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2016/PGA/1606 - 2016/VJ11/393 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

 

 

 

 

tegen 

1. B.(...) C. 

bediende 

Geboren te Etterbeek op (…)  

Wonende te (…)  

Belg 

 

beklaagde, aanwezig en bijgestaan door Mr. C. Adriaensens loco Mr. K. 

Peysmans-De Rick, beiden advocaat bij de balie te Antwerpen 

2. ... 

 

 

 

1.      Ten laste gelegde feiten 

a) Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering 

ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben 

b) Om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat 

zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden 

c) Om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of 

van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks 

uitgelokt te hebben 

d) Om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, 

hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aangeplakt, 

rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit 

rechtstreeks uitgelokt te hebben. 

 

Te Mechelen op 12 oktober 2014, 

 

In de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek denkbeelden 
die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat te hebben verspreid namelijk door 
het aaplakken van stickers van de Autonome Nationalisten Vlaanderen aan de 
Dossinkazerne te Mechelen, zijnde een museum aangaande de Joodse genocide 
tijdens het regime van de Nationaal Socialisten; 
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2.      Bestreden beslissing 

2.1. Er werd hoger beroep ingesteld op: 
 

- 14 maart 2016 door beklaagde B.(...) C., tegen de strafmaat, 

- 25 maart 2016 door het openbaar ministerie tegen beklaagde B.(...) C., 

2.2. Er werd een verzoekschrift in de zin van art. 204 (nieuw) van het Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen op: 

- 14 maart 2016 door beklaagde B.(...) C., 

- 25 maart 2016 door het openbaar ministerie tegen beklaagde B.(...) C., 

 

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen op 7 maart 2016 door de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Mechelen, MC2 kamer (1 rechter), waarbij t.a.v. voornoemde beklaagde beslist 

werd als volgt: 

 

In hoofde van eerste beklaagde 

 

Veroordeelt de beklaagde, voor de bewezen verklaarde tenlastelegging, tot een 

gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 100,00 EUR verhoogd 

met 50 deciemen en aldus gebracht op 600,00 EUR 

 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal 

vervangen worden, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn 

vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, op één maand. 

 

 

… 

Veroordeelt eerste en ... beklaagde hoofdelijk tot de kosten van de 

strafvordering belopend tot heden 58,87 EUR 

 

Krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950 zoals 

gewijzigd bij K.B. van 13.11.2012, houdende het algemeen reglement op de 

gerechtskosten in strafzaken, wordt elke beklaagde veroordeeld tot betaling van 

de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 EUR. 

 

Verplicht eerste beklaagde bovendien tot betaling van een bedrag van 25 EUR 

bij wijze van bijdrage tot de 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 EUR 

bedraagt. 
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3.      Rechtspleging voor het hof 

3.1. De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 2 november 2016.  

Het hof heeft hierbij gehoord : 

-Het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering; 

-De beklaagde in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door zijn raadsman voornoemd 

die verzocht om de zaak uit te stellen; 

 

Het Hof heeft de zaak in voortzetting gesteld naar de terechtzitting van woensdag 16 november 

2016 teneinde de raadsman toe te laten stukken te verzamelen; 

3.2. De zaak werd verder behandeld op de openbare zitting van 16 november 2016.  

Het hof heeft hierbij gehoord : 

 

-De beklaagde in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door hemzelf en door zijn raadsman en die 

een stuk heeft neergelegd; 

 

 

4. Beoordeling 

 

4.1.    Ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen 

 

a)      Het hoger beroep van beklaagde tegen de beschikkingen inzake de strafmaat van het 

bestreden vonnis is ontvankelijk. 

b)      Het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen alle beschikkingen op strafgebied van 

het bestreden vonnis t.a.v. voornoemde beklaagde is ontvankelijk. 

 

 

4.2. Grieven 

a) Beklaagde voert volgende nauwkeurige grieven aan: strafmaat 

b) Het openbaar ministerie voert volgende nauwkeurige grieven aan: strafmaat niet passende 

beteugeling t.a.v. B.(...) C. 
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4.3 Beoordeling op strafgebied: 

4.3.1 Situering 

 

Op camerabeelden is te zien hoe beklaagde en zijn kompaan pamfletten hebben gekleefd met de tekst 

" Ons socialisme is nationaal" op de ramen het Jodenmuseum Kazerne Dossin. Deze stickers werden 

eveneens aangetroffen op het naambord van het museum en op palen en verkeersborden in de 

onmiddellijke omgeving van het museum. 

