
Vonnisnummer / Griffienummer

2019/1319          

Repertoriumnummer / Europees

2019/1706

Datum van uitspraak

21 juni 2019

Naam van de beklaagde(n)

Systeemnummer parket

Dossiernummer
19L000677
Notitienummer parket

rechtbank eerste aanleg 
Leuven correctionele 
zaken
buitengewone 16A kamer

Vonnis

Aangeboden op

Niet te registreren



rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken p. 2
Dossiernr  19L000677 buitengewone zestiende kamer A Vonnisnr          /            

OPENBAAR MINISTERIE
Vertegenwoordigd door eerste substituut-procureur des Konings 

BEKLAAGDE(N) : 

, RRN
geboren te  op 
van Belgische nationaliteit
wonende te ,
niet verschenen en niet vertegenwoordigd.

     1     TENLASTELEGGING(EN)

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

A mishandeling
uitgezonderd bij overmacht, handelingen te hebben gepleegd die niet door de Wet van 14 augustus
1986 betreffende de bescherming en het  welzijn  der dieren zijn voorzien en waardoor  een dier
zonder  noodzaak  is  omgekomen  of  zonder  noodzaak  een  verminking,  een  letsel  of  pijn  heeft
ondergaan, namelijk
(art. 1 en 35 lid 2 Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren)

 te   in de periode van 1 december 2017 tot 23 oktober 2018

namelijk:
- door het hardhandig slagen van de honden  (feiten tot begin juni 2018) 
en / het toebrengen van vuistslagen/ het overgieten in de winter met ijskoud water/ door het
slagen van de puppy met  een wapenstok/  het  smijten van de puppy tegen de muur/  door  het
vastpakken van de puppy met de keel en vervolgens het lijfke te gebruiken als boksbal

B geen aangepaste 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
(art. 4 § 1 en 36, 3° Wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren)

te   in de periode van 1 december 2017 tot 23 oktober 2018

namelijk:
- te beperkte bewegingsruimte door het te kort aanlijnen van de hond
- door geen beschutting voor de honden  (feiten tot begin juni 2018) en  te voorzien zodat
ze bij vrieskou en blakende zon onbeschermd buiten lagen op het terras

C verboden wapens 
Een verboden wapen te hebben vervaardigd,  hersteld,  te koop gesteld,  verkocht,  overgedragen,
vervoerd, opgeslagen, voorhanden gehad of gedragen te hebben. 

1706
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(artikelen 3, 8, 23,24, 25, 26, 29, 46, 48 en 49 van de Wapenwet)

 te )  in de periode van 1 juli 2016 tot 29 oktober 2018

namelijk door het voorhanden hebben van een wapenstok (matrak)

D opzettelijke slagen met verzwarende omstandigheden
opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht 
(art. 392 en 398 lid 1 Sw)

met de omstandigheid dat de schuldige het misdrijf  heeft  gepleegd tegen zijn echtgenoot  of  de
persoon met wie hij  samenleeft  of  samengeleefd heeft  en een duurzame affectieve en seksuele
relatie heeft of gehad heeft.
(art. 410 lid 1 en 2 Sw)

Te op 2 juli 2018

ten nadele van 

     2     PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 20 mei 2019.

De rechtspleging verliep in het Nederlands.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie.

De beklaagde is niet verschenen hoewel hij rechtsgeldig werd gedagvaard.

De strafvordering is regelmatig ingesteld en is ontvankelijk.

     3     BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1 Grond van de zaak

3.1.1 De tenlasteleggingen A en B

1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden voor:

- de mishandeling van de honden  en (tenlastelegging A);

- het niet voorzien in een aangepaste verzorging/huisvesting voor de honden  en 
(tenlastelegging B);

, te  in de periode van 1 december 2017 tot 23 oktober 2018
(voor de hond  tot juni 2018).

