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ARREST
Het hof van beroep te Brussel, dertiende kamer,
buitengewone zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest :
In zake van het openbaar ministerie en van

5o $0 T U W E STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken
van Turkije, vertegenwoordigd door Tanlay FUAT, ambassadeur van de
republiek Turkije, met kantoren te 1000 Brussel, Montoyerstraat, 4, alwaar
woonplaats is gekozen,
burgerlijke partij, vertegenwoordigd door mr. Peter D'Absalrnon loco mr. Kris
Vincke, advocaat bij de balie van Brugge,
tegen:

5&A

1. ASOGLU Musa, geboren te Hendek (Turkije) op 15 augustus 1961, van
Nederlandse, Turkse en Abchazische nationaliteit (volgens eigen
verklaring kaft 5, onderkaft 6, stuk 113)) ingeschreven te
Rotterdam (Nederland), Drinkwaterweg, 545, maar verblijvende
te 2987 Ridderkerk (Nederland), ter Dokhof 21, woonstkiezende
te 1210 Brussel, Haachtsesteenweg 55 (kantooradres mr. Jan
Fermon), en thans volgens eigen verklaring wonende te 1053 AV
Amsterdam (Nederland), Wenslauerstraat, 3,
beklaagde, bijgestaan door mr. Jan Fermon,
advocaat bij de balie van Brussel,
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Kaya, geboren te Duisburg (Duitsland) op 10 mei 1975, van
Turkse nationaliteit (volgens eigen zeggen van Duitse
nationaliteit), ingeschreven te 47137 Duisburg (Duitsland),
Neubreisacher, 32 A, woonstkiezende te 2018 Antwerpen,
Broederminstraat, 38, (kantooradres mr. Rafaël Jespers),

beklaagde,vertegenwoordigd door mr. Rafael Jespers, advocaat bij de balie
van Antwerpen,
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3. ERDAL

Fehriye, alias Nese YILDIRIM, geboren te Adana/Sivas (Turkije)
op 25 februari 1977, van Turkse nationaliteit, ingeschreven te
47137 Duisburg (Duitsland), zonder gekende woon- of
verblijfplaats in het Rijk of in het buitenland, maar
woonstkiezende te 8700 Tielt, Hoogstraat, 34, (kantooradres mr.
Paul Bekaert),

beklaagde, vertegenwoordigd door mr. Paul Bekaert, advocaat bij de balie
van Brugge, en mr. Rafael Jespers, advocaat bij de balie van Antwerpen,
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5. AKAR OZORDULU

Sükriye, geboren te Ludwigsburg (Duitsland) op
27 augustus 1971, van Duitse nationaliteit,
ingeschreven te 44867 Bochum (Duitsland),
Wattenscheiderstrasse, 31 a,

beklaagde, vertegenwoordigd door mr. Nadia Lorenzetti,
advocaat bij de balie van Brugge,
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Zerrin, alias Mélis HALE, geboren te Adana (Turkije) op 30
september 1963, van Turkse nationaliteit, zonder gekende woonof verblijfplaats in het Rijk of in het buitenland, maar
woonstkiezende te 1017 EM Amsterdam (Nederland)
Keizersgracht 560-562, (kantooradres mr. Ties Prakken)

beklaagde, vertegenwoordigd door mr. Ties Rakken,
advocaat te Amsterdam,
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Bahar, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 28 april 1974,
van Belgische nationaliteit, wonende te 1080 Sint-JamMolenbeek, Jean Dubrucqlaan, 84/0033,

beklaagde, bijgestaan door mr. Carl Alexander,
advocaat bij de balie van Brugge,
beschuldigd van:

De aanstoker te zijn geweest tot een vereniging met het oogmerk om een
aanslag te plegen op personen of op eigendommen, of er als hoofd van
die bende deel van uitgemaakt te hebben of daarin enig bevel te hebben
gevoerd, de vereniging bestaande door het enkele feit van het inrichten
der bende, en ten doel hebbende misdaden te plegen waarop levenslange
opsluiting of opsluiting van 10 tot 30 jaar is gesteld, namelijk aanslagen
op de belangen van de Turkse Staat, zowel gericht op personen als op
eigendommen, onder meer middels het plegen van inbreuken op de
artikelen 393,394 en 520 van het Strafwetboek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september
1999.

