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Dossiernr 22A002813 
rech tbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEl<LAAGDE(N) : 

RRN 
geboren te op 
van Belgische nationa liteit 
ingeschreven t1 

beklaägde, bijgestaan door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

AC1 kamer 

advocaat te 

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

A Dierenwelzijn - ritueel slachten 

Vonnisnr / 
p.2 

bij inbreuk op artikel 15, §1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren, een gewerveld dier gedood te hebben zonder voorafgaande bedwelming en door een persoon die 
daarvoor niet de nodige kennis en bekwaamheid heeft en niet volgens een methode die voor het dier het minst 
pijnlijk, snelst en meest selectief is, strafbaar gesteld door artikel 36, 6° van deze wet, 

op 31 juli 2020 

namelijk minstens 45 schapen te hebben geslacht zonder voorafgaande bedwelming en door een persoon die 
daarvoor niet de nodige en bekwaamheid heeft en volgens een niet-wettelijk voorgeschreven methode. 

B opzettelijk achterlaten of beheren van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van het 
Materialendecreet of de uitvoeringsbesluiten ervan 
opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, afvalstoffen te hebben 
achtergelaten, beheerd of overgebracht, te weten afvalstoffen te hebben achtergelaten of beheerd in strijd met 
de voorschriften van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen of de uitvoeringsbesluiten ervan, 
(art. 16.6.3. § 1 lid 1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ; 
art. 3, 1 '° en 7°, 12 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen) 

_te __ op 31 juli 2020 

namelijk door slachtafval afkomstig van een slachthuis in de grond te hebben gestort. 

C opzetttelijk inbrengen of verspreiden van stoffen 
Opzettelijk, in strijd met de milieuvoorschriften of in strijd met een vergunning, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of stralingen in of op water, bodem of atmosfeer te 
hebben ingebracht of verspreid, (art. 16.6.2 §1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid), 

)D 31 juli 2020 

namelijk door bloed afkomstig van een slachthuis in de bodem te hebben geloosd. 
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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 
meldingsakte een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse te hebben geêxploiteerd of veranderd, 
(art. 5.2. 1. §§ 5 en 6 lid 2, en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid; art. 5, 2°, b), en 6 lid 2 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

op 31 juli 2020 

namelijk door zonder aan de meldingsplicht te hebben voldaan een tijdelijk slachthuis te hebben uitgebaat, 
meldingsplicht voorgeschreven door de volgende rubrieken bij Vlarem Il: 
rubriek 45.1, thans omschreven als de exploitatie van slachthuizen: c) rituele slachtingen in het kader van 
godsdienstbeleving. 
rubriek 45.4, thans omschreven als inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke 
oorsprong: d) verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte), alsook de aan 
die verkoopspunten verbonden uitsnijderijen. 
rubriek 45.18, thans omschreven als dierlijke bijproducten als vermeld in het decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen: De bewerking en verwerking van 
dierlijke mest vallen onder de toepassing van rubriek 28.3. 
Voor de toepassing van deze subrubriek gelden de bepalingen conform de verordening dierlijke bijproducten 
en de uitvoerende verordening (EU) nr. 142/2011. 1° op- en overslag van dierlijke bijproducten 

E schending exploitatie• en vergunningsvoorwaarden 
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, als exploitant van 
een ingedeelde inrichting of activiteit de algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben 
nageleefd, 
(art. 5.4.9. § 1 en 16.6.1. § 1 lid 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 

op 31 juli 2020 

namelijk door niet aan de volgende sectorale voorwaarden te hebben voldaan: 