2 Uit het strafdossier blijkt dat er na verschillende klachten van dierenmishandeling door de
beklaagde,  waaronder  klachten van  buurtbewoners  en  een klacht  uitgaande van  zijn  ex-partner
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, er op 29 oktober 2018 een visitatie plaatsvond in het appartement van de beklaagde
in

Uit het verslag van de Inspectiedienst Dierenwelzijn en het proces-verbaal van de politiediensten
met betrekking tot  deze visitatie  blijkt  er  op het terras  van het appartement  een hond
aanwezig  was,  die  was  aangeboden  met  een  leiband  van  1,5  meter,  waardoor  hij  slechts  een
beperkte bewegingsvrijheid had. Er werd verder vastgesteld dat de hond l zeer angstig was. De
hond werd ook onderzocht door een dierenarts. Die stelde eveneens vast dat de hond 
zeer  angstig  was bij  het  onderzoek.  Bij  manipulatie  van de rug  van de hond bleek deze pijn  te
hebben.

3 Bij  haar  verhoor  op  25  oktober  2018  verklaarde   dat  haar  ex-partner,  de
beklaagde, hun twee honden  en  ernstig  had mishandeld tijdens hun relatie.  Bij  hun
relatiebreuk in juli 2018 had ze haar haar hond meegenomen en was de puppy  bij de
beklaagde achtergebleven.  stelde dat de beklaagde dagelijks slagen had gegeven aan
de honden  en  Hij sloeg hen onder meer met zijn vuisten, met een matrak, met een
schop, pakte hen bij  de keel,  smeet hen tegen de muur,  overgoot hen in de winter met ijskoud
water, stak hen met afgebroken bezemstelen en gooide er stenen naar.

Verschillende buurtbewoners verklaarden aan de politiediensten dat ze getuigen waren geweest van
de mishandeling van de honden  en  door de beklaagde. Niet alleen sloeg de beklaagde de
honden hardhandig, hij verzorgde ze ook slecht. De honden werden winter en zomer, dag en nacht,
op het terras van het appartement gehouden zonder dat ze beschutting hadden. Pas tegen de zomer
van 2018 hadden de honden een hok gekregen.

4 De feiten van dierenmishandeling en gebrek aan verzorging/huisvesting die de beklaagde ten
laste  worden  gelegd  zijn  naar  het  oordeel  van  de  rechtbank  bewezen  op  basis  van  de
strafinformatie,  waaronder  de  vaststellingen  van  de  politiediensten  en  de  Inspectiedienst
Dierenwelzijn, de verklaring van  en de verklaringen van verschillende buurtbewoners.

De rechtbank verklaart de tenlasteleggingen A en B bewezen voor de beklaagde.

3.1.2 De tenlastelegging C

1 De  beklaagde  moet  zich  voor  de  strafrechtbank  verantwoorden  voor  het  voorhanden
hebben van een verboden wapen, namelijk een wapenstok, te  in
de periode van 1 juli 2016 tot 29 oktober 2018.

2 Op 29 oktober 2018 overhandigde de beklaagde een wapenstok aan de politiediensten die
hij bewaarde bovenop de kleerkast in zijn slaapkamer.

Bij zijn verhoor op 12 november 2018 verklaarde de beklaagde dat hij deze wapenstok een paar jaar
geleden in een winkel in Duitsland had gekocht en dat hij wist dat het een verboden wapen is.

3 Wapenstokken zijn overeenkomstig artikel 3, §1, 7° van de wet van 8 juni 2006 (Wapenwet)
verboden wapens.

Artikel  8,  lid  1  van  de  Wapenwet  bepaalt  dat  niemand  verboden  wapens  mag  vervaardigen,
herstellen,  te  koop stellen,  verkopen,  overdragen of  vervoeren,  opslaan,  voorhanden hebben of
dragen.
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De beklaagde had in strijd met de Wapenwet een verboden wapen voorhanden in de periode van 1
juli 2016 tot 29 oktober 2018.

De tenlastelegging C wordt dan ook bewezen verklaard voor de beklaagde.

3.1.3 De tenlastelegging D

1 De  beklaagde  moet  zich  voor  de  strafrechtbank  verantwoorden  voor  het  opzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen aan zijn partner , te 
op 2 juli 2018.