Deel uitgemaakt te hebben van een vereniging met het oogmerk om een
aanslag te plegen op personen of op eigendommen, de vereniging
bestaande door het enkele feit van het inrichten der bende, en ten doel
hebbende misdaden te plegen waarop levenslange opsluiting of
opsluiting van 10 tot 30 jaar is gesteld, namelijk aanslagen op de
belangen van de Turkse Staat, zowel gericht op personen als op
eigendornmen, onder meer middels het plegen van inbreuken op de
artikelen 393,394 en 520 van het Strafwetboek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september
1999.

Leidend persoon te zijn geweest van een criminele organisatie zoals
bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek, thans strafbaar gesteld
door artikel 324 ter 4 van het Strafwetboek en artikel 324 bis van het
Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet van 10 augustus 2005 tot
wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de
strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel en tegen de praktijken
van huisjesmelkers,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 8 maart 1999 tot en met 26 september
1999.

Te hebben deelgenomen aan het nemen van welke beslissing dan ook in
het raam van de activiteiten van de criminele organisatie, terwijl hij wist
dat zijn deelneming bijdroeg tot de oogmerken van deze criminele
organisatie, zoals bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek, thans
strafbaar gesteld door artikel 324 ter 5 3 van het Strafwetboek en artikel
324 bis van het Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet van 10
augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de
versterking van de strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel en
tegen de praktijken van huisjesmelkers,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 8 maart 1999 tot en met 26 september
1999.

Wetens en willens te hebben deel uitgemaakt van een criminele
organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, ook al
had hij niet de bedoeling een misdrijf in het raam van deze criminele
organisatie te plegen of daaraan deel te nemen op een van de wijzen
bedoeld in de artikelen 66 en volgende van het Strafwetboek, thans
strafbaar gesteld door artikel 324 ter 1 en artikel 324 bis van het
Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet van 10 augustus 2005 tot
wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de
strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van
huisjesmelkers,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 8 maart 1999 tot en met 26 september
1999.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de
uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben,

-

door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd
worden,
door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf
rechtstreeks uitgelokt te hebben,

- 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.

In overtreding van de artikelen 1, 5, 6 en 8 van de wet van 28 mei 1956
betreffende de ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en
mengsels en de daarmede geladen tuigen, en op de artikelen 1,2 en 300
van het K.B. van 23 september 1958 houdende algemeen reglement
betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen,
vervoeren en gebruiken van springstoffen, ontplofbare of voor
deflagratie vatbare stoffen en mengsels en van daarmede geladen tuigen,
gefabriceerd, opgeslagen, te koop aangeboden, verkocht, afgestaan,
vervoerd, gebruikt, onder zich gehad of gedragen te hebben, met het
oogmerk een misdaad tegen personen of eigendommen te plegen of aan
de uitvoering daarvan mede te werken, met name een elektrische
knalkoker (overtuigingstuk neergelegd ter griffie DOVO - kaft 6,
onderkaft 1,stuk 36),
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september
1999.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de
uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben,

- door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd
worden,
- door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf
rechtstreeks uitgelokt te hebben,
- 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.
In overtreding van de artikelen 3, 4, 17, 20, 22 en 27 van de wet van 3
januari 1933, gewijzigd bij de wet van 30 januari 1991, een mini-ER0
machinepistool met geluidsdemper (overtuigingsstuk nummer 9903953
- kaft 6, onderkaft 2, stuk 19) en een Walter PPK Cal 9mm KURTZ met

geluidsdemper (overtuigingsstuk nummer 9903952 - kaft 6, onderkaft 2,
stuk 20) vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, verkocht, uitgedeeld,
ingevoerd, vervoerd, opgeslagen of gedragen te hebben, zijnde een
wapen dat geacht wordt een verboden wapen te zijn, thans strafbaar
gesteld door de artikelen 2, 3, 8, 19, 23, 24 en 26 van de wet van 8 juni
2006 houdende regeling van de economische en individuele activiteiten
met wapens,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september
1999.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de

uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben,

-

door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd
worden,
door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf
rechtstreeks uitgelokt te hebben,
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.

In overtreding van de artikelen 3,6,17,20 van de wet van 3 januari 1933,
gewijzigd bij de wet van 30 januari 1991, als particulier, een
verweerwapen voorhanden te hebben gehad, namelijk 4 pistolen FN
7,651nm Browning type 1922 (overtuigingsstuk nummer 9903948 tot en
met 51 - kaft 6, onderkaft 2, stukken 15 tot en met 18) zonder
vergunning, verleend hetzij door de korpschef van de gemeentepolitie
of, wanneer er geen is, door de commandant van de rijkswachtbrigade
van zijn woonplaats (thans korpschef van de lokale politie), thans
strafbaar gesteld door de artikelen 2,3,10,11,12,15,19, 23, 24 en 26 van
de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van de economische en
individuele activiteiten met wapens,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september
1999.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de
uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben,

- door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
-

hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd
worden,
door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf
rechtstreeks uitgelokt te hebben,
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.