- Artikel 5.45.1 . 3, § 1. De procesinstallaties met inbegrip van de opslagplaatsen waarbij het ontstaan van geuren 
kan worden verwacht, moeten in gesloten ruimten worden ondergebracht. 
§ 2 . Met het oog op geurvoorkoming worden dierlijke bijproducten, in afwachting van de afvoer naar een erkend 
verwerkingsbedrijf, verzameld en bewaard in gesloten recipiënten, opgesteld in een gesloten ruimte bij een 
maximumtemperatuur van 1 O 0c. 
- Artikel 5.45.2.2, §4. Het bloed moet worden opgevangen en bewaard in een gesloten bloedkelder of 
bloedtank [ ... ]. Bloed moet met een speciaal voor dit doel geschikte tankwagen uit de inrichting worden 
afgevoerd. Voormelde bloedkelder of bloedtank mag geen enkele rechtstreekse noch onrechtstreekse 
verbinding hebben met een besterfput, een grondwaterlaag, een oppervlaktewater of een riool. 
-Artikel 5.45.2.3., §1 .Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting of activiteit, worden de ontvangst- en slachtruimten mechanisch geventileerd. De afgezogen lucht 
moet via een leiding waarvan de uitmonding tenminste 10 m boven het maaiveld moet zijn gelegen, in de 
buitenlucht worden afgevoerd. 
-Artikel 5.45.2.5, §2 en §3 en 4. 
§ 2. 
Rituele slachtingen mogen worden uitgevoerd in een slachthuis, als vermeld in de subrubrieken 45.1, a), b), 
en d) van de indelingslijst, dat vergund is voor het slachten van de betrokken diersoort en mits naleving van 
de van toepassing zijnde milieu- en vergunningsvoorwaarden. Op dagen van het Offerfeest kan de vloer voor 
noodslachtingen gebruikt worden voor het uitvoeren van rituele particuliere slachtingen, op voorwaarde dat 
niet gelijktijdig noodslachtingen worden uitgevoerd. 
§ 3. 
[ ... ] rituele slachtingen mogen ook worden uitgevoerd in een inrichting, bedoeld in subrubriek 45.1, c) van de 
indelingslijst, op voorwaarde dat : 
1 ° er enkel tijdelijk, met name ter gelegenheid van het Offerfeest, wordt geslacht; 
2° de exploitant beschikt over een sluitende regeling voor het verzamelen en ophalen van de dierlijke 
bijproducten. 
§ 4. 
Voor de inr ichtingen, vermeld in § 3, gelden de volgende voorwaarden : 



Dossierm 22A00:2813 ACl ka mer 

rechtbank van ee rste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Vonn isnr / 
p.4 

1° de in r ichting is overdekt. Het uitvoeren van het volledige slacl1tproces en in bijzonder de keelsnede mag 
niet zichtbaar zijn van op de openbare weg; 
2° de inrichting moet beschikken over de nodige voorzieningen om voldoende hoeveelheden drinkbaar water 
ter beschikking te stellen, met het oog op het geregeld reinigen van de vloer en het slachtmaterieel, evenals 
voor het wassen van de handen van de offeraars; 
3° de vloer dient verhard derwijze dat het water niet door de vloer mag dringen, zodat hij tu ssen de slachtingen 
door met water gereinigd kan worden, waarbij het water vlot geëvacueerd kan worden; 
4° de toegang tot de inrichting moet zo georganiseerd zijn dat de activiteiten ordelijk kunnen verlopen; er moet 
een rustplaats voorzien zijn voor de dieren die zijn aangevoerd maar nog niet onmiddellijk geslacht worden; 
de aangevoerde dieren mogen niet in het vervoermiddel blijven waarmee z ij aangevoerd worden; 
5° er wordt tegelijkertijd slechts één levend dier in de ke lingsruimte toegelaten; het dier dient dan onmiddellijk 
geslacht te worden ; meerdere kelingsru irnten zijn mogelijk; 
6° in de kelingsruimte moeten voldoende recipiënten voor bloedopvang voorz ien zijn ; de slachtplaats moet zo 
ingericht zijn dat het bloed via afloop terechtkomt in recipiënten; voor de berekening van het totaal volume kan 
maximaal 3 liter bloed per schaap vooropgesteld worden; 
7° de inrichting moet voldoende groot zijn in die zin dat het rusten, het kelen en het onthuiden en verwijderen 
van de ingewanden volgens een doorstromingsprincipe op een afzonderlijke plaats gebeurt, hetgeen niet 
noodzakelijk een afzonderlijk lokaal impliceert; 
8° de capaciteit van de ruimte voor het onthuiden en verwijderen der ingewanden - de meest tijdrovende 
bewerkingen - en van het daarvoor aanwezige personeel, zal bepalend zijn voor het aantal en de omvang van 
de kelingsruimte(n) evenals voor de mate waarin nieuwe dieren tot de kelingsruimte(n) worden toegelaten : 
9° een doorstromingssysteem moet georganiseerd worden zodat vlot kan doorgesluisd worden van de 
keli ngsruimte naar de ruimte waar de onthu iding en de verwijdering van de ingewanden uitgevoerd wordt; 
10° voor het onthuiden en het verwijderen van de ingewanden worden de dieren opgehangen. Zo dit 
onmogelijk is, worden zij in een slachtberrie gelegd; 
11 ° het afvalwater afkomstig van de rein iging van de bakken, slachtvloer,Y mag enkel geloosd worden vla een 
rioleringsstelsel dat aangesloten is op een operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie[ ... ]; het reinigingswater 
moet vóór de lozing een zeef met een doorsnede van maximum 6 mm passeren; het dierl ijke afval dat door 
deze zeef wordt tegengehouden is eveneens categorie 1-materiaal en moet afgevoerd worden naar een 
erkend verwerkingsbedrijf; wanneer het niet mogelijk is om het reinigingswater via een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie af te voeren , mag er geen lozing plaatsvinden; in dat geval moel alle 
reinigingswater worden opgevangen en afgevoerd naar een openbare waterzuiveringsinstallatie. 

