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DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 

TE ANTWERPEN VAN 9 JULI 2015 
 

 

 

 

 

Inzake van het openbaar ministerie  

 

en de burgerlijke partij: 

 

 

 

INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING 

VAN DISCRIMINATIE EN RACISME, 

onafhankelijke overheidsinstelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het 

Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de Federale Overheid, de Gewesten 

en de Gemeenschappen voor de oprichting van het Interfederaal Centrum voor gelijke 

kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een 

gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet 

van 8 augustus 1980, 

met zetel te Koningsstraat 138 te 1000 Brussel; 

 

- vertegenwoordigd door Mr. Jan V., advocaat te 3000 Leuven, er 

kantoorhoudende (…); 

 

 

tegen: 

 

 

G. Patrick Berlin Marie-Sophie, 

geboren te Hasselt op (…),  

autobestuurder, 

wonende te 3920 Lommel, (…), 

van Belgische nationaliteit; 

 

- vertegenwoordigd door Mr. Neel D. loco Mr. Staf V. d. B., advocaat te 3920 

Lommel, er kantoorhoudende (…), 
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VERDACHT VAN: 

 

In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en bij samenhang elders in het Rijk, 

 

 

A. Op 5 november 2012, meermaals, 

 

In de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek de genocide die 

tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is 

gepleegd, te hebben ontkend, schromelijk te hebben geminimaliseerd of gepoogd te 

hebben te rechtvaardigen of goedkeuren, namelijk door postings te plaatsen op 

internet (navolgend proces-verbaal 102311/2013 stuk 12-14): 

 

I. op 5 november 2012, 

 

zijnde : "Ik wil ook een cordon, neen ik wil opnieuw gaskamers, zodat dat walgelijke 

vieze stinkende voorwerp van hierboven ook eens een lekkere douche kan gaan 

nemen (voor de stinkende joodse huid is er niets beter dan zyklon B) Alles wat die 

vuile stinkende vieze rotjoden niet aanstaat moet in een cordon. Adolf, jij was goed 

bezig, maar jij mocht niet verder doen!" 

 

II. op 5 november 2012, 

 

zijnde : "Vervolg : nu ga ik even wat foto's bekijken van uitgemergelde en in de 

wachtrij staande joodse kakkerlakken die gaan opgestookt worden, en dan nog wat 

genieten van de gebakken vleesgeur, nietwaar Michael F., het smerigste voorwerp in 

het heelal." 

 

III. op 5 november 2012, 

 

zijnde : "@DaWE:ik ben heel graag extreem links (als jij dat denkt) als daarmee die 

vuile joodse plaag uitgeroeid wordt. Ik zie het liefst stinkende joden in Dachau 

Treblinka en andere gezondheidsfarms, ingesteld op de stinkende joodse huid, ik blijf 

erbij : Zyklon B in s" 

 

(artikel 1 van de wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen 

of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse 

nationaalsocialistische regime is gepleegd van 23 maart 1995) 

 

 

B. Tussen 4 november 2012 en 8 november 2012, meermaals, 

 

In de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek te hebben 

aangezet tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, 

wegens hun zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming 

van deze leden of van sommigen onder hen en dit, 

zelfs buiten de in artikel 5 bedoelde domeinen, namelijk door postings te plaatsen op 

internet (navolgend proces-verbaal 102311/2013 stuk 12-14): 

 

I. op 5 november 2012, 
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zijnde : "Ik wil ook een cordon, neen ik wil opnieuw gaskamers, zodat dat walgelijke 

vieze stinkende voorwerp van hierboven ook eens een lekkere douche kan gaan 

nemen (voor de stinkende joodse huid is er niets beter dan zyklon B) Alles wat die 

vuile stinkende vieze rotjoden niet aanstaat moet in een cordon. Adolf, jij was goed 

bezig, maar jij mocht niet verder doen!" 

 

II. op 5 november 2012, 

 

zijnde : "Vervolg : nu ga ik even wat foto's bekijken van uitgemergelde en in de 

wachtrij staande joodse kakkerlakken die gaan opgestookt worden, en dan nog wat 

genieten van de gebakken vleesgeur, nietwaar Michael F., het smerigste voorwerp in 

het heelal." 

