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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: 
 
 
A.1. Te op 3 november 2017: door het aantreffen van een achtergelaten en verwaarloosde 
hond van het ras Golden Retriever waarbij het dier te kampen had met een stinkende vacht met kale 
plekken op de rug, buik en poten, ernstige huidontstekingen rond de ogen en de oren, alsook over het 
lichaam en erg lange nagels.  
 
 
A.2. Te  op 21 februari 2018: door het houden van minstens 9 katten in een onvoldoende 
hygiënische woning, waarbij de kattenverblijven onvoldoende werden geventileerd en waarbij er in de 
tuin veel schadelijk materiaal aanwezig was ( o.a. glasscherven, oude en roestige toestellen, 
kippengaas en netten ), waaraan de aanwezige katten zich konden verwonden. 
 
 
A.3. Te  op 18 april 2018: door het huisvesten van minstens 9 katten die kampten met een 
parasitaire infestatie waarvoor zij niet de nodige diergeneeskundige zorgen kregen in een 
onvoldoende hygiënische en onvoldoende geventileerde woning, waarbij de moederkat niet over 
drinkwater kon beschikken, waarbij de moederkat met haar kittens niet kon beschikken over een 
kattenbak en waarbij er in de tuin veel schadelijk materiaal aanwezig was, waaraan de aanwezige 
katten zich konden verwonden. 
 
( art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren ) 
 
 
 
 
 
 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper – Vonnis nr.                   – 13/05/2019 –  p. 3 

 

Te  op 18 april 2018 
 
B. Door gebaren of zinnebeelden te hebben bedreigd met een aanslag op personen of eigendommen, 
waarop een criminele straf gesteld is, namelijk door de medewerkers van dierenasiel ‘ ’ te 
hebben bedreigd met een aardappelschilmes en door inspecteur-dierenarts van de inspectiedienst 
Dierenwelzijn  te hebben bedreigd met het gooien van een kookpot.  
 
( art. 329 Sw ) 
 
 
C. Tegen een ministerieel ambtenaar, een agent die drager is van het openbaar gezag of van de 
openbare macht of tegen enig ander persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, met name 
tegen , inspecteur-dierenarts van de inspectiedienst Dierenwelzijn, in de uitoefening of 
ter gelegenheid van de uitoefening van haar bediening, smaad door woorden, daden, gebaren of 
bedreigingen te hebben gepleegd, namelijk door het gebruik van de hierna volgende bewoordingen: 
‘hoere’, ‘greitmuile’, ‘ge zijt een hoere en ik weet dat, ik heb u nog weten werken in een hoerenkot’. 
 
( art. 276 Sw ) 
 
 
Tevens lastens gedaagde een verbod uit te spreken van het recht om nog dieren 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.  
 
 

* * * * * 
 
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 , substituut-

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

, advocaat te , die haar ter terechtzitting vertegenwoordigt. 
 
 

* * * * * 
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OP STRAFRECHTELIJK GEBIED  
 
I. De tenlasteleggingen en de beoordeling 
 
1. 
De beklaagde  wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd omdat zij zich te 

 op 03 november 2017, op 21 februari 2018 en op 18 april 2018 schuldig zou hebben gemaakt 
aan de in de dagvaarding omschreven inbreuken op de wet betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren (tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3). 
 
Zij wordt onder de tenlastelegging B vervolgd omdat zij zich te  op 18 april 2018 schuldig zou 
hebben gemaakt aan feiten van bedreiging ten nadele van de medewerkers van het dierenasiel en ten 
nadele van een inspecteur-dierenarts van de inspectiedienst Dierenwelzijn. 
 
Tot slot wordt zij onder de tenlastelegging C vervolgd omdat zij zich op 18 april 2018 te  
schuldig zou hebben gemaakt aan het plegen van smaad ten nadele van een inspecteur-dierenarts van 
de inspectiedienst Dierenwelzijn. 
 
Het Openbaar Ministerie vordert dat jegens de beklaagde een verbod zou worden uitgesproken van 
het recht nog dieren te houden gedurende een termijn van drie jaar. Dit onder verbeurte van een 
dwangsom van 250,00 euro per vastgestelde inbreuk.  
 
2. 
De rechtbank acht de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, A.3, B en C 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 specifiek naar de vaststellingen die zowel verricht werden door de 
politiediensten als door de inspecteur-dierenarts bij de Inspectie Dierenwelzijn: 
 
- Het proces-verbaal dat werd opgemaakt door de politiezone  naar aanleiding van het 

aantreffen van de zwaar verwaarloosde Golden Retriever te  (aanvankelijk P.V. nr.: 
van 08 november 2017). Uit het P.V. komt naar voor dat op 03 november 

2017 melding werd gemaakt van het aantreffen van de hond aan de lagere school te 
. Uit het attest van de dierenarts dat naderhand werd overgemaakt en bij het P.V. 

werd gevoegd, blijkt dat de hond kampte met erg stinkende vacht, een erge graad van alopecie 
en pruritis. Er werden bij het attest ook foto’s gevoegd waarop de verwaarloosde toestand van 
de hond duidelijk merkbaar is. 