F Bodemdecreet. Niet naleven opgelegde gebruiksbeperkingen, voorzorgsmaatregelen, 
veiligheidsmaatregelen en/of bestemmingsbeperkingen 
opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, de gebruiksbeperkingen, voorzorgsmaatregelen, 
veiligheidsmaatregelen en of bestemmingsbeperkingen zoals voorz ien in de artikelen 69, 70, 72 en 73 van het 
Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming niet te hebben 
nageleefd, 
De feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1,§1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid 

!§ 3p 31 juli 2020 

namelijk door slachtafval en bloed afkomstig van een slachthuis in de grond te hebben gestort respectievelijk 
geloosd. 

G ontdraging van in beslag genomen voorwerpen door beslagene 
als beslagene, voorwerpen waarop tegen hem beslag was gedaan, in zijn belang bedrieglijk te hebben 
vernietigd of weggemaakt, 
(art. 507 lid 1 Sw) 

op 18 augustus 2020 

namel ijk de in beslag genomen schapen opgesomd in bijlage 6 en 7 van hel 

H FAW - slachten buiten slachthuis 
bij inbreuk op artikel 24 van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, 
strafbaar gesteld door artikel 28, 2° van deze wet, slachtdieren die onderworpen zijn aan een keuring die deze 
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wet oplegt en zonder dat een wettelijke of reglementaire bepa ling het slachten op rituele wijze buiten een 
slachthuis toelaat te hebben geslacht buiten een slachthuis, 

te :m 31 juli 2020 

namelijk door minstens 45 schapen te hebben geslacht buiten een slachthuis. 

1 FAVV - Erkenning en registratie 
bij inbreuk op artikel 3, §1, 12 en 19 van het Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de 
nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 853/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke 
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, strafbaar gesteld door artikel 115 van 
voornoemd Koninklijk Besluit en artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van 22 februari 2001 houdende 
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen en tot wijziging van diverse bepalingen, als operator en exploitant de wettelijk bedoelde 
activiteiten te hebben uitgeoefend zonder voorafgaande erkenning of toelating van het FAW. 

op 31 juli 2020 

namelijk door zonder erkenning een tijdelijk slachthuis voor schapen te hebben ingericht. 

*** 

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 

(beklaagde, verder: 
slachtvloer in de tuin van het pand dat hij huurde te 

exoloiteerde op 31 juli 2020 clandestien een 
. Hij deed dit naar aanleiding van het 

had hiervoor schapen aangekocht en had diverse constructies opgetrokken, zonder enige 
vergunning of melding. Het slachtafval en het bloed werden in de bodem geloosd en diverse andere 
exploitatievoorwaarden voor een slachthuis of ritueel slachthuis werden niet nageleefd, in het bijzonder 
met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid (maximumtemperatuur van de omgeving, beschikbaarheid 
van proper water, geschikte opvang en afvoer van bijproducten, ... ) enerzijds en dierenwelzijn anderzijds. 
Dieren werden op een onwettige wijze gedood, meer bepaald door niet de minst pijnlijke, snelste en meest 
selectieve methode toe te passen, namelijk door middel van een keelsnede van een onverdoofd dier. 

Met het inrichten van de tijdelijke slachtvloer schaadde tevens de onmiddellijke omgeving, in het 
bijzonder door geurhinder niet tegen te gaan en de bodem te verontreinigen met slachtafval en afvalwater. 
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Meerdere schapen waren reeds geslacht en door klanten van meegenomen, zodat vlees waarvan 
de voedselveiligheid allerminst gegarandeerd was in de voedselketen terecht kwam. 

Wanneer de politie tussenkwam op 31 juli 2020, waren er minstens vijfenveertig geslachte schapen 
aanwezig. 

De schapen die nog niet geslacht waren, werden in beslag genomen, maar bleven op de weide staan van 
Op 18 augustus 2020 liet in beslag genomen schapen naar een slachthuis voeren . 

bewijs, kwalificatie en toerekening 

Op 31 juli 2020 voerde de loka le politie naar aanleiding van een klacht met betrekking tot illegale slacht een 
controle uit op het adres van De politie stelde vast dat er aan de woning drieëntwintig 
voertuigen stonden en er wel veert ig tot vijftig personen aanwezig waren. Op het terrein stond er een 
constructie waaraan de kadavers van geslachte schapen hingen, in een bijgebouw was een slachtvloer 
ingericht waar gekeelde schapen op de grond lagen en een aantal kadavers opgehangen werden. 

