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1396 G. B., RRN X  

geboren te Keerbergen op X 

van Belgische nationaliteit 

ingeschreven te X  

die persoonlijk verschijnt. 

 

 

1 TENLASTELEGGINGEN 

 

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

 

I rolnummer XX  

 

A Negationisme 

 

Onder één van de omstandigheden bepaald bij artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens 

de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, te hebben ontkend, 

schromelijk geminimaliseerd, gepoogd te rechtvaardigen of goedgekeurd, namelijk: (artikel 1 tot en met 

3 van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkenning, minimaliseren, rechtvaardigen of 

goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische 

regime is gepleegd) 

 

te Keerbergen, tussen 12 september 2014 en 7 juli 2018, meermaals, op niet nader te bepalen data  en 

laatst op 6 juli 2018  
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namelijk door aan en rond zijn woning symbolen aan te brengen die verwijzen naar het Duitse nationaal-

socialistische regime en de genocide die door dit regime werd uitgevoerd en door aldaar tevens 

pamfletten aan te brengen waaruit haat jegens de Joodse gemeenschap blijkt. 

 

 

B aanzetten tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan 

in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, namelijk hetzij in openbare 

bijeenkomsten of plaatsen, hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet 

openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te 

bezoeken, hetzij in om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen, 

hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of 

verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden, hetzij ten slotte door geschriften, die niet 

openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden, te hebben 

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

nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, en dit, zelfs 

buiten de in artikel 5 van de Racismewet d.d. 30/07/1981 bedoelde domeinen 

(art. 20, 4° en 27 Wet 30/07/1981 jo art. 33 en 444 Sw) 

 

te Keerbergen, tussen 12 september 2014 en 7 juli 2018, meermaals, op niet nader te bepalen data  en 

laatst op 6 juli 2018  

namelijk door aan en rond zijn woning symbolen aan te brengen die verwijzen naar het Duitse nationaal-

socialistische regime en de genocide die door dit regime werd uitgevoerd en door aldaar tevens 

pamfletten aan te brengen waaruit haat jegens de Joodse gemeenschap blijkt. 

 

 

II rolnummer XX  

 

De procureur vervolgt de beklaagde als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

voor de volgende strafbare feiten: 

 

A Negationisme 

Onder één van de omstandigheden bepaald bij artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens 

de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, te hebben ontkend, 

schromelijk geminimaliseerd, gepoogd te rechtvaardigen of goedgekeurd, (artikel 1 tot en met 3 van de 

wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkenning, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren 

van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is 

gepleegd) 

 

te Keerbergen op 13 februari 2019  

namelijk door het meermaals uitbrengen van een Hitlergroet. 

 

 

B aanzetten tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan 

in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, namelijk hetzij in openbare 

bijeenkomsten of plaatsen, hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet 

openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te 

bezoeken, hetzij in om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen, 

hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of 

verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden, hetzij ten slotte door geschriften, die niet 

openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden, te hebben 

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

nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, en dit, zelfs 

buiten de in artikel 5 van de Racismewet d.d. 30/07/1981 bedoelde domeinen 

(art. 20, 4° en 27 Wet 30/07/1981 jo art. 33 en 444 Sw) 
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te Keerbergen op 13 februari 2019  

namelijk door het meermaals uitbrengen van een Hitlergroet. 

  

 

2 PROCEDURE 

 

2.1 

De behandeling en de debatten hadden plaats in openbare terechtzitting op 16 juni 2020. 

 

De rechtspleging verliep in het Nederlands. 

 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde op de zitting het Openbaar 

Ministerie en de beklaagde die verscheen in persoon. 

 

 

2.2 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

 

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 17 december 2019 een maatschappelijk onderzoek gelast van 

de beklaagde. Het verslag dat hieromtrent werd opgesteld, werd gevoegd aan het strafdossier. 

 

 

2.3 

De strafvordering is regelmatig ingesteld en is ontvankelijk. 

 

 

2.4 

Op de zitting van 17 december 2019 werden de zaken met rolnummers X en X samengevoegd met het 

oog op een goede rechtsbedeling. 