Zegels, stempels of merken die bestemd zijn voor een van de doeleinden
in de artikelen 179 en 180 aangegeven en die toebehoren aan vreemde
landen, te hebben nagemaakt of vervalst, of van zulke nagemaakte of
vervalste zegels, stempels of merken te hebben gebruik gemaakt,
namelijk 27 Turkse droogstempels (kaft5, onderkaft 2, stukken 33-43),
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september
1999.
De van valsheid betichte stukken neergelegd zijnde ter correctionele
griffie te Brugge - kaft 6, onderkaft 2, stuk 8.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de
uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben,

- door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd
worden,
- door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf
rechtstreeks uitgelokt te hebben,
- 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.

Geen openbaar officier of ambtenaar zijnde, met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden, valsheid in authentieke en openbare
geschriften te hebben gepleegd, hetzij door valse handtekeningen, hetzij
door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij
door
overeenkomsten,
beschikkingen,
verbintenissen
of
schuldbevrijdingen valselijk te hebben opgemaakt of door ze achteraf in
de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van
bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te
nemen en vast te stellen,
en zulks met het bedrieglijk oogmerk de werkelijke identiteit van
zichzelf enlof van leden van DHKP-C te verhullen en zich/hen alzo aan
het politioneel en gerechtelijk optreden te onttrekken,
namelijk:

a) door op een Turkse identiteitskaart op naam van Ayhan Ramazan,
geboren op 10 oktober 1976, met serienummer E01 No 7Ö48Û5,
gedeelten van de ingevulde tekst te hebben overschreven en de
afgiftedatum 25 september 1986 gedeeltelijk te hebben gewist (kaft
4, onderkaft 5, stukken 46-62),
ten nadele van Ayhan Ramazan;
b) door op een Turkse identiteitskaart op onleesbare naam, geboren
op 02 februari 1971, met serienummer Y03 No850651, gegevens te
hebben uitgebleekt en het document te hebben gesplitst (kaft 4,
onderkaft 5, stukken 46-62);
c) door op een Turkse identiteitskaart op naam van Albijik Ni,
geboren op 03 oktober 1975, met serienummer J05 No 415211, de
ingevulde gegevens geheel of gedeeltelijk te hebben uitgewist en
het document volledig gesplitst te hebben (kaft 4, onderkaft 5,
stukken 46-62),
ten nadele van Albijik Ni;
d) door op een Turkse identiteitskaart op naam van Mermer Ali,
geboren op 03maart 1960, met serienummer Y05 No 829484, de
originele foto uit het document te hebben gelicht en vervangen en
een niet gebruikelijke folie te hebben aangebracht (kaft 4, onderkaft
5, stukken 46-62),

ten nadele van Mermer Ali;
Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid in
handels-, bank- of private geschriften te hebben gepleegd, hetzij door
valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van
geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten,
beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk te hebben
opgemaakt of door ze achteraf in de akten in te voegen, hetzij door
toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze
akten ten doel hadden op te nemen en vast te stellen,
e) door op een betaalkaart van Citibank DB BahnCard met nummer
491788708575 op naam van Sahin Fikri de originele pasfoto te
hebben vervangen door een pasfoto van Karatas Dursun (kaft 9/4,
stukken 444/5 en 120-205 en stukken 512-518 en kaft 7, onderkaft 1,
stuk 64/1),
ten nadele van Sahin Fikri;
:e 8301 E(n&ke-'rieist @uin'cergenj en/of elders iz het "k
@j
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september
1999.
De van valsheid betichte stukken neergelegd zijnde ter correctionele
griffie te Brugge onder het overtuigingsstuk nummer 9904586 - kaft 6,
onderkaft 2, stukken 26 en 59.

Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid in
handels-, bank- of private geschriften te hebben gepleegd, hetzij door
valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van
geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten,
beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk te hebben
opgemaakt of door ze achteraf in de akten in te voegen, hetzij door
toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze
akten ten doel hadden op te nemen en vast te stellen,
en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden
gebruik gemaakt te hebben van een valse akte of van een vals shik
wetende dat het vervalst was,
en zulks met het bedrieglijk oogmerk de werkelijke identiteit van

zichzelf en/of van leden van DHKP-C te verhullen en zich/hen alzo aan
het
politioneel en gerechtelijk optreden
te
onttrekken,
namelijk door valselijk een huurcontract te hebben doen opstellen:

a) op naam van Varan Erdem, 4876 Zh Elten Leur (Nederland), Orgelhof
51 (kaft 7, onderkaft 1,stukken 47 en 52)
ten nadele van twee onbekende agentschappen,
te 8300 Knokke-Heist in de periode van, respectievelijk,
6 augustus 1997 tot en met 13 september 1997 en van 1oktober 1997
tot en met 15 november 1997;
b) op naam van Aydugan Garip, 3640 Kinrooy, Breersteenweg 274/2
(kaft 7, onderkaft 1,stukken 135 en 263-266),
ten nadele van Agence LUC- Vanden Broucke Gilberte,
te 8380 Zeebrugge in de periode van 1 augustus 1998 tot en met
5 september 1998;

c) op naam van Daldal Aydin, 1093 SB Amsterdam (Nederland),
Hmontskaat 35 .$aft 7, onderkdt 1, stddcen 56-60 en kaft 8/1,
onderkaft 411/160),
ten nadele van Agence Groep Cauwe - Jodts Kurt,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) in de periode van 15 augustus
1999 tot en met 26 september 1999.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de
uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben,

-

door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd
worden,
door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf
rechtstreeks uitgelokt te hebben,
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.

Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, een reispas
nagemaakt of vervalst te hebben,

en, wat het feit vermeld onder de tenlastelegging K.1 betreft, met
hetzelfde bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden gebruik
gemaakt te hebben van een nagemaakte of vervalste reispas, wetende dat
deze nagemaakt of vervalst was,
en zulks met het bedrieglijk oogmerk de werkelijke identiteit van
zichzelf en/of van leden van DHW-C te verhullen en zich/ hen alzo aan
het politioneel en gerechtelijk optreden te onttrekken,
namelijk:
1. door op de Turkse reispas (paspoort) met nummer TR-E 716920,
plaats van uitgifte Hannover, datum van uitgifte 27.03.1991, uiterste
geldigheid 8.03.1994 en verlengd tot 8.03.2002, op naam van Yildirirn
Nese, van Turkse nationaliteit, geboren te Heidelberg op 12.11.78, de
oorspronkelijke foto vervangen te hebben door een andere (kaft 4,
onderkaft 5, stukken 7-10; kaft 5, onderkaft 1,stukken 11-14),

ten nadele van Yildirim Nese,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 6 augustus 1997 tot en met 26
september 1999.
Het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter correctionele
griffie onder het overtuigingsstuk nummer 9904103 - kaft 6, onderkaft
2, stuk 22.
2.

door op de Turkse reispas (paspoort) met nummer TR-C-259017, op
naam van Celai Ciçek, geboren op 10.05.1967 te Sivas, op pagina 3 de
oorspronkelijke foto van de eigenaar te hebben vervangen door een
andere foto en op pagina 5 naderhand een foto van Erdal Fehriye aan
het document te hebben toegevoegd (kaft 4, onderkaft 5, stukken 130stukken 54-55),
134 en kaft €#/l,
ten nadele van Celal Ciçek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk (bij
samenhang) in de periode van 1januari 1999 tot en met 26 september
1999.
Het stuk als van valsheid beticht neergelegd zijnde ter correctionele
griffie te Brugge onder het overtuigingsstuk nummer 9904103 - kaft 6,
onderkaft 2, stuk 186.

In het openbaar een naam te hebben aangenomen die hemlhaar niet
toekomt:

De naam Yildirim Nese (kaft 5, onderkaft 1,stukken 16-25 en kaft 5,
onderkaft 5, stukken 43-48),
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) herhaaldelijk in de periode van
26 september 1999 tot 22 oktober 1999.

Leidend persoon te zijn geweest van een terroristische groep zoals
bedoeld in artikel 139 van het Strafwetboek,
Bij samenhang te 1000 Brussel en/of elders in het Rijk in de periode van
9 januari 2004 tot en met 28 juni 2004.

Gezien het vonnis gewezen door de 14' kamer van de correctionele rechtbank
te Brugge d.d. 28 februari 2006.

