beschikken over een comfortabel ligbed, noch over een 
aangepaste geschikte schuilvoorziening 

• aan buiten gestalde paarden het hooi niet op hygiënische wijze werd verstrekt  
• de hoeven van verschillende pony's en paarden onvoldoende verzorgd waren en hun 

bekapping diende te worden uitgevoerd 
• magere paarden alsook magere geiten en magere schapen konden worden aangetroffen 

zonder geschikte voederverstrekking aangepast aan hun extra behoeften 
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• paarden werden gehouden op een afgesloten terrein bezaaid met voorwerpen, materialen en 
afval waaraan de dieren zich konden verwonden  

• de schapen en geiten werden gehuisvest in sterk vervallen tot bouwvallige structuren 
• schapen en geiten werden gehouden in bijzonder onreine omstandigheden: vol oude 

bevuilingen en spinnenwebben, tekenen die erop wijzen dat een minimaal essentieel 
onderhoud en reiniging reeds lang uitgebleven was wat een bijzonder groot risico inhoud voor 
de gezondheid en het welzijn van deze dieren 

• schapen en geiten werden gehouden in donkere ruimtes 
• de vereiste diergeneeskundige zorgen niet werden verstrekt 

 
 
Te  op 23/02/2016: 
 
B. Bij inbreuk op de artikelen 4 en 6 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de 
identificatie en registratie van honden, strafbaar gesteld door de artikelen 7 en 36 °14 van de Wet van 
14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, namelijk nagelaten te hebben 
zijn honden te identificeren in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 25 april 2014. 
 
 
Te  in de periode van 23/02/2016 tot 21/04/2017 
 
C. Bij inbreuk op artikel 36 °4 van de wet van Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren, de door de bevoegde overheidspersonen voorgeschreven maatregelen 
bedoeld in artikel 4 §5 van diezelfde wet niet te hebben nagekomen of de getroffen maatregelen te 
hebben teniet gedaan,  
 
namelijk door het niet naleven van de door de Inspectie Dierenwelzijn opgelegde maatregelen en door 
het niet naleven van het verbod om dieren te houden, zoals opgelegd bij vonnis van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge, Sectie Correctionele Rechtbank dd. 16/12/2015, 
hetgeen onder meer is gebleken uit: 
 

• de vaststellingen op 23/02/2016 
• de vaststellingen op 11/08/2016 
• de vaststellingen op 21/04/2017 
• het aankopen en opladen van twee runderen van  en het in ontvangst 

nemen van de paspoorten op 6/08/2016  
• het aankopen en opladen van een paard van  en het in ontvangst nemen van 

het paspoort in de periode van 17/06/2016 tot 18/06/2016 
• het aankopen van het schaap met registratienummer  van  op 

16/06/2016 
• het aantreffen van drie ongemerkte geiten in een aanhangwagen met nummerplaat  

op 15/11/2016 
• het aankopen van een rund met oormerk  van  op 

6/01/2017 
• het aan- en verkopen van een merrie met chipnummer  van  

 op 11/01/2017 
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• de verkoop van een pup van het ras Jack Russel, zonder chip of paspoort via internet op een 
niet nader gekend tijdstip in de periode van 28/12/2016 tot 8/03/2017 

 
 
Te  in de periode van 1/01/2016 tot 21/04/2017, herhaaldelijk: 
 
D. Bij inbreuk op artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in 
slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren, strafbaar 
gesteld door artikel 28 °1 van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de 
vleeshandel,  
 
bij de particuliere slachting van een dier, buiten het slachthuis, waarvan het vlees bestemd was voor 
de uitsluitende behoeften van de eigenaar en zijn huisgezin, als eigenaar van dit dier nagelaten te 
hebben om zich voorafgaandelijk te laten identificeren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen dat een registratienummer aan de eigenaar toekent alsook nagelaten te hebben 
om persoonlijk en ten minste twee werkdagen vooraf aangifte te doen bij de gemeenteontvanger of 
de daartoe speciaal door de gemeente aangestelde ambtenaar,  
 
namelijk door het slachten van kleine herkauwers zonder zich voorafgaandelijk te laten identificeren 
bij het  en zonder voorafgaandelijke aangifte bij de gemeente.  
 