 

 

3 BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

 

3.1 Grond van de zaak 

 

3.1.1 

De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden voor volgende feiten: 

 

— Negationisme, door onder één van de omstandigheden bepaald bij artikel 444 van het Strafwetboek, 

de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is 

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

nl. te Keerbergen; 

 

*tussen 12 september 2014 en 7 juli 2018, meermaals, op niet nader te bepalen data en laatst op 6 juli 

2018, door aan en rond zijn woning symbolen aan te brengen die verwijzen naar het Duitse 

nationaalsocialistische regime en de genocide die door dit regime werd uitgevoerd én door aldaar tevens 

pamfletten aan te brengen waaruit haat jegens de Joodse gemeenschap blijkt (feiten van tenlastelegging 

A in het dossier met rolnummer X); 

*op 13 februari 2019, door het meermaals uitbrengen van de Hitlergroet (feiten van tenlastelegging A 

in het dossier met rolnummer X). 

 

— Aanzetten tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan, in de 

omstandigheden, genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, nl. te Keerbergen; 
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* tussen 12 september 2014 en7 juli 2018, meermaals, op niet nader te bepalen data en laatst op 6 juli 

2018, door aan en rond zijn woning symbolen aan te brengen die verwijzen naar het Duitse 

nationaalsocialistische regime en de genocide die door dit regime werd uitgevoerd en door aldaar tevens 

pamfletten aan te brengen waaruit haat jegens de Joodse gemeenschap blijkt (feiten van tenlastelegging 

B in het dossier met rolnummer X); 

*Op 13 februari 2019, door het meermaals uitbrengen van de Hitlergroet (feiten van tenlastelegging A 

in het dossier met rolnummer X). 

 

 

3.1.2 

In het strafdossier werden vaststellingen gedaan aan én rond de woning van de beklaagde, gelegen te 

Keerbergen, X. 

 

– Op de brievenbus langs de straatkant werd een wit hakenkruis aangebracht op de brievenbus; 

– Een opschrift met de vermelding ‘Mijn Kamp’ met hieronder een wit hakenkruis in spiegelbeeld 

werd aangebracht op de schouw van de woning; 

– Er werden 2 bliksemschichten in de vorm van 2 maal de letter ‘S’ aangebracht op de andere 

schouw van de woning met het opschrift ‘President’; 

– Er bevond zich een zwarte vlag op een hoge paal boven op het dak van de woning; 

– Op de voorgevel van de woning bevonden zich afbeeldingen van 2 adelaars boven de voordeur 

met daarnaast de woorden ‘Halt’ en ‘Hitler’; 

– Boven de voordeur van de woning bevond zich een adelaar met daaronder de beeltenis van 

Hitler; 

– Op de rechter voorhoek van de woning werd het symbool ‘HH’ aangebracht; 

– In de nabijheid van de voordeur stond een beeldje van een adelaar met hieronder een zwart 

hakenkruis: 

– Langs de woning, boven de oprit, werd aan een ketting een bordje opgehangen met het opschrift 

‘Het Adelaarsnest’. Een Davidsster met het woord ‘Jude’ werd bevestigd op een paaltje. 

– Achteraan in de woning was er een rode vlag met hierop een zwart hakenkruis in een witte 

cirkel; 

– In de voortuin was er een beeldje dat een Hitlergroet uitbeeldt, met hieronder een hakenkruis. 

– Op de rechterzijgevel van de woning, onder een raam op de eerste verdieping was het woord 

‘NAZISME’ aangebracht. 

– In de voortuin stond een pop met zwarte korte snor, op het hoofd van de pop werd een wit 

hakenkruis aangebracht en de pop bracht met gestrekte rechterarm en gebalde vuist de 

Hitlergroet. 

– In de tuin stond een boomstam, met daarbovenop een adelaar, waarbij aan deze constructie een 

bordje werd gehangen waarop ‘Adelaarsnest’ hing. 

– Op 13 februari 2019 bracht de beklaagde een Hitlergroet uit, zoals werd weergegeven in de 

stukken die neerliggen. 