2 Uit  het  strafdossier  blijkt  dat   op  25  oktober  2018  bij  de  politie  klacht
neerlegde tegen haar ex-partner, de beklaagde, wegens feiten van partnergeweld. 

 verklaarde van juli 2016 tot juli 2018 een relatie te hebben gehad met de beklaagde,
met wie ze samen twee kinderen heeft.  Ze stelde tijdens de relatie geregeld te zijn geslagen en
bedreigd  door  de  beklaagde  (meer  bepaald  te  zijn  gestampt,  bij  de  keel  gegrepen,  hardhandig
vastgegrepen, in de armen genepen, …). Begin het begin van de relatie gebeurde dit maandelijks, op
het einde zo goed als  dagelijks.  Volgens  was de beklaagde bijzonder  agressief  en
onvoorspelbaar,  onder  meer  ten gevolge  van zijn  drugverslaving.  Uiteindelijk  had 
beslist om van de beklaagde weg te gaan. Van de verwondingen die ze had opgelopen door slagen
van  de  beklaagde  op  2  juli  2018  (dus  vlak  voordat  ze  hem  verliet),  had   foto’s
genomen. Deze foto’s werden gevoegd in het strafdossier. Op deze foto’s zijn verschillende blauwe
plekken zichtbaar op de armen en de schouder van 

Bij een buurtonderzoek door de politiediensten bevestigde een buurtbewoner dat  in
juli 2018 was geslagen door de beklaagde. Deze buurtbewoner verklaarde te hebben gezien hoe de
beklaagde  bij  een  ernstige  ruzie  slagen  had  gegeven  aan  .  De  feiten  had  zich
afgespeeld voor de woning van het koppel. De beklaagde was toen razend op  en had
onder meer aan haar armen getrokken om haar in hun woning te krijgen.

Bij zijn verhoor op 12 november 2018 bevestigde de beklaagde dat hij op 2 juli 2018 een zware ruzie
had gehad met 

3 De feiten van partnergeweld die de beklaagde ten laste worden gelegd zijn naar het oordeel
van de rechtbank bewezen op basis van de strafinformatie, waaronder de verklaring van 

 de foto’s van de verwondingen en het resultaat van het buurtonderzoek.

De rechtbank verklaart de tenlastelegging D bewezen voor de beklaagde.

3.2 Straftoemeting

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de wettelijke strafmaat, de aard en de
ernst van de feiten, met het strafverleden van de beklaagde en zijn persoonlijkheid.

De  feiten  zijn  bijzonder  ernstig.  De  bewezen  strafbare  feiten  tonen  aan  dat  de  beklaagde  een
manifest gebrek aan respect heeft voor de fysieke en psychische integriteit van personen en dieren.
De feiten wijzen op een agressieve ingesteldheid en een gebrekkige impulscontrole bij de beklaagde.
Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar. 
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Over de persoonlijkheid van de beklaagde is de rechtbank enkel geïnformeerd door de inhoud van
het strafdossier nu de beklaagde afwezig bleef op de zitting waarop de zaak behandeld werd. De
rechtbank heeft om dezelfde reden geen zicht op de huidige leefsituatie van de beklaagde.

De  beklaagde  is  een  thans  27-jarige  man  (geboren  op  )  met  de  Belgische
nationaliteit.  De  beklaagde  werd  reeds  eerder  veroordeeld  voor  een  gewelddelict,  dus  feiten
gelijkaardig aan degene die nu voorliggen.

De voornoemde elementen in overweging genomen, is de rechtbank van oordeel dat de volgende
bestraffingen gepast zijn voor de beklaagde:

- Voor de tenlasteleggingen A en B samen1:

o een effectieve gevangenisstraf, zoals in het beschikkend gedeelte bepaald;

o de definitieve ontzegging van het recht tot het houden van dieren;

- Voor de tenlastelegging C: een effectieve gevangenisstraf, zoals in het beschikkend gedeelte
bepaald;

- Voor de tenlastelegging D: een effectieve gevangenisstraf, zoals in het beschikkend gedeelte
bepaald.