Met de omstandigheid dat gedaagde zich voor tenlasteleggingen A tot en met C in staat van bijzondere 
herhaling bevindt in de zin van artikel 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 
en het welzijn der dieren, doordat de nieuwe feiten gepleegd werden binnen drie jaar na een 
veroordeling wegens een overtreding van deze wet of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan, 
uitgesproken bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge, Sectie 
Correctionele Rechtbank dd, 16/12/2015, dat kracht van gewijsde had op het ogenblik van de nieuwe 
feiten, 
 
Tevens lastens gedaagde de sluiting te horen bevelen van de inrichting waarin de misdrijven werden 
gepleegd, meer bepaald de inrichting op het adres  voor een termijn 
van 3 jaar, en dit in toepassing van artikel 37 van de wet van 14 augustus 1986, onder verbeurte van 
een dwangsom van 250,00 EUR per vastgestelde inbreuk; 
 
Tevens lastens gedaagde een definitief en levenslang verbod uit te spreken van het recht om nog 
dieren te houden, en dit in toepassing van artikel 40 van de wet van 14 augustus 1986, onder verbeurte 
van een dwangsom van 250,00 EUR per vastgestelde inbreuk; 
 
 

* * * * * 
 
De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 
 
De dagvaarding werd betekend op 12 december 2018. 
 
Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taal.  
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De rechtbank aanhoorde ter openbare terechtzitting van 11 februari 2019: 
 
− de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door de heer J. LESCRAUWAET, eerste 

substituut-procureur des Konings; 
 
− de beklaagde  in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door hemzelf. 
 
De Rechtbank richtte een vriendelijk verzoek aan het openbaar ministerie om een aanvullend 
onderzoek uit te voeren en stelde de zaak in voortzetting. 
 
 
De rechtbank aanhoorde ter openbare terechtzitting van 25 maart 2019: 
 
− de aangepaste 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  wegens diverse inbreuken op de 
wetgeving inzake de bescherming en het welzijn der dieren.  
 
De beklaagde zou zowel op 23 februari 2016 als op 11 augustus 2016 nagelaten hebben om meerdere 
dieren die in zijn landbouwbedrijf te  verbleven, op behoorlijke wijze te huisvesten, te voeden 
en van de noodzakelijke diergeneeskundige zorgen te voorzien (tenlasteleggingen A.1 en A.2). 
 
De beklaagde liet na om zijn honden op een correcte wijze en conform de vigerende wetgeving te 
identificeren (tenlastelegging B). 
 
Onder de tenlastelegging C wordt de beklaagde vervolgd omdat hij te  in de periode van 1 
januari 2016 tot 21 april 2017 herhaaldelijk de door de Inspectie Dierenwelzijn opgelegde maatregelen 
miskende en omdat hij naliet het verbod om dieren te houden dat hem werd opgelegd door de 
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge van 16  december 2015, te 
respecteren. 
 
Tot slot wordt hij vervolgd omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het verrichten van 
particuliere slachtingen van kleine herkauwers zonder zich voorafgaandelijk te laten identificeren bij 
het  en zonder voorafgaandelijke aangifte bij de gemeente (tenlastelegging D). 
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Het Openbaar Ministerie wijst er in haar dagvaarding op dat de beklaagde zich voor de 
tenlasteleggingen A tot en met C in bijzondere staat van herhaling bevindt in de zin van artikel 39 van 
de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. 
 
Het O.M. vorderde in de inleidende dagvaarding de sluiting van de inrichting waarin de misdrijven 
werden gepleegd voor de duur van drie jaar, dit onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro 
per vastgestelde inbreuk. 
 
Het O.M. vorderde eveneens een definitief en levenslang verbod om nog dieren te houden (dit in 
toepassing van artikel 40 van de Wet van 14 augustus 1986), onder verbeurte van een dwangsom van 
250,00 euro per vastgestelde inbreuk. 
 