 

 

3.1.3 

De beklaagde werd op 6 juli 2018 verhoord en gaf aan dat het tonen van deze symbolen niet strafbaar 

was volgens hem in België. De reden waarom hij deze symbolen volgens hem aanbracht was gelegen in 

zijn interesse in Hitler. Hij wist dat veel van deze symbolen verwijzen naar de genocide. Het was volgens 

de beklaagde niet de bedoeling om mensen te provoceren, het was zijn bedoeling deze feiten in de 

aandacht te brengen of te houden zodat ze niet vergeten zou worden wat er destijds gebeurd is én wat 

Hitler heeft aangericht. Hij gaf ook toe dat hij genoot van de aandacht dat dit met zich meebracht. De 

beklaagde lichtte toe dat hij begreep waarvoor deze symbolen staan, maar hij vond deze mooi en wilde 

deze tonen. 

  

De beklaagde werd opnieuw verhoord als gevolg van de feiten van 13 februari 2019 op 28 augustus 

2019. Hierin gaf de beklaagde aan dat hij de Holocaust wel zou erkennen en niet goedkeurt, de boeken 

over Hitler betroffen zijn lievelingsliteratuur. Hij deelde mee dat hij op de hoogte was van de 
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wreedheden van het naziregime. De Hitlergroet zou de beklaagde hebben uitgebracht op vraag van een 

fotograaf, waarbij hij opmerkte dat hij veel aandacht kreeg en de mensen enthousiast waren. Hij wees 

daarbij op positieve reacties die hij kreeg en krijgt én deelde mee dat hij ervan genoot. Het uitbrengen 

van de Hitlergroet heeft de beklaagde volgens zijn eigen zeggen niet gedaan om discriminatie, geweld, 

haat en rassenscheiding uit te lokken. 

 

 

3.1.4 

Er werden nog foto’s gevoegd aan het strafdossier (foto’s genummerd als 3, 4 en 6), waarbij onder foto 

3 twee rode vlaggen met een zwart hakenkruis in een witte cirkel in een boom achter de woning van de 

beklaagde. 

 

De foto’s genummerd 4 en 6, zijn foto’s van briefjes die de beklaagde ophing aan bomen aan zijn 

woning, met volgende bewoordingen; 

 

‘Pamflet, De Joden noemen mij de schaamte van de streek. Ik noem hen de schaamte van heel de wereld. 

Zij gebruiken de holocaust als propaganda voor hun imago van martelaar om rijkelijk te leven op de kap 

van anderen. Ik ben fan van Hitler maar niet van Heinrich Himmler!’ 

 

‘Pamflet, Er bestaat een kleine minderheid van hoogbegaafden die doodsvijand zijn van alles wat 

subjectief heet, BV W.O.II. Met legale zinnebeelden tracht ik elk rechtschapen persoon dat duidelijk te 

maken en niet om zich met weerzin van mij af te wenden!’ 

 

 

3.1.5 

De beklaagde wordt onder de tenlasteleggingen B in beide dossiers vervolgd het aanzettingsmisdrijf ov. 

artikel 20 4° van de Antiracismewet van 1981 gepleegd te hebben. 

 

Vooraf is het van belang te duiden dat deze strafbaarstelling verzoenbaar werd geacht met de vrijheid 

van meningsuiting, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van vereniging, de 

vrijheid van petitie en de vrijheid om zich cultureel en maatschappelijk te ontplooien (GWH 12 februari 

2009, nr. 17/2009, overweging B67.5 en 6). 

 

Wat het onderzoek naar de strafbaarstelling van de hierboven gestelde handelingen van de beklaagde 

betreft, oordeelt de rechtbank als volgt: 

 

De aangebrachte zinnebeelden door de beklaagde, zijnde elke vorm van gehanteerde symboliek, uiten 

zich in hoofde van de beklaagde in het aanbrengen van hoger vermelde pamfletten, vlaggen, beelden, 

decoraties die al dan niet ingewerkt werden in de woning, én het uitbrengen van de Hitlergroet. De wijze 

waarop deze zijn aangebracht en werden geuit én de locatie van deze zinnebeelden, geven aan dat de 

beklaagde de bedoeling had dat derden zouden kennis nemen van deze zinnebeelden. 