4.3.2 Beoordeling van de schuld 

 

Het hof is niet gevat met de beoordeling van de schuld van beklaagde B.(...) C. gelet op het feit dat de 

grieven van beklaagde en van het openbaar ministerie tegen de beschikkingen van het bestreden 

vonnis inzake deze beklaagde enkel betrekking hebben op de opgelegde bestraffing. 

4.3.3 Beoordeling van de strafmaat 

 

Beklaagde verzoekt het hof hem een autonome werkstraf op te leggen. 

 

Gelet op het feit dat beklaagde reeds geruime tijd vast werk heeft en verklaart dat hij zijn banden met 

het milieu waarin hij vertoefde verbroken heeft is het hof van oordeel dat een autonome werkstraf een 

passende beteugeling uitmaakt naast de verplicht op te leggen -geldboete. 

 

Beklaagde verklaart ter zitting dat hij geen medische problemen of beperkingen heeft die hem zouden 

verhinderen een werkstraf uit te voeren. 

De hierna opgelegde autonome werkstraf en geldboete vormen een juiste en afdoende bestraffing 

rekening houdende met, enerzijds de aard van de feiten die blijk geven van een gebrekkig normbesef 

en een gebrek aan respect voor de gelijkwaardigheid van eenieder binnen onze maatschappij en het 

reeds gevulde straf register van beklaagde, die van de gunst van het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van de straf niet meer kan genieten en anderzijds met de huidige sociale situatie van beklaagde en zijn 

voortschrijdend inzicht. De vervangende gevangenisstraffen voor de opgelegde werkstraf en voor de 

opgelegde geldboete staan in verhouding met de omvang ervan. 

 

4.3.4 Afstand van in beslag genomen goederen 

 

Beklaagde doet afstand van de stickers neergelegd onder OS nr 145317/14 1°,2° en 3°. 

5. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

-11,12,14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935, 

-162,185,190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 van het Wetboek van 

Strafvordering, 
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-1, 2, 3, 7, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies, 38, 40, 66, 444 van het Strafwetboek, 

- 21 van de wet van 30 juli 1981, -1 

van de wet van 5 maart 1952, 

- 36 van de wet van 7 februari 2003, 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985, 

- 58 van het K.B. van 18 december 1986, 

- 91 van het K.B. van 28 december 1950, 

6. Beslissing 

Het hof, 

 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen en de 

grieven zoals hierna bepaald, op tegenspraak. 

 

Ontvangt de beperkte hogere beroepen en grieven van beklaagde B.(...) C. en van het Openbaar 

Ministerie tegen deze beklaagde, en er recht op doende. 

Veroordeelt beklaagde B.(...) C. tot een autonome WERKSTRAF van ZESTIG UREN of een 

vervangende gevangenisstraf van ZES MAANDEN en tot een geldboete van VIJFTIG EURO 

vermeerderd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op DRIEHONDERD EURO of een vervangende 

gevangenisstraf van 15 dagen. 

 

Het hof verleent akte aan de afstand door B.(...) C. van de stickers neergelegd ter griffie van de 

rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen onder OS nummer 145317/14 1°,2° en 3°. 

 

Verplicht de beklaagde B.(...) C. om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een bedrag te 

betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200,00 euro. 

 

Stelt vast dat het hof niet meer te oordelen heeft over de schuld van beklaagde B.(...) C. en hieruit 

voortvloeiend ook niet meer over de vergoeding van 51,20 euro en de kosten betreffende de 

strafvordering voor de eerste rechter 

 

Veroordeelt beklaagde B.(...) C. tot de kosten van de strafvordering in hoger beroep, voorgeschoten 

door de openbare partij en begroot op 92,46 euro, uitgezonderd de kosten van het hoger beroep van 

het Openbaar Ministerie die ten laste blijven van de Staat. 
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terechtzitting van de VEERTIENDE KAMER van het HOF 

VAN BEROEP te ANTWERPEN op 

 

ACHTTIEN JANUARI TWEEDUIZEND EN ZEVENTIEN 

 

Aanwezig: 

J. JAQUES, N. 

VERSCHUEREN, 

J. DE SLOOVERE, 

F. DE KEYZER, C. 

VAN GOMPEL, 

Voorzitter, 

Raadsheer, 

Raadsheer, 

Advocaat-Generaal, 

Griffier, 

 
C.VAN GOMPEL J. DE SLOOVERE 

 

N. VERSCHUEREN J. JAQUES 
 