3.3 Verbeurdverklaring - in beslag genomen stukken

Het  wapen  dat  in  beslag  genomen  werd  en  neergelegd  op  de  correctionele  griffie  van  deze
rechtbank onder  wordt verbeurd verklaard op grond van de artikelen 42,1° en 43 van
het Strafwetboek en de artikelen 23 en 24 van de Wapenwet van 8 juni 2006.

3.4 De kosten, bijdragen en vergoeding

De beklaagde is driemaal (3x)  een bijdrage verschuldigd aan het bijzonder fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De rechtbank is verplicht om bij iedere veroordeling tot
een criminele of correctionele hoofdstraf deze solidariteitsbijdrage op te leggen.

De beklaagde is ook een bijdrage verschuldigd aan het Fonds voor juridische bijstand. De rechtbank
is verplicht om iedere veroordeelde beklaagde te veroordelen tot het betalen van een bijdrage aan
het Fonds2. De opbrengsten van het Fonds worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van
de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand alsook voor de kosten verbonden aan de
organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.

De  beklaagde  wordt  verder  veroordeeld  tot  de  kosten  van  het  onderzoek.  Er  wordt  ook  een
verplichte vaste vergoeding opgelegd voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure. Het
bedrag hiervan wordt bij koninklijk besluit bepaald3. 

1 Bij toepassing van artikel 65 alinea 1 van het Strafwetboek
2 Artikel 4§3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

- in werking getreden op  1 mei 2017
3 Het bedrag hiervan wordt bepaald in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken
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     4     BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

Niemand  heeft  zich  burgerlijke  partij  gesteld.  De  rechtbank  houdt  de  burgerlijke  belangen
ambtshalve aan4.

     5     TOEGEPASTE WETSARTIKELEN

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

- artikel 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935;
- artikel 7, 25, 38, 40, 42, 43, 65, 66, 392, 398, 399 en 410 van het Strafwetboek;
- artikel 3, 8, 23 en 24 van de wet van 8 juni 2006 betreffende de regeling van economische

en individuele activiteiten met wapens;
- artikel 1, 4, 35, 36 en 40 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en

het welzijn der dieren;
- artikel 4 Voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering;
- de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in dit vonnis.

     6     UITSPRAAK

De rechtbank beslist bij verstek ten aanzien van ,

OP STRAFGEBIED

De rechtbank:

 Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, B, C en D bewezen.

 Veroordeelt  voor de feiten van de tenlasteleggingen A en B samen tot
een hoofdgevangenisstraf van 5 maanden en ontzegt  definitief het recht
tot het houden van dieren.

 Veroordeelt   voor  de  feiten  van  de  tenlastelegging  C  tot  een
hoofdgevangenisstraf van 3 maanden.

 Veroordeelt   voor  de  feiten  van  de  tenlastelegging  D  tot  een
hoofdgevangenisstraf van 6 maanden.

 Veroordeelt  bovendien tot het betalen van:

o een bijdrage van 3 maal 200,00 euro, zijnde de som van 25,00 euro verhoogd met 70
opdeciemen  (x  8),  ter  financiering  van  het  Fonds  ter  hulp  aan  de  slachtoffers  van
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders;

o een  bijdrage  van  20,00  euro  aan  het  Begrotingsfonds  voor  juridische
tweedelijnsbijstand;

o een vaste vergoeding van 53,58 euro voor beheerskosten in strafzaken;

4  
Artikel 4  voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
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o de kosten van de strafvordering, voorlopig begroot op 47,05 euro.

Verbeurdverklaring - in beslag genomen stukken:

 Beveelt de verbeurdverklaring van het wapen dat in beslag genomen werd en neergelegd op
de correctionele griffie van deze rechtbank onder  op grond van artikel
42,1° en 43 van het Strafwetboek en artikel 23 en 24 van de Wapenwet van 8 juni 2006.

OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken door de rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken,
buitengewone 16A kamer
- , rechter
en uitgesproken in openbare terechtzitting op 21 juni 2019 door de voorzitter,
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijstand van griffier .

(get)                                                                                                                    (get) 