 

III. op 5 november 2012, 

 

zijnde : "@DaWE:ik ben heel graag extreem links (als jij dat denkt) als daarmee die 

vuile joodse plaag uitgeroeid wordt. Ik zie het liefst stinkende joden in Dachau 

Treblinka en andere gezondheidsfarms, ingesteld op de stinkende joodse huid, ik blijf 

erbij : Zyklon B in s" 

 

IV. op 6 november 2012, 

 

zijnde : "Het waren mensen van hier, als het nu stinkende geitenneukers waren, dan 

had die agente (nijlpaard-figuur waarschijnlijk) ze zonder problemen laten doorgaan." 

 

V. op 7 november 2012, 

 

zijnde : "Komop dames, laat nog wat meer bloot zien, die vuile vieze stinkende 

geitenneukers worden bijna gek. Het is dat vuil stinkend gespuis dat hier 

groepsverkrachtingen uitvoerd. Kastreren dat vuil achterlijk gespuis, met een klein 

mesje, wat die stinkers hebben toch maar een heel heel heel kleine lul. kom op zita, 

ingrijpen." 

 

VI. op 7 november 2012, 

 

zijnde : "@U-Â°Boot : aub, toch niet van die achterlijke wijven tentoonstellen in onze 

bananenrepubliek. Als hun debiele echterlijke geitenneukers-mannen nog maar 1 

vierkante centimeter bloot zien, willen ze weer gaan groepsverkrachten. Castreren dat 

vuile vieze gespuis." 

 

VII. op 7 november 2012, 

 

zijnde : "En stel je voor : die vuile stinkende geitenneukers hebben allemaal maar een 

lul van 3 centimeter, ze willen allemaal op die vrouwen kruipen, maar ze geraken er 

niet in met dat heeeeeeel klein lulletje, en daarom, weer allemaal op een geit kruipen, 

vuile vieze stinkende geitenneukers." 

 

(artikel 20,4° van de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie 

ingegeven daden van 30 juli 1981) 
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Gelet op de processtukken. 

 

Gelet op de beschikking van de raadkamer d.d. 12 december 2014 waarbij 

verzachtende omstandigheden werden aangenomen voor de feiten waarop criminele 

straffen zijn gesteld en de beklaagde naar deze rechtbank werd verzonden. 

 

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten.  

 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering.  

 

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging. 

 

 

 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

 

 

1. De tenlasteleggingen 

 

Bij de beoordeling van de tenlasteleggingen houdt de rechtbank rekening met de 

volgende relevante elementen van het strafdossier. 

 

Per schrijven van 13.12.2012 legde het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding klacht neer bij de procureur des Konings tegen een persoon die 

onder het pseudoniem "EKO" actief was op de website en die op 05.11.2012 bij een 

artikel over "Joods Actueel" uitspraken postte die volgens het centrum een inbreuk 

uitmaakten op de antiracismewet en bovendien de uitroeiing van Joden verheerlijkten. 

 

Onderzoek hiernaar bij de nv Telenet wees uit dat het de heer Patrick G. (gebruiker 

van de e-mailadressen betrof die onder het pseudoniem "EKO" (onder meer) de 

volgende berichtten postte: 

 

• op 05.11.2012 (onder het artikel "joods actueel wil cordon sanitaire 

rond pvda"}: 

- "ik wil ook een cordon, neen ik wil opnieuw gaskamers, zodat dat walgelijke 

vieze stinkende voorwerp van hierboven ook eens een lekkere douche kan gaan 

nemen (voor de stinkende joodse huid is er niets beter dan zyklon B) Alles wat die 

vuile stinkende rotjoden niet aanstaat moet in een cordon. Adolf, jij was goed bezig, 

maar jij mocht niet verder doen!" (zie tenlasteleggingen A.l. en B.I.); 

- "Vervolg: nu ga ik even wat foto's bekijken van uitgemergelde en in de 

wachtrij staande joodse kakkerlakken die gaan opgestookt worden, en dan nog wat 

genieten van de gebakken vleesgeur, nietwaar Michael F., het smerigste voorwerp in 

het heelal." (zie tenlasteleggingen A.ll. en B.ll.); 

- "@DaWE: ik ben heel graag extreem links (als jij dat denkt) als daarmee die 

vuile joodse plaag uitgeroeid wordt. Ik zie het liefst stinkende joden in Dachau 

Treblinka en andere gezondheidsfarms, ingesteld op de stinkende joodse huid, ik blijf 

erbij: Zyklon B in s" (zie tenlasteleggingen A.lll. en B.lll.); 

 

• op 06.11.2012 (onder het artikel "agente laat senioren 6 kilometer 
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omlopen"). 