2. 
De rechtbank acht alle 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 (niet limitatief): 
 
- Het aanvankelijk proces-verbaal van vaststellingen en overtredingen met nummer 

 dat dateert van 23 februari 2016. Op 23 februari 2016 voerden twee inspecteur-
dierenartsen van de Inspectie Dierenwelzijn in aanwezigheid van controleurs van het en 
leden van de politie een controle uit in de inrichting van de beklaagde aan de  
te . De controle kwam er op vraag van het O.M. dat wou nagaan of de beklaagde nog 
dieren hield. Er werden allerhande dieren aangetroffen, o.a. een hond, pony’s, ezels, runderen, 
paarden, schapen. De inspecteurs stelden vast dat de dieren allesbehalve goed waren gehuisvest 
en meestal niet over de vereiste aangepaste voeding/drinkwater beschikten. Zo was er een 
lacterende merrie die niet over het gewenste propere drinkwater beschikte en haar veulen dat 
aangepaste voeding ontbeerde. Ook ontbrak de vereiste diergeneeskundige verzorging voor de 
dieren (o.a. te lange hoeven bij paarden, pony’s en ezels)(tenlastelegging A.1). 
De controleurs stelden vast dat de beklaagde het hem eerder door de rechtbank te Brugge 
opgelegd verbod om nog dieren te houden, miskende (tenlastelegging C). 

- De fotoreportage die gevoegd werd bij het P.V. met nummer . Uit de foto’s 
blijkt de bouwvalligheid van de stallingen en het gebrek aan onderhoud op de hoeve. Meerdere 
dieren waren gestald zonder droog ligbed. Schapen ploeterden in de modder. Idem voor de 
merrie en het jonge veulen (tenlastelegging A.1). 

- Het aanvankelijk proces-verbaal dat opgesteld werd door een hoofdinspecteur van de Politiezone 
 en dat dateert van 11 maart 2016 (P.V. nummer: . De 

hoofdinspecteur was samen met de inspecteurs van de Inspectie Dierenwelzijn en de leden van 
het  aanwezig bij de controle op 26 februari 2016 (tenlastelegging A.1). 

- Het proces-verbaal van vaststelling van inbreuken met nummer  dat 
werd opgesteld naar aanleiding van de controle van het landbouwbedrijf gelegen aan de 

 te  op 11 augustus 2016. De controle kwam er nadat de 
Inspectiedienst Dierenwelzijn op 9 augustus 2016 een melding van schrijnende toestanden op het 
beslag had geregistreerd. Uit het P.V. blijkt dat de situatie van die aard was dat de aanwezige 
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dieren onder administratief beslag dienden te worden geplaatst en moesten worden weggevoerd 
van het beslag (tenlastelegging A.2 en tenlastelegging C). 

- De foto’s die genomen werden op 11 augustus 2016 : op de foto’s is weerom de bedenkelijke 
situatie te zien waarin de dieren werden gehuisvest (tenlastelegging A.2). 

- Het aanvankelijk proces-verbaal met nummer  van 27 maart 2017 
opgesteld door een hoofdinspecteur van de politiezone  Uit dit P.V. blijkt dat de 
beklaagde in weerwil tot het verbod dat hem werd opgelegd door de strafrechter te Brugge op  
16  december 2015, toch dieren hield. In zijn aanhangwagen werden op 15 november 2016 drie 
geitjes aangetroffen. Geen van de geitjes was voorzien van een oormerk (tenlastelegging C). 

- Het proces-verbaal met nummer  dat werd opgesteld op 26 januari 2017 
naar aanleiding van een aankoop door de beklaagde van een paard aan  op 11 
januari 2017. Dit in weerwil tot het hem opgelegde verbod om nog dieren te houden. Alsook het 
verhoor van de beklaagde d.d. 4 mei 2017 waarin hij de feiten toegaf en erkende het dier op zijn 
beurt te hebben verkocht (tenlastelegging C). 