 

Het aanzetten tot geweld of haat jegens de Joodse gemeenschap is in hoofde van de beklaagde voldoende 

bewezen. De gestelde handelingen van de beklaagde gaan duidelijk verder dan het verstrekken van 

informatie of het uiten van kritiek. ‘Aanzetten’ in de zin van artikel 20 4° van de Antiracismewet 

betekent ‘iemand aansporen, oproepen, aanstoken of opzetten tegen iemand of iets’. Het geheel van de 

gestelde handelingen van de beklaagde, met vnl. het bevestigen van de Davidsster en het woord ‘Jude’, 

tezamen met de pop die met gestrekte rechter arm en gebalde vuist de Hitlergroet uitbracht, het zelf 

uitbrengen van de Hitlergroet én de inhoud van de beide hierboven geciteerde pamfletten, kan niet op 

een andere manier worden geïnterpreteerd dan de verheerlijking van het fascistisch regime dat (onder 

meer) overging tot het plegen van genocide op de Joodse gemeenschap, met het doel aan te zetten tot 

haat tegen de Joodse gemeenschap. 

 

In tegenstelling tot hetgeen de beklaagde voorhoudt, was het in zijn hoofde geenszins de bedoeling deze 

feiten van genocide onder de aandacht te brengen of te houden zodat niet vergeten zou worden wat er 
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destijds gebeurd is én wat Hitler heeft aangericht. De inhoud van het pamflet dat de beklaagde aan een 

boom aan zijn woning ophing, geeft duidelijk het tegendeel aan. Dit pamflet luidde als volgt: ‘De Joden 

noemen mij de schaamte van de streek. Ik noem hen de schaamte van heel de wereld. Zij gebruiken de 

holocaust als propaganda voor hun imago van martelaar om rijkelijk te leven op de kap van anderen. Ik 

ben fan van Hitler maar niet van Heinrich Himmler!’ Het bijzonder opzet dat artikel 20 4° van de 

Antiracismewet voorziet, is dan ook voldoende aangetoond in hoofde van de beklaagde. 

 

Op grond van bovenstaande elementen, zijn de feiten van tenlasteleggingen B in de beide dossiers dan 

ook voldoende bewezen lastens de beklaagde. 

 

 

3.1.6 

De beklaagde wordt onder tenlasteleggingen A in beide dossiers vervolgd een inbreuk te hebben 

gepleegd op artikel 1 van de Negationismewet. 

 

Ook voor deze tenlasteleggingen heeft het Grondwettelijk Hof reeds geoordeeld dat deze 

strafbaarstelling verzoenbaar is met de vrijheid van meningsuiting (GWH 12 juli 1996, nr. 45/1996). 

Wat het onderzoek naar de strafbaarstelling van de feiten onder tenlasteleggingen A betreffen, oordeelt 

de rechtbank als volgt: 

 

Zoals hoger aangegeven onder punt 3.1.5 uiten de aangebrachte en geuite zinnebeelden zich in hoofde 

van de beklaagde in het aanbrengen van hoger vermelde pamfletten, vlaggen, beelden, het uitbrengen 

van de Hitlergroet en het aanbrengen van de decoraties die al dan niet ingewerkt werden in de woning. 

De wijze waarop deze zijn aangebracht en uitgebracht én de locatie van deze zinnebeelden, geven aan 

dat de beklaagde de bedoeling had dat derden zouden kennis nemen van deze zinnebeelden. 

 

De goedkeuring van de genocide tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische 

regime, is in hoofde van de beklaagde voldoende aangetoond door het gevoerde opsporingsonderzoek. 

De onderschrijving van de nazi-ideologie blijkt voldoende uit de talrijke gehanteerde nazi-symbolen in 

de aangebrachte zinnebeelden. Het pamflet dat hierboven reeds werd geciteerd onder 3.1.5 met 

betrekking tot de uitlating van de beklaagde dat de Joden in zijn ogen de schaamte van de wereld zijn 

én de mededeling dat hij fan is van Hitler, samen met de geuite Hitlergroet tonen voldoende aan dat de 

beklaagde wetens en willens de genocide die door het Duitse nationaalsocialistische regime werd 

gepleegd, goedkeurt. Als ondersteuning hiervan kan daarenboven verwezen worden naar de geplaatste 

symbolen als beeltenissen, vlaggen én ingewerkte decoraties in de woning van de beklaagde. 