In totaal werden er zesenveertig karkassen aangetroffen, maar slachtafval wees op mogelijk nog meer 
geslachte schapen. Het bloed van de geslachte schapen bedekte de vloer en liep via een rooster naar een 
gegraven put naast het gebouw. Achteraan het perceel werden twee kuilen gegraven (onder meer in een 
kippenren) waar slachtafval in lag. 

Hoewel het op 31 juli 2020 tot 35 graden warm werd, vond het slachten en het verwerken van de karkassen 

plaats in een niet-gekoelde ruimte. 

Het FAVV kwam tussen en de dienstdoende dierenarts legde een bestuurlijk beslag op de nog levende 
dieren die aanwezig waren op het terrein, zo'n honderddertig schapen. Overbrenging was niet mogelijk 
wegens de hitte. Het vlees van de geslachte dieren werd onbruikbaar gemaakt. 

Op 3, 4 en 11 augustus 2020 ontving het FAVV melding dat er een aantal van de schapen die bij de woning 
van waren achtergelaten, overleden waren. Op 13 augustus 2020 gaf het FAVV een aantal schapen 
vrij, maar op 18 augustus 2020 bleek dat de overige schapen vervoerd waren naar een slachthuis. 

In zijn verhoren op 28 augustus 2020 (door het FAVV) en op 15 september 2020 (door de polit ie) verklaarde 
dat hij de slachting van de schapen had georganiseerd en ook schapen aankocht om deze naar 

aanleiding van het offerfeest en de slachting te verkopen met winst. verklaarde niet op de hoogte 
te zijn van de regelgeving met betrekking tot het slachten van schapen. Hij erkende echter wel te weten dat 
een slager moet instaan voor de slacht en dat de schapen verdoofd moeten worden. Hijzelf en een aantal 
bezoekers hadden schapen geslacht, een deel van de geslachte schapen waren door klanten reeds 
meegenomen. Hij wist dat het FAVV hem geen toelating zou geven en vroeg dan ook geen toelating aan. 

betwist niet dat hij de feiten heeft gepleegd, zoals omschreven en gekwalificeerd door het 
openbaar ministerie onder de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F, H, en 1. Deze feiten worden 
toegerekend onder de in de dagvaard ing vermelde omschrijving en kwalificatie. 

Met betrekkine tot de feiten onder tenlastelegging G, het onttrekken van de schapen aan het bestuurlijke 
beslag, voert wel verweer. Hij stelt dat de onttrekking te wijten zou zijn aan een miscommunicatie 
met zijn zoon. In zoverre verwezen wordt naar een contact tussen de politie, het FAVV en zijn zoon, wordt 
eigenlijk verwezen naar een telefonische aanmaning om de karkassen en het slachtafval correct te laten 

afvoeren, wat vertraging opliep. 

Het beslag werd niet opgegeven en hier kon geen enkele verwarring rond bestaan. Zowel het beslag als het 
wegvoeren van de dieren vonden plaats onder de verantwoordelijkheid van Dat er 
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verkeerde lijk van uit zou zijn gegaan dat het beslag vo lled ig was opgegeven is volst rekt onge loofwaardig. 

Ook de fe ijten onder tenlastelegging G zijn bewezen, werden correct gekwalificeerd en worden 
toegerekend . 

straf en strafmaat 

Het op leggen van een straf benadrukt het be lang van de overt reden norm en dient als signaal, zowel naar 
de beklaagde toe als naar de maatschappij in haa r geheel. De bestraffing beoogt het herstel van de door het 
misdrijf aangebrachte maatschappelijke schade. De bestraffing dient ook om de maatschappij te 
bescherm en. Tegelij k wordt de maatschappelijke reactie ten aanzien va n 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 va n de concrete straffen wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de feiten, de 
concrete feitelijke omstandigheden en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat één hoofdstraf met bijkomende 
straffen wordt opgelegd. 

Het slachten van dieren, ook in een rituele context, kan enkel gebeuren mits naleving van wettelij ke en 
decretale regels, in de eerste plaats met betrekking tot dierenwelzijn. was zich ervan bewust dat 
de onderneming die hij opzet te niet aan de rege ls voldeed, maar niettemin kocht hij een groot aantal dieren 
aan om deze illegaal te slachten en met winst te verkopen. Het dierenleed dat hij hiermee berokkende was 
aanzien lijk en niet te contro leren . Hij creëerde omstandighede n waarin hij en andere leken zonder enige 
bekommernis rond het welzijn van de dieren en zonder verdoving schapen slachtten. 