- Het proces-verbaal van vaststelling van inbreuken met nummer 
 van 21 april 2017. De Inspectie Dierenwelzijn voerde op 21 april 

2017 een controle uit aan de  te . Naar aanleiding van deze controle 
werden diverse voorwerpen aangetroffen waaronder twee slagersmessen met recent bloed en 
twee proppen darmscheil die wijzen op recente slachtactiviteiten. Tevens werden veertig 
paardenpaspoorten aangetroffen (zie ook de fotoreportage gevoegd bij het P.V.). Tijdens het 
verhoor dat van de beklaagde werd afgenomen op 18 mei 2017, kwam naar voor dat de beklaagde 
zelf dieren slacht op zijn locatie zonder toepassing van een geoorloofde en reglementair voorziene 
bedwelming. Er werd ook niet voldaan aan de meldingsplicht bij de gemeente en het bij 
particuliere slachtingen. Hij gaf toe kleine herkauwers (schapen) te hebben weggestopt op de 
zolder van zijn privé-woning zodat deze niet zouden worden opgemerkt bij een routinecontrole 
van zijn boerderij. Dit in het kader van het opgelegde verbod om nog dieren te houden 
(tenlasteleggingen C en D). 

- De verhoren van  en  (tenlastelegging C). 
- Het navolgend proces-verbaal met nummer  van 4 mei 2017 dat werd 

opgesteld door de Politiezone  naar aanleiding van de controle uitgevoerd op 21 april 
2017. Bij het P.V. werd een fotoreportage van het aangetroffen slachtmateriaal gevoegd 
(tenlastelegging D). 

 
 
II. De Straftoemeting  
 
De beklaagde  pleegde de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, B en C, 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 inbreuken, het strafregister van de beklaagde en zijn actuele sociale en economische 
toestand. 
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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. Zo liet hij niet 
alleen na om zijn honden te identificeren (tenlastelegging B), doch tevens om zich te identificeren bij 
het  omtrent het verrichten van particuliere slachtingen en het nalaten van het voorafgaandelijk 
aangeven van deze particuliere slachtingen (tenlastelegging C). 
 
De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan de feiten van de tenlastelegging C. Aan de beklaagde werden 
maatregelen opgelegd door de Inspectie Dierenwelzijn die door de beklaagde met de voeten werden 
getreden. Tevens werd door de Strafrechter te Brugge bij vonnis van 16 december 2015 verbod 
opgelegd aan de beklaagde om gedurende een periode van twee jaar nog dieren te houden. 
 
Ondanks dit verbod bleef de beklaagde dieren houden en kocht en verkocht hij dieren. Hieruit blijkt 
dat de beklaagde  zich niet kan houden aan de hem opgelegde verbodsbepalingen 
en een fundamenteel misprijzen heeft voor justitie. 
 
2.  
De beklaagde  beschikt niet langer over een blanco strafblad. Uit het uittreksel uit 
het strafregister van 5 december 2018, blijkt dat de beklaagde reeds zowel door de politierechtbank 
als door de correctionele rechtbank werd veroordeeld. 
 
Verontrustend is dat de beklaagde reeds in 2015 werd veroordeeld door de Correctionele Rechtbank 
te  wegens inbreuken op wetgeving inzake de dierenbescherming. Blijkbaar heeft deze 
veroordeling weinig indruk op de beklaagde gemaakt. 
 
De rechtbank stelt vast dat de beklaagde zich voor de tenlasteleggingen A tot en met C in staat van 
bijzondere herhaling bevindt in de zin van artikel 39 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, doordat de feiten waarvoor de beklaagde op heden 
terechtstaat, gepleegd werden binnen drie jaar na een veroordeling wegens een overtreding van deze 
wet of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan, uitgesproken bij vonnis van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge, Sectie Correctionele Rechtbank dd. 16 december 
2015, dat kracht van gewijsde had op het ogenblik van de nieuwe feiten. 
 
3. 
Ter zitting van 11 februari 2019 deelde de beklaagde mee dat hij zijn landbouwbedrijf heeft 
overgelaten aan zijn zoon en dat hij zelf geen dieren meer houdt.  
 