  

 

3.2 De straftoemeting. 

 

De rechtbank houdt rekening met de aard van de gepleegde feiten, het strafrechtelijk verleden van de 

beklaagde en zijn persoonlijkheid. 

 

De beklaagde heeft een blanco strafrechtelijk verleden. 

 

De verschillende weerhouden feiten zijn gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet zodat toepassing wordt 

gemaakt van artikel 65 lid 1 van het Strafwetboek. 

 

De beklaagde is een man van 77 jaar. 

 

Het maatschappelijk onderzoek licht de leefgeschiedenis van de beklaagde toe. 

 

De justitieassistente geeft aan dat de Tweede Wereldoorlog de beklaagde heeft getekend én ook in 

zekere zin bepaald heeft tot wie de beklaagde nu is. Hij groeide op in een familie die collaboreerde met 

de Nazi’s hetgeen volgens de justitieassistente maakt dat hij zich in het gedachtengoed van Hitler kon 

vinden en hier geen kwaad in zag. De beklaagde probeerde de justitie-assistente te overtuigen dat hij 
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nooit iemand kwaad heeft willen doen en alleen maar een communicatie op gang probeerde te brengen 

om mensen te waarschuwen voor de mogelijke gevaren van de huidige conflicten in de samenleving en 

de gevolgen van een Derde Wereldoorlog. Hij geeft aan nooit geweten te hebben dat hij strafbare feiten 

pleegde en ontkent bij sommige symbolen de link met het Hitler-regime en koppelt hieraan een andere 

betekenis. 

 

De beklaagde leidt een solitair leven, ondanks deze levensstijl merkt de justitie-assistente op dat hij 

graag in de belangstelling staat én aandacht krijgt van mensen. Het lijkt erop dat de beklaagde zich 

steeds wil bewijzen door zich onder meer op extreme wijze te positioneren en te uiten. De echtgenote 

van de beklaagde deelde aan de justitie-assistente mee dat haar echtgenoot een duidelijke neen, of een 

verbod nodig heeft, anders gaat hij gewoon verder met alles. 

 

Op de zitting hield de beklaagde staande dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd.  

 

Geen probatie-voorwaarden konden derhalve met de beklaagde worden besproken. 

 

De (media) aandacht die de beklaagde door de bewezen verklaarde feiten reeds jaren naar zich toe trekt 

op een zeer negatieve wijze, staat in schril contrast met het immense leed dat aan de nabestaanden van 

de Holocaust werd én wordt toegebracht door het ondemocratische gedachtengoed dat de beklaagde 

aanhangt. 

 

Vanuit maatschappelijk standpunt, dient de beklaagde op duidelijke wijze een halt te worden 

toegeroepen. De weerhouden feiten zijn ernstig. 

 

De straf, zoals gevorderd door het openbaar ministerie, wordt om deze reden dan ook opgelegd aan de 

beklaagde. 

 

 

3.3 Kosten en bijdragen 

 

De kosten van de strafvordering voor de beide dossiers, worden ten laste gelegd van de beklaagde.  

 

De beklaagde is een bijdrage verschuldigd aan het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 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 van 20 euro aan het fonds voor juridische bijstand. De 

rechtbank dient iedere veroordeelde beklaagde te verplichten tot het betalen van een bijdrage aan dit 

fonds. De opbrengsten hiervan worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten 

belast met de juridische tweedelijnsbijstand als ook voor de kosten verbonden aan de organisatie van de 

bureaus voor juridische bijstand. 