Er is tevens een uitgebreide regelgeving inzake voedselveiligheid en de hygiëne bij het verwerken van 
levensmiddelen, om de evidente reden dat een verstoring van de voedselve iligheid nefast is voor de 
gezondheid van de individuele consument en de volksgezondheid . In tweede orde brengen inbreuken ook 
negatieve gevolgen teweeg voor de grote economische sector betreffende de productie en de verwerking 
van levensmiddelen, met een mogelijk negatieve impact op de personen werkzaam in deze sector. 

negeerde ook het regelgevend kader en vroeg geen vergunning aan omdat hij wist dat hij niet aan 
de voorwaa rden voldeed. Voorafgaande toelatingen, ve rgunningen en exploitatievoorwaarden hebben 
slechts nut wanneer ze nageleefd worden en afgedwongen worden bij niet-naleving. Het gedogen van 
inbreuken ondermijnt niet alleen de publieke controle, het zou tevens het ondernemerschap in deze sector 
schaden door oneerlij ke concurrentie in het leven te roepen. 

De vastgestelde inbreuken zijn geenszins louter formele inbreuken op al te strenge of formalistische 
regelgevingen. De vaststellingen hebben betrekking op inbreuken die een effectief gevaar voor het 
dierenwel zijn, de volksgezondheid, de voedselveiligheid en het ondernemingsklimaat inhouden. 

;telt jarenlang een supermarkt uitgebaat te hebben in Er mag van hem dan ook een 
meer dan algemene kenn is verwacht worden inzake voedselve iligheid en ondernemerschap. Dat hij geen 
enke le inspanning heeft geleverd om informatie te vergaren omtrent de regelgeving rond het slachten van 
dieren of zich moedwillig hieraan heeft willen onttrekken, is dan ook bijzonder laakbaar. 

Een correctionele veroordel ing en bestraffing zijn noodzakelijk, het opschorten van de uitspraak van een 
veroordel ing zou geen correct signaal zijn, noch tnaatschappel ijk, noch naar beklaagde toe. 

heeft een blanco strafregister. Zijn raadsman legt een aantal stukken neer waaruit blijkt dat hij 
gedeeltelij k arbeidsongeschikt is en een depressie zou hebben ten gevolge van de vervolging voor de 
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De bewezen verklaarde misdrijven leverden beklaagde vermogensvoordelen op, waarvan het openbaar 
ministerie de verbeurdverklaring vordert. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn dat beklaagde zou 
kunnen blijven beschikken over de winst die hij opstreek met de bewezen verklaarde misdrijven. 

betwist de begrot ing van het bruto-vermogensvoordeel door het openbaar min isterie op zich niet, 
maar vraagt de rechtbank om het bedrag van het verbeurd te verklaren vermogensvoordee l te herleiden 
ten aanzien van het gevorderde bedrag. De rechtbank merkt op dat zij geen rekening dient te houden met 
de kosten die gemaakt zou hebben. Het is vo lstrekt onlogisch dat de kosten voor het optrekken 
van diverse construct ies - waaronder de afsluitingen en de slachtvloer - in mindering zouden worden 
gebracht, aangezien dit net het voorwerp uitmaakt van de strafvordering. 

Het vermogensvoordeel wordt naar billijkheid begroot en beperkt bij toepassing van het zevende lid van 
artikel 43bis Strafwetboek om geen onredelijk zware straf op te leggen en aldus de kansen op resocialisatie 
voor gaaf te houden. 

op burgerlijk gebied 

Op basis van de vaststellingen in het strafdossier blijken de bewezen feiten mogelijk schade te hebben 
veroorzaakt waarvoor geen burgerlijke vordering werd ingesteld. De burgerlijke belangen worden in zoverre 
ambtshalve aangehouden. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 
strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken rege len: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 25, 38, 39, 40, 41, 65, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de in leidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F, G, H en 1: 

tot een gevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 20000,00 EUR, zijnde 2500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 
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Von nisnr I 
p, 9 

Boete vervangbaar bij gebreke van beta ling binnen de wettel ijke term ijn door een gevangenisstraf van 
90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art ikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoorde len voor een bedrag van 
2500 euro. 
Wijst meergevorderd e af. 

Veroordeelt tot betaling van : 

een bijdrage van 1 maa l 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aa n de slachtoffers van opzette lijke 
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 30,98 EUR 

op burgerlijke gebied 

Houdt de burgerlijke belangen ambtsha lve aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 17 oktober 2022 door de rechtbank van eerste 
aan leg Antwerpen, afde ling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 

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