Gelet op de hogere beroepen tegen voormeld vonnis ingesteld op:

-

-

09 maart 2006 door de elfde beklaagde, Kirnyongfir Bahar, tegen alle
beschikkingen,
14 maart 2006 door de derde beklaagde, Erdal Fehriye, alias Yildirim
Nese, tegen de schikkingen op strafrechtelijk gebied,
14 maart 2006 door de vijfde beklaagde, Akar Ösordulu Stikriye, tegen
de schikkingen op strafrechtelijk gebied,
14 maart 2006 door de negende beklaagde, Karatas Dursun, en de
tiende beklaagde Sari Zerrin alias Hale Méíis, tegen de schikkingen op
strafrechtelijk gebied,
14 maart 2006 door de burgerlijke partij, De Turkse Staat, tegen alle
schikkingen,

-

15 maart 2006 door het openbaar ministerie tegen alle schikkingen wat
de eerste, tweede, derde, vijfde, negende, tiende en elfde beklaagden
betreft,

Gelet op het arrest, op 07 november 2006 gewezen door het hof van beroep te
Gent, zesde kamer, recht doende in correctionele zaken.

Gelet op het arrest gewezen door het Hof van Cassatie op 19april 2007.

Gezien het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer,
van 07 februari 2008, op verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van
Cassatie van 19 april 2007, waarbij als volgt werd beslist:
Op strafgebied:

Heromschrijft de feiten van de tenlasteleggingen, vult de tenlasteleggingen
aan en verbetert de tijdsbepalingen als volgt:
De tenlastelegging C wordt conform de vordering van het openbaar ministerie
aangevuld als volgt:
"strafbaar gesteld door artikel 324ter 5 4 van het Strafwetboek en artikel 324bis
van het Strafwetboek gewijzigd zijnde door de wet van 10 augustus 2005 tot
wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd
tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen de praktijken van
huisjesmelkers."
De tenlastelegging D wordt conform de vordering van het openbaar ministerie
aangevuld als volgt:
"strafbaar gesteld door artikel 324ter 5 3 van het Strafwetboek en artikel 324bis
van het Strafwetboek gewijzigd zijnde door de wet van 10 augustus 2005 tot
wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd
tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen de praktijken van
huisjesmelkers."
De tenlastelegging E wordt conform de vordering van het openbaar ministerie
verbeterd als volgt:
"Wetens en willens'betrokkente zijn bij een criminele organisatie die gebruik
maakt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of
die commerciële of andere structuren aanwendt om het plegen van de
misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, ook al heeft hij niet de
bedoeling een misdrijf in het raam van die organisatie te plegen of daaraan

deel te nemen op 6én van de in de artikelen 66 tot 69 bedoelde wijzen,
strafbaar gesteld door artikel 324ter 5 1van het Strafwetboek geqzigd zijnde
door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met
het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en
mensensmokkel en tegen de praktijken van huisjesmelkers."
De tenlastelegging G wordt aangevuld als volgt: "thans strafbaar gesteld door
de artikels 2, 3, 8, 19, 23, 24 en 26 van de wet van 8 juni 2006 houdende
regeling van economische en individuele activiteiten met wapens".
De tenlastelegging H wordt aangevuld als volgt:
"thans strafbaar gesteld door de artikels 2,3,10,11,12,15,19,23,24
en 28 van
de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele
activiteiten met wapens".
De tenlasteleggingen J l a tot en met J I d worden verbeterd als volgt:
"om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of aan de uitvoering
ervan rechtstreeks te hebben meegewerkt,
om, door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat
zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
om, door @en, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht,
misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te
hebben,
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,
geen openbaar officier of ambtenaar zijnde, met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, in authentieke en openbare geschriften te hebben
gepleegd, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of
vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten,
beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk te hebben
opgemaakt of door ze achteraf in akten in te voegen, hetzij door toevoeging of
vervalsing van bedingen, van verklaringen of van feiten die deze akten ten
doel hadden op te nemen of vast te stellen,
en met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden
gebruik gemaakt te hebben van een valse akte of van een vals stuk wetende
dat het vervalst was,
en zulks met het bedrieglijk oogmerk de werkelijke identiteit van zichzelf
en/of leden van DHKP-C te verhullen en zich/hen alzo aan het politioneel en
gerechtelijk optreden te onttrekken,
namelijk:

1. de eerste (Musa ACOGLU), de tweede (Kaya SAZ), de derde (Fehriye
ERDAL), de vijfde (Sükriye AKAR ÖzORDULU), de negende (Dursun
KARATAS) en de tiende (Zerrin SARI) beklaagden:
a. door op een Turkse identiteitskaart op naam van Ayhan Ramazan, geboren
op 10 oktober 1976, met serienummer E01 No 784805, gedeelten van de
ingevulde tekst te hebben overgeschreven en de afgrftedatum 25 september
1986 gedeeltelijk te hebben gewist, ten nadele van Ayhan Ramazan;
b. door op een Turkse identiteitskaart op onleesbare naam, geboren op 2
februari 1971, met serienummer Y03 No 8506651, gegevens te hebben
uitgebleekt en het document te hebben gesplitst;
c. door op een Turkse identiteitskaart op naam van Albijik Ali, geboren op 3
oktober 1975, met serienummer J05 No 415211, de ingevulde gegeven geheel of
gedeeltelijk te hebben uitgewist en het document volledig gesplitst te hebben,
ten nadele van Albijik di;
'd. door op een Turkse identiteitskaart op naam van Mermer Ali, geboren op 3
maart 1960 met serienummer Y05 No 829484, de originele foto uit het
document te hebben gelicht en vervangen en een niet gebruikelijke foiie te
hebben aangebracht, ten nadele van Mermer Mi.
Wat betreft de tenlastelegging J.2.c wordt de einddatum van de strafbare
periode verbeterd als 26 september 1999, namelijk de datum van arrestatie van
de beklaagde Musa ACOGLU.
Wat betreft de tijdsbepaling van de tenlastelegging M.1.d wordt de einddatum
verbeterd als 26 september 1999, datum waarop de beklaagde Musa ACOGLU
werd aangehouden.

De beklaagde Musa ASOGLU
.Verklaart de tenlasteleggingen A, C, J l a tot en met J ld, doch enkel voor wat
betreft het gebruik van het valse stuk, Kî doch enkel voor wat betreft het
gebruik van het valse stuk, L1 tot en met U,
M, M l a tot en met M l d en N
niet bewezen en spreekt de beklaagde hiervoor vrij.
Verklaart de tenlasteleggingen F, G, H, I, J l a tot en met Jle, doch niet voor
wat betreft het gebruik van het valse stuk inzake K2, bewezen.
Veroordeelt de beklaagde voor de vermengde feiten tot een gevangenisstraf
van DRIE JAAR en een geldboete van 250 euro/40,3399 te vermeerderen met
1990 opdeciemen en alzo gebracht op 1.239,47 euro of drie maanden
vervangende gevangenisstraf.
Verleent uitstel van uitvoering voor het nog niet ondergane gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf gedurende een termijn van vijf jaar.

Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het
bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en
aan de occasionele redders een bedrag te betalen van 25 euro, verhoogd met 45
opdeciemen en alzo gebracht op 137,50 euro.

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van 25 euro.
De beklaagde Kaya SAZ
Verklaart de tenlasteleggingen A, D, I, J l a tot en met J l e , K1 en K2 en L1 tot
en met LA niet bewezen en spreekt de beklaagde hiervoor vrij.
Verklaart de tenlasteleggingen F, G en H bewezen.
Veroordeelt de beklaagde voor de vermengde feiten tot een gevangenisstraf
van EENENTWINTIG MAAND en een geldboete van 250 euro/40,3399 te
vermeerderen met 1990 opdeciemen en alzo gebracht op 1.239,47 euro of drie
maanden vervangende gevangenisstraf.
Verleent uitstel van uitvoering voor het nog niet ondergane gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf gedurende een termijn van vijf jaar.
Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het
bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en
aan de occasionele redders een bedrag te betalen van 25 euro, verhoogd met 45
opdeciemen en alzo gebracht op 137,50 euro.

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van 25 euro.
De beklaagde Fehriye ERDAL
Verklaart de tenlasteleggingen A, D, I, J l a tot en met Jle, K2 doch enkel voor
wat betreft het gebruik van het valse stuk en L1 tot en met U niet bewezen en
spreekt de beklaagde hiervoor vrij.
Verklaart de tenlasteleggingen F, G, H, M 2 K1 en K2, doch niet voor wat
betreft het gebruik van het valse stuk omschreven onder K2 bewezen.
Veroordeelt de beklaagde voor de vermengde feiten tot een gevangenisstraf
van TWEE JAAR en een geldboete van 250 euro/40,3399 te vermeerderen met
1990 opdeciemen en alzo gebracht op 1.239,47 euro of drie maanden
vervangende gevangenisstraf.

Verleent uitstel van uitvoering voor het nog niet ondergane gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf gedurende een termijn van vijf jaar.
Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het
bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en
aan de occasionele redders een bedrag te betalen van 25 euro, verhoogd met 45
opdeciemen en alzo gebracht op 137,50 euro.