 

 

3.4 Verbeurdverklaring – in beslag genomen goederen 

 

Het openbaar ministerie heeft geen schriftelijke vordering gesteld tot verbeurdverklaring van de 

volgende onroerende goederen, met name de volgende decoraties met een wit hakenkruis op de 

brievenbus, de opschriften op de schouwen, het hakenkruis op 1 schouw, de bliksemschichten in de 

vorm van 2 maal de letter ‘S’, de afbeeldingen van de adelaars boven en naast de voordeur, de opname 

van het symbool ‘HH’ op de rechter voorhoek van de woning en de vermelding van onder het raam op 

de eerste verdieping met de bewoordingen ‘NAZISME’. De rechtbank vermag deze verbeurdverklaring 

niet uitspreken zonder schriftelijke vordering. 

 

De rechtbank verklaart de volgende roerende goederen verbeurd met toepassing van artikel 42 1° juncto 

artikel 43 van het Strafwetboek, waarbij zij vaststelt dat deze de eigendom zijn van de beklaagde én de 
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verbeurdverklaring ervan geen onredelijk zware straf uitmaakt, met name van de volgende roerende 

goederen: 

 

–  en zwarte vlag op een hoge paal boven op het dak van de woning; 

–  en beeldje van een adelaar met hieronder een zwart hakenkruis; 

– Een bordje met het opschrift ‘Het Adelaarsnest’, een Davidsster met de vermelding ‘Jude’; – 

Een rode vlag met hierop een zwart hakenkruis in een witte cirkel; 

– Een beeldje dat een Hitlergroet uitbeeldt, met hieronder een hakenkruis. 

– Een pop met zwarte korte snor, op het hoofd een wit hakenkruis aangebracht; 

– Een boomstam, met daarbovenop een adelaar, met het daarop bevestigde bordje met de 

vermelding ‘Adelaarsnest’; 

– Pamfletten die (eventueel) nog aanwezig zijn. 

 

 

4 BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

 

Het Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, Unia, 

heeft zich tijdig en regelmatig gesteld als burgerlijke partij. 

 

Deze burgerlijke partij is bevoegd op te treden in rechte in deze zaak. 

 

Naast een gemengde materieel- morele schadevergoeding van 500 euro, vordert deze burgerlijke partij 

van de beklaagde herstel in natura door de aangebrachte symbolen en pamfletten te verwijderen. 

 

Deze burgerlijke partij wijst terecht op haar wettelijke opdracht en doelstellingen, waar de huidige 

weerhouden feiten lastens de beklaagde afbreuk doen. Rekening houdend met de wettelijke opdracht en 

doelstellingen, én de mate waarin er door deze burgerlijke partij wordt getracht haar doelstellingen na 

te streven, kan in hoofde van de burgerlijke partij de door haar gevorderde gemengde schadevergoeding 

worden toegekend, met dien verstande dat de vergoedende intresten tot heden hierin zijn inbegrepen. 

 

De vordering tot herstel met betrekking tot de roerende goederen die werden aangewend door de 

beklaagde tot het plegen van de weerhouden feiten, wordt afgewezen vermits dit herstel reeds wordt 

bereikt door de hoger opgenomen verbeurdverklaring van roerende goederen. 

 

De vordering tot herstel in natura met betrekking tot de onroerende goederen die werden aangewend 

door de beklaagde tot het plegen van de weerhouden feiten, kunnen daarentegen geheel worden 

toegekend. Deze vordering staat in oorzakelijk verband met de weerhouden feiten. 

 

De rechtbank beveelt aldus lastens de beklaagde het herstel in natura, hetgeen in concreto inhoudt de 

verwijdering van de volgende decoraties aan het onroerend goed van de beklaagde, gelegen te 

Keerbergen, x 

 

– De decoraties met een wit hakenkruis op de brievenbus; 

– De opschriften op de schouwen; 

– Het hakenkruis op 1 schouw, de bliksemschichten in de vorm van 2 maal de letter ‘S’ op de 

andere schouw; 

– De afbeeldingen van de adelaars boven en naast de voordeur; 

– De vermelding van het symbool ‘HH’ op de rechter voorhoek van de woning 

– De vermelding onder het raam op de eerste verdieping met de bewoordingen ‘NAZISME’. 

 

De rechtbank stelt vast de burgerlijke partij niet vraagt dit herstel te koppelen aan een dwangsom. 