- Het verhoor van de beklaagde  dat werd afgenomen op 15 november 2017. 
- Het proces-verbaal opgesteld door de inspecteur-dierenarts van de van de inspectiedienst 

Dierenwelzijn van 21 februari 2018 dat werd opgesteld naar aanleiding van een visitatie ten huize 
van de beklaagde op dezelfde datum en de daarbij horende fotoreportage (P.V. nr.: 

). 
- Het proces-verbaal opgesteld door de inspecteur-dierenarts van de van de inspectiedienst 

Dierenwelzijn van 18 april 2018 dat werd opgesteld naar aanleiding van een visitatie ten huize van 
de beklaagde  op dezelfde datum (P.V. nr.: . Uit dit P.V. 
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blijkt dat de beklaagde de inspecteur-dierenarts een harde duw in de rug gaf en haar volgende 
woorden toeriep: “hoere, greitmuile, ge zijt een hoere en ik weet dat. Ik heb u nog weten werken 
in het hoerenkot”. Op zeker ogenblik benaderde de beklaagde  de medewerkers 
van het dierenasiel die aanwezig waren om de katten te vangen, met een aardappelmes en 
maakte zij aanstalten om een kookpot naar het hoofd van de inspecteur-dierenarts te gooien. 

 
 
II. Eenheid van opzet  
 
De beklaagde  pleegde de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3 met 
éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 Sw. in hoofde van de beklaagde voor 
deze feiten samen slechts één straf dient te worden opgelegd, met name de zwaarste. 
 
Ook de feiten van de tenlasteleggingen B en C werden gepleegd met éénzelfde misdadig opzet zodat 
voor deze beide tenlasteleggingen samen één straf dient te worden opgelegd. 
 
 
III. De Straftoemeting  
 
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 weinig of geen inspanningen heeft geleverd om 
de dieren die zij hield, op een behoorlijke wijze te verzorgen. 
 
De rechtbank wijst erop dat de bedreigingen en de smadelijke uitspraken die door de beklaagde 
werden geuit aan het adres van de inspecteur-dierenarts van de Inspectiedienst Dierenwelzijn en de 
medewerkers van het dierenasiel, volstrekt ongepast waren. De inspecteur-dierenarts en de 
medewerkers van het asiel hebben correct gehandeld in de uitoefening van hun taak en hebben zich 
geenszins schuldig gemaakt aan bevoegdheidsoverschrijding of machtsmisbruik. 
 
 
2. 
Uit het uittreksel uit het strafregister dat op 18 oktober 2018 werd afgeleverd (en in de strafbundel 
steekt), blijkt dat de beklaagde  nog over een blanco strafregister beschikt. Dit strekt 
haar tot voordeel. 
 
3. 
Uit het debat ter terechtzitting, kwam naar voor dat de beklaagde weduwe is. Zij heeft één zoon die 
mee woont. Zij bevindt zich zowat aan de rand van de maatschappij. Zij leeft van een ziekte-uitkering 
van 1.500,00 à 1.600,00 euro per maand. 
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4. 
De rechtbank legt voor de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3 samen een geldboete op 
zoals hierna bepaald. 
 
De rechtbank legt voor de feiten B en C samen, een gevangenisstraf én een geldboete op zoals hierna 
bepaald. 
 
Een gedeelte van de geldboeten en de totaliteit van de opgelegde gevangenisstraf, wordt met uitstel 
opgelegd. De beklaagde  kan nog van het gewoon uitstel genieten (artikel 8 van de 
Wet van 29 juni 1964 juncto artikel 99bis Sw.). 
 
5. 
De rechtbank gaat in op de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie die werd opgenomen 
in de dagvaarding en die ertoe strekt een verbod te horen uitspreken op het houden van dieren en dit 
voor een termijn van drie jaar. 
 
Het verbod op het houden van honden, geldt onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per 
vastgestelde inbreuk (artikel 40 van de Wet van 14 augustus 1986 : De rechtbank kan, bijkomend aan 
de veroordeling wegens overtreding bepaald in deze wet, het recht ontzeggen definitief of voor een 
termijn van één maand tot drie jaar dieren van één of meer soorten te houden). 
 
6. 
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, 25, 38, 40, 41, 65, 100, 276, 329  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, A.3, B en C bewezen in hoofde van . 
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Veroordeelt de beklaagde  voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3 SAMEN, tot een GELDBOETE van 100,00 EUR, verhoogd met 70 
opdecimes en aldus gebracht op 800,00 EUR, of een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen. 
 
Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde , wat 
betreft: 50,00  EUR, gebracht op 400,00  EUR, van de uitgesproken GELDBOETE van 100,00 EUR; zal 
uitgesteld worden voor een termijn van 3 JAAR te rekenen vanaf heden. 
 
Veroordeelt de beklaagde  voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen B en C SAMEN, tot een GEVANGENISSTRAF van 1 MAAND en een GELDBOETE van 
26,00 EUR, verhoogd met 70 opdecimes en aldus gebracht op 208,00 EUR, of een vervangende 
gevangenisstraf van 8 dagen. 
 
Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde , wat 
betreft: de volledige gevangenisstraf van 1 MAAND en de volledige geldboete van 26,00 EUR, 
gebracht op 208,00 EUR, zal uitgesteld worden voor een termijn van 3 JAAR te rekenen vanaf heden. 
 
Zegt dat de beklaagde  verplicht is een bedrag van 2 x 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)). 
 
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. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van maandag DERTIEN MEI 
TWEEDUIZEND NEGENTIEN.    
 
Aanwezig:  
- de heer , alleenzetelend rechter; 
- mevrouw , afdelingsprocureur; 
- mevrouw , griffier. 
 
 
 
 

                                 
 
 
 