De rechtbank heeft – mede gelet op de vordering van het Openbaar Ministerie die ertoe strekt de 
sluiting te horen bevelen van het landbouwbedrijf van de beklaagde – het O.M. gevraagd om 
aanvullend te onderzoeken of het landbouwbedrijf daadwerkelijk was overgedragen en of de zoon van 
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de beklaagde wel over de vereiste kwalificaties beschikte om een landbouwbedrijf te exploiteren (zie 
zittingsblad van 11 februari 2019). 
 
Uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat het landbouwbedrijf effectief aan de zoon van de 
beklaagde werd overgedragen. De inspecteur van de Politiezone  die met het aanvullend 
onderzoek werd belast, schreef als volgt neer in haar P.V. van 12 maart 2019: 
 
“Uit deze documenten kunnen wij vernemen dat het landbouwbedrijf dat voorheen uitgebaat werd 
door , recentelijk werd overgenomen door zoon . De eigendom 
van de onroerende goederen werd per notariële akte tevens geschonken aan . 
Uit de documenten kunnen wij ook besluiten dat  over een landbouwtechnisch 
getuigschrift beschikt.” 
 
Ter terechtzitting van 25 maart 2018 verzocht de beklaagde  om een deel van de 
straf met uitstel op te leggen gezien zijn financiële situatie. Hij stelde een sociale woning te hebben 
aangevraagd. 
 
4. 
De rechtbank bestraft de beklaagde  voor de tenlasteleggingen A tot en met C 
samen met een geldboete, zoals hierna bepaald.  
 
Voor de tenlastelegging D wordt een aparte geldboete opgelegd. De geldboete voor de tenlastelegging 
D wordt met uitstel opgelegd. De beklaagde werd nog niet veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
meer dan twaalf maanden of tot een zwaardere straf die in aanmerking wordt genomen 
overeenkomstig artikel 99bis Sw. Hij kan derhalve nog van de gunst van gewoon uitstel genieten 
(artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964). 
 
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 levenslang verbod op te leggen om nog dieren te houden, dit onder verbeurte 
van een dwangsom van 250,00 euro per vastgestelde inbreuk. 
 
De rechtbank acht het verbod noodzakelijk gezien de dramatische toestand waarin de dieren zich 
bevonden. 
 
De rechtbank gaat niet in op de vordering die ertoe strekt om de inrichting gelegen aan de 

 te  voor een termijn van drie jaar te sluiten. Uit het aanvullend onderzoek 
is gebleken dat de beklaagde het landbouwbedrijf aan zijn zoon heeft overgedragen en het zelf niet 
langer exploiteert. Ter terechtzitting van 25 maart 2019 gaf het O.M. aan niet langer op dit onderdeel 
van de vordering aan te dringen. 
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* * * * * 

 
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.1, A.2, B, C en D bewezen in hoofde van  
 
Veroordeelt de beklaagde  voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A.1, A.2, B en C SAMEN, gepleegd in staat van bijzondere herhaling, tot een 
GELDBOETE van 1.000,00 EUR, verhoogd met 70 opdecimes en aldus gebracht op 8.000,00 EUR, of 
een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
 
Veroordeelt de beklaagde  voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlastelegging D, 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: de uitgesproken GELDBOETE van 250,00 EUR voor tenlastelegging D; zal uitgesteld worden 
voor een termijn van 3 JAAR te rekenen vanaf heden,  
 
Legt de beklaagde  een LEVENSLANG verbod op om nog dieren te houden, dit 
onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 EUR per vastgestelde inbreuk. 
 
Zegt dat de beklaagde  verplicht is een bedrag van 2 x 25,00 EUR, verhoogd met 
70 opdecimes, aldus gebracht op 2 x 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 
 
Beveelt conform de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie: 

- De verbeurdverklaring van het slachtmateriaal in dossier  
- Het voegen aan het dossier van de 41 paardenpaspoorten in dossier  

. 
 
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  
30,12 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              
 
 
 