 

Ondanks het feit dat de vordering tot herstel in natura een niet in geld waardeerbare vordering betreft, 

beperkt de burgerlijke partij haar rechtsplegingsvergoeding tot 240,00 euro. Dit bedrag wordt dan ook 

toegekend. 
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5 TOEGEPASTE WETTEN 

 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de toepassing van de 

taalwet: 

- 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 Wet 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

- 42, 43 en 65 lid 1 van het Strafwetboek 

- De artikelen zoals aangehaald onder punt 1. Tenlasteleggingen 

- 1382 Burgerlijk Wetboek 

 

 

6 UITSPRAAK 

 

De rechtbank beslist op tegenspraak van de beklaagde G. B., 

 

De rechtbank heeft de zaken met rolnummers X en X op de zitting van 19 november 2019 

samengevoegd. 

 

 

 

OP STRAFGEBIED 

 

De rechtbank verklaart de strafvordering ontvankelijk en gegrond in de volgende mate. 

  

De rechtbank verklaart de feiten van tenlasteleggingen A in de beide dossiers X en X en de feiten van 

de tenlasteleggingen B in de beide dossiers X en X bewezen en veroordeelt de beklaagde hiervoor samen 

tot: 

 

– een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar 

– een geldboete van 100,00 euro met 70 opdeciemen (X8) gebracht op 800,00 euro of een 

vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot het betalen van: 

 

– een bijdrage van 25 euro meer 70 opdeciemen (X8) gebracht op 200 euro, ter financiering van 

het Fonds ter hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

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

– de kosten, begroot tot heden op 61,78 euro. 

 

De rechtbank verklaart de volgende roerende goederen verbeurd met toepassing van artikel 42 1° juncto 

artikel 43 van het Strafwetboek: 

 

– Een zwarte vlag op een hoge paal boven op het dak van de woning; 

– Een beeldje van een adelaar met hieronder een zwart hakenkruis; 

– Een bordje met het opschrift ‘Het Adelaarsnest’, een Davidsster met de vermelding ‘Jude’;  

– Een rode vlag met hierop een zwart hakenkruis in een witte cirkel; 

– Een beeldje dat een Hitlergroet uitbeeldt, met hieronder een hakenkruis. 

– Een pop met zwarte korte snor, op het hoofd een wit hakenkruis aangebracht; 

– Een boomstam, met daarbovenop een adelaar, met het daarop bevestigde bordje met de 

vermelding ‘Adelaarsnest’; 

– Pamfletten die (eventueel) nog aanwezig zijn. 
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OP BURGERLIJK GEBIED 

 

De rechtbank verklaart de vordering van het Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen en Bestrijding 

van Discriminatie en Racisme, Unia, ten overstaan van de beklaagde ontvankelijk en gegrond in de 

volgende mate: 

 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot betaling aan het Interfederaal Centrum Voor Gelijke Kansen 

en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, Unia, van; 

 

–  een gemengde materieel-moreel vermengde schadevergoeding van 500,00 euro, vergoedende 

intresten inbegrepen tot heden, waarna de gerechtelijke intresten tot de dag van gehele 

betaling; 

–  een rechtsplegingsvergoeding van 240,00 euro. 

 

De rechtbank beveelt lastens de beklaagde het herstel in natura van de volgende schadelijke gevolgen 

van de weerhouden feiten, hetgeen in concreto inhoudt de verwijdering van de volgende decoraties aan 

het onroerend goed van de beklaagde, gelegen te Keerbergen, X; 

 

– De decoraties met een wit hakenkruis op de brievenbus; 

– de opschriften op de schouwen; 

– Het hakenkruis op 1 schouw, de bliksemschichten in de vorm van 2 maal de letter ‘S’ op de 

andere schouw; 

– De afbeeldingen van de adelaars boven en naast de voordeur; 

– De vermelding onder het raam op de eerste verdieping met de bewoordingen ‘NAZISME’. 

 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 14 juli 2020 door de rechtbank eerste 

aanleg Leuven correctionele zaken, buitengewone kamer 18 : 

- K. G., rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie zoals vermeld in het proces-verbaal van 

terechtzitting , en met bijstand van griffier C. B.. 