- "Het waren mensen van hier, als het nu stinkende geitenneukers waren, dan 

had die agente (nijlpaard-figuur waarschijnlijk) ze zonder problemen laten doorgaan" 

(zie tenlastelegging B.IV.); 

• op 07.11.2012 (onder het artikel "finalistes miss België veroorzaken 

controverse in Marokko"): 

- "Komop dames, laat nog wat meer bloot zien, die vuile vieze stinkende 

geitenneukers worden bijna gek. Het is dat vuil stinkend gespuis dat hier 

groepsverkrachtingen uitvoerd. Kastreren dat vuil achterlijk gespuis, met een klein 

mesje, wat die stinkers hebben toch maar een heel heel heel kleine lul. kom op zita, 

ingrijpen" (zie tenlastelegging B.V.); 

- "@U-Â°Boot: aub, toch niet van die achterlijke wijven tentoonstellen in onze 

bananenrepubliek. Als hun debiele achterlijke geitenneukers-mannen nog maar 1 

vierkante centimeter bloot zien, willen ze weer gaan groepsverkrachten. Castreren dat 

vuile vieze gespuis" (zie tenlastelegging B.VI.); 

- "En stel je voor: die vuile stinkende geitenneukers hebben allemaal maar een 

lul van 3 centimeter, ze willen allemaal op die vrouwen kruipen, maar ze geraken er 

niet in met dat heeeeeeel klein lulletjes, weer allemaal op een geit kruipen, vuile vieze 

stinkende geitenneukers" (zie tenlastelegging B.VII.). 

 

 

De heer G. (die voorafgaandelijk aan zijn verhoor stelde dat hij voorafgaand contact 

met een advocaat niet nodig achtte) verklaarde op 24.12.2013 dat hij de postings 

geplaatst had om zijn verontwaardiging te uiten over het feit dat als er ergens in de 

media iets komt over minderheidsgroepen, heel het land in rep en roer staat. Hij stelde 

geen haatgevoelens te hebben ten opzichte van joden of andere bevolkingsgroepen. 

De feiten werden gepleegd met de door de politie tijdens de huiszoeking in zijn 

woning in beslag genomen PC. 

 

 

De rechtbank is van oordeel dat de berichten die de heer G. postte in reactie op het 

artikel "joods actueel wil cordon sanitaire rond pvda", er geen twijfel over laten 

bestaan dat de heer G. hiermee het gebruik van de gaskamers tijdens de tweede 

wereldoorlog, om Joden uit te roeien heeft willen goedkeuren. Uitlatingen waarin hij 

stelt dat hij opnieuw gaskamers wil, dat hij geniet van de gebakken vleesgeur van 

opgestookte Joden, dat hij liefst Joden in gaskamers ziet en dat Adolf goed bezig was, 

maken dit meer dan duidelijk. 

 

De uitlatingen vonden plaats in het openbaar, met name op de website. 

Gelet op de duidelijke inhoud van de uitlatingen kan volgens de rechtbank niet ernstig 

voorgehouden worden dat de heer G. niet met de bedoeling zou gehandeld hebben om 

de genocide tijdens de tweede wereldoorlog goed te keuren. 

 

De rechtbank acht hiermee de inbreuk op artikel 1 van de wet van 23 maart 1995 tot 

bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de 

genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistisch 

regime is gepleegd (tenlasteleggingen A.I., A.II. en A.III.) afdoende bewezen in 

hoofde van beklaagde. 
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Deze postings, alsook de postings in reactie op de artikelen "agente laat senioren 6 

kilometer omlopen" en "finalistes miss België veroorzaken controverse in Marokko" 

tonen volgens de rechtbank tevens aan dat de heer G. in het openbaar anderen heeft 

willen aanzetten tot haat of zelfs geweld tegen Joden en Marokkanen. De oproepen 

om voor Joden de gaskamers terug in te voeren en Marokkanen te castreren maken dit 

duidelijk. 