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van 25 euro.
De beklaagde Sukriye AKAR OZORDULU
Verklaart de tenlasteleggingen A, D, F, G, H, I, Jla tot en met Jle, K1 en K2 en
L1 tot en met L4 niet bewezen en spreekt de beklaagde wij.
De beklaagde Dursun KARATAS
Verklaart de tenlasteleggingen A, C, F, G, H, I, j1a tot en met Jle, K1 en K2 en
L1 tot en met L4 niet bewezen en spreekt de beklaagde vrij.
De beklaagde Zerrin SARI
Verklaart de tenlasteleggingen A, D, F, G, H, I, Jla tot en met Jle, K1 en K2 en
L1 tot en met L4 niet bewezen en spreekt de beklaagde vrij.
De beklaagde Bahar KIMYONGUR
Verklaart de tenlasteleggingen B, E en N niet bewezen en spreekt de
beklaagde vrij.
Verbeurdverklaringen
Het hof verklaart de volgende voorwerpen verbeurd en beveelt de volgende
doorhalingen:
Verklaart verbeurd ten laste van de beklaagden Musa ASOGLU, Kaya SAZ en
Fehriye ERDAL:
d e knalkoker die het voorwerp uitmaakt van de tenlastelegging F en dit bij
toepassing van artikel 8 van de wet van 28 mei 1956 betreffende de
ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daar mee
- geladen tuigen.

(de knakoker werd neergelegd ter gnffie DOVO) (kaft 6, onderkaft 2, stuk 36);
de wapens voorwerp van de tenlastelegging G en waarvan tevens de
vernietiging wordt bevolen, dit bij toepassing van artikel 892 van de wet van 8
juni 2006.
Het betreft:

-

een mini-ER0 machinepistool met geluiddemper (overtuigingsstuk
nummer 9903952, kaft 6, onderkaft 2, stuk 20);
een Walter PPK Cal 9mrn KURTZ met geluiddemper (overtuigingsstuk
nummer 9903952, kaft 6, onderkaft 2, stuk 20);

Bij toepassing van artikel 42 van het Strafwetboek en om te handelen als
voorgeschreven door artikel 24 van de wet van 8 juni 2006 de wapens
voorwerp van de tenlastelegging H en dit als voorwerpen die gediend hebben
tot het plegen van het misdrijf.

Het betreft:

-

4 pistolen FN, 7,65 mm Browning type 1922 (overtuigingsshik nummer
9903948 tot 51, kaft 6, onderkaft 2, stukken 15 tot en met 18).

Verklaart verbeurd ten laste van Musa ASOGLU:
bij toepassing van artikel 42 van het Strafwetboek worden de Turkse
droogstempeIs, voorwerp van de tenlastelegging I, verbeurd verklaard.
(kaft 6, onderkaft 2, stuk 8)
bij toepassing van artikel 463 van het Wetboek van Strafvordering wordt de
doorhaling bevolen van de stukken voorwerp van de tenlasteleggingen Jla tot
en met Jle (kaft 4, onderkaft 5, stukken 46-62).
bij toepassing van artikel 463 van het Wetboek van Straívordering wordt
tevens de doorhahg bevolen van de stukken voorwerp van de
tenlasteleggingen J2a tot en met J2c (kaft 7, onderkaft 1,stukken 47 en 52, kaft
7, onderkaft 1, stukken 135 en 263-266 en kaft 7, onderkaft 1, stukken 56-60 en
kaft 8/ 1,onderkaft 411/ 160).
Verklaart verbeurd ten laste van Musa ASOGLU en Fehriye E RDAL:
bij toepassing van artikel 42 van het Strafwetboek de paspoorten voorwerp
van de tenlasteleggingen K1 en K2 (kaft 4, onderkaft 5, stukken 7-10; kaft 5,
onderkaft 1, stukken 11-14; kaft 4, onderkaft 5, stukken 130-134 en kaft 8/1,
stukken 54-55).

Op burgerlijk gebied:

Verklaart zich onbevoegd om te oordelen over de stelling als burgerlijke partij
in zoverre deze gebaseerd is op de feiten van de tenlastelegging A, B, C, D, E
en F.
Verklaart de stelling als burgerlijke partij ontvankelijk doch ongegrond in
zoverre gebaseerd op de overige tenlasteleggingen.
Verwijst de burgerlijke partij tot de kosten van haar stelling, deze
voorgeschoten door de openbare partij begroot op / euro.
KOSTEN.