 

Ook hier kan de stelling van beklaagde, dat hij niet uit haat zou gehandeld hebben, 

niet ernstig genomen worden gelet op de inhoud van de berichten in kwestie. 

 

De inbreuk op artikel 20, 4° van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 

door racisme of xenofobie ingegeven daden (tenlasteleggingen B.I., B.M., B.III., 

B.IV., B.V., B.VI. en B.VII) is eveneens afdoende bewezen in hoofde van beklaagde. 

 

 

2. De straftoemeting 

 

Bij de straftoemeting dient enerzijds rekening te worden gehouden met de 

persoonlijkheid van de beklaagde, en anderzijds met de ernst en het laakbaar karakter 

van de ten laste gelegde feiten. 

 

De feiten zijn ernstig en getuigen in hoofde van beklaagde van een gebrek aan 

normbesef en een absoluut gebrek aan respect voor andere bevolkingsgroepen. 

 

Gelet op de aard en de zwaarwichtigheid van de feiten, komt de hierna bepaalde 

straftoemeting verantwoord voor. 

 

Alle bewezen verklaarde feiten zijn bovendien de uitvoering van eenzelfde misdadig 

opzet, zodat bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek maar één straf dient te 

worden uitgesproken, met name de zwaarste. 

 

Er wordt ook rekening gehouden met het strafrechtelijk verleden van beklaagde. 

Beklaagde liep in het verleden reeds één correctionele veroordeling en twee 

veroordelingen door de politierechtbank op. 

 

Op het verzoek van beklaagde om de opschorting toe te staan kan niet worden 

ingegaan, nu de rechtbank zulks, gelet op de ernst en de aard van de feiten, niet 

passend acht, en de rechtbank van oordeel is dat zulks ook beklaagde zelf 

onvoldoende de ernst van de feiten zou doen inzien. 

 

Beklaagde verkeert in de voorwaarden vermeld in artikel 8, §1 van de Wet van 29 juni 

1964, en de rechtbank durft te hopen dat een veroordeling tot een gevangenisstraf en 

een geldboete met uitstel, zoals hierna bepaald, voor beklaagde een voldoende 

waarschuwing zal betekenen voor de toekomst. 

 

Beklaagde dient wel te weten dat bij een veroordeling naar aanleiding van een nieuw 

feit in de proeftijd het thans verleende uitstel kan worden herroepen. 

 

Het openbaar ministerie vordert lastens beklaagde de verbeurdverklaring van diens in 

beslag genomen PC (O.S. 14/0109). Deze PC is eigendom van beklaagde en werd 
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gebruikt om de feiten te plegen waaraan beklaagde schuldig wordt bevonden, zodat 

het gepast voorkomt om er in toepassing van artikel 42, 1° van het Strafwetboek de 

verbeurdverklaring van uit te spreken. 

 

Gelet op de aard van de feiten, die in hoofde van beklaagde duidelijk blijk geven van 

een misprijzen ten aanzien van belangrijke waarden van onze maatschappij zoals 

respect voor anderen ongeacht hun ras, huidskleur, godsdienst, nationale of etnische 

afstamming, komt het de rechtbank tevens gepast voor om beklaagde te veroordelen 

tot ontzetting uit de rechten genoemd in artikel 31, lid 1 van het Strafwetboek, zoals 

hierna bepaald, en dit in toepassing van artikel 27 van de Wet van 30 juli 1981 tot 

bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en artikel 1 van 

de Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, 

rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog 

door het Duitse nationaal-socialistisch regime is gepleegd. 

 

 

OM DEZE REDENEN:  

DE RECHTBANK: 

 

gelet op de artikelen reeds aangehaald in het vonnis en de artikelen: 

- 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 40 en 41 van de Wet van 15 juni 1935; 

- 1, 1 bis en 3 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 

strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd door de wet van 24 december 1993 en 

de wet van 28 december 2011; 

- EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de invoering 

van de euro; 

- EU-verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van 

de euro; 

- 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering; 

- 161, 162, 162bis, 179, 190, 194, 195, 225 en 226 van het Wetboek van 

Strafvordering; 

- 2, 3, 25, 31 lid 1, 38, 40, 41, 42, 43, 65, 100 en 444 van het Strafwetboek; 

- 8/1 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 

probatie; 

- 3, 4, 17, 19, 20, 27 en 28 van de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 

bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden; 

- 1, 2 en 3 van de Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, 

minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de 

tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistisch regime is 

gepleegd; 

- 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en de uitvoeringsbesluiten; door de 

voorzitter ter terechtzitting aangewezen. 

 

rechtsprekend op tegenspraak: 

 

veroordeelt de beklaagde, G. Patrick, voor de vermengde en bewezen verklaarde 

tenlasteleggingen A.I., A.M., A.m., B.I., B.M., B.III., B.IV., B.V., B.VI. en B.VII. tot 

een hoofdgevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 100,00 euro 

verhoogd met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 600,00 euro of een vervangende 

gevangenisstraf van één maand ingevolge artikel 40 van het Strafwetboek; 
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beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende drie jaar zal worden 

uitgesteld wat betreft de hoofdgevangenisstraf en de geldboete uitgesproken lastens 

beklaagde; 

beveelt ten aanzien van beklaagde de verbeurdverklaring van de in beslag genomen 

PC (O.S. 14/0109), eigendom van beklaagde, voorwerp gediende hebbende tot het 

plegen van het misdrijf; 

 

ontzet de beklaagde gedurende een termijn van vijf jaar uit de rechten voorzien door 

artikel 31, eerste lid van het strafwetboek, namelijk het recht om: 

1. openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen; 

2. verkozen te worden; 

3. enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren; 

4. gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij 

akten op te treden, in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven; 

5. geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, 

behalve over hun eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk raadsman of 

voorlopig bewindvoerder uit te oefenen; 

6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te 

dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te 

dienen in de Krijgsmacht. 

 

veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering, belopend tot heden: 

113,47 euro; 

 

krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950 houdende het algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door het K.B. van 13 

november 2012 wordt beklaagde veroordeeld tot betaling van de vaste vergoeding 

voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 euro; 

 

verplicht beklaagde bovendien tot betaling van een bijdrage van 25,00 euro bij wijze 

van financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders; zegt dat dit bedrag vermeerderd wordt 

met 50 deciemen en aldus 150,00 euro bedraagt. 

 

 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

 

De burgerlijke vordering van het Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen en 

Bestrijding van Discriminatie en Racisme 

 

De burgerlijke vordering van het Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen en 

Bestrijding van Discriminatie en Racisme strekt ertoe om de heer G. te veroordelen 

tot betaling van € 1,00 provisioneel en tot betaling van het basisbedrag van de 

rechtsplegingsvergoeding begroot op € 165,00. 

 

De rechtbank acht het aannemelijk dat de burgerlijke partij schade geleden heeft 

ingevolge de feiten waaraan beklaagde schuldig wordt bevonden. De door haar 

gevorderde vergoeding is geenszins overdreven en kan worden toegekend. 
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De heer G. dient tevens, in toepassing van artikel 162bis, lid 1 van het Strafwetboek, 

te worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan het 

Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en 

Racisme, dewelke wordt begroot op het basisbedrag van € 165,00. 

 

 

OM DEZE REDENEN:  

DE RECHTBANK: 

 

verklaart de burgerlijke vordering van het Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen 

en Bestrijding van Discriminatie en Racisme ontvankelijk en gegrond als volgt: 

 

veroordeelt beklaagde, G. Patrick, tot betaling aan de burgerlijke partij, het 

Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en 

Racisme, van de som van één euro provisioneel (1,00 euro provisioneel), te 

vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf heden en de kosten ; 

 

veroordeelt beklaagde, G. Patrick, tot betaling aan de burgerlijke partij, het 

Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en 

Racisme, van een rechtsplegingsvergoeding begroot op 165,00 euro; 

 

houdt de burgerlijke belangen voor het overige ambtshalve aan. 

  

 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 9 juli 2015. Aanwezig: 

- Y. H., alleenzetelend rechter, 

- het lid van het openbaar ministerie vermeld in het proces-verbaal van de 

terechtzitting, 

- V. R.; griffier 