Laat ten laste van de Staat:

- de kosten met betrekking tot de beklaagden KAHRAMAN Zeki,
-

-

DEMIRTAS Irfan en EKKI Hasan, dewelke niet in deze procedure
betrokken zijn;
de kosten verbonden aan de door het Hof van Cassatie vernietigde
arresten, vonnissen en beschikking;
de kosten van de tolken.

Verwijst de beklaagden ASOGLU Musa, SAS Kaya en ERDAL Fehriye elk tot
hun deel der overige kosten gerezen in b&de aanleggen, deze voorgeschoten
door de openbare partij in hoofde van ASOGLU Musa begroot op 79,ll euro,
in hoofde van SAZ Kaya begroot op 79,ll euro en in hoofde van ERDAL
Fehriye begroot op 80,41 euro.
Stelt vast dat al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt werden door de thans
lastens deze drie beklaagden weerhouden en bewezen verklaarde feiten.

Gezien het arrest van het Hof van Cassatie gewezen op 24 juni 2008 hetwelk
het bestreden arrest vernietigt in zoverre:

- het uitspraak doet over de tenlasteleggingen A, B, C, D, E en N tegen
-

-

verweerders,
het de verweerders veroordeelt tot straf;
het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eiser 11
voor zover die gesteund zijn op de tenlasteleggingen A, B, C, D, E en N,

de cassatieberoepen voor het overige verwerpt en de aldus beperkte zaak
verwijst naar het hof van beroep te Brussel.

Gehoord het verslag van de voorzitter.
Gehoord de raadsman van de burgerlijke partij.
Gehoord de vordering van het openbaar ministerie.
Gehoord de raadslieden van de respectieve beklaagden.
Gelet op de conclusies en stukken die door de respectieve partijen werden
neergelegd.

Gelet op het tussenarrest van 14 juli 2009.

Op &&echtelijk gebied

Uit de elementen van het strafdossier blijkt dat v66r en tijdens de
geïncrimineerde periode binnen de ruime beweging die zich inzet voor de
verbetering van het lot van de (al dan niet vermeende) politieke gevangenen
in Turkije, één of meerdere fracties actief zijn die deze doelstelling pogen te
verwezenlijken door middel van aanslagen op personen of eigendommen
waardoor de belangen van de Turkse Staat geschaad worden. Het volstaat in
dit verband te verwijzen naar bepaalde documenten die werden
aangetroffen in het appartement gelegen te Knokke-Heist, ZeedijkAlbertstrand 458/6 (zie o.m. pv 100113/00, bijlagen 05 en 06:
voorbereidingen voor een bomaanslag op de diensten van de eerste minister;
bijlage 40: melding van een bomaanslag uitgevoerd op 10 september 1999 op
de diensten van de minister van Tewerkstelling en Sociale Zekerheid en van
de eerste minister; pv 101516/99, bijlage 35: nota van 14 augustus 1997 met
betrekking tot een te plegen aanslag op een politiekantoor te
ZEYTINBURNU, ...).
De aanwezigheid van de documenten en de voorwerpen aangetroffen in het
appartement gelegen te Knokke-Heist, Zeedijk-Alberistrand 458/6 toont aan
dat zich aldaar een onderdeel van een hoger omschreven fractie heeft
opgehouden die minstens logistieke steun heeft geboden aan de leden die
belast waren met de uitvoering van de aanslagen. Zulks blijkt onder meer uit
de volgende vaststellingen:

e

e

de aanwezigheid van een omvangrijk archief met documenten die
betrekking hebben (onder meer) op voorbereidingen van aanslagen,
ledenlijsten van de fractie(s), financiële transacties en
wapenleveringen, waarvan ter plaatse een deel werd gedigitaliseerd;
de aanwezigheid van wapens (pistolen zonder of met vakkundig
weggelaste
serienummers)
en
toebehoren,
waaronder
geluidsdempers, tot zelfs een UZI machinepistool en een knalkoker
die bezwaarlijk voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan
voor het plegen van aanslagen op personen en eigendommen,
hetgeen impliciet bevestigd werd door beklaagde ASOGLU wanneer
hij verklaarde dat 'zij' zelf geen behoefte hadden aan geluidsdempers
en deze zeker niet zelf hebben gebruikt (pv 100024/00, K3, OKI, 150);
het feit dat de oorsprong van de wapens niet gekend is en dat niet is
aangetoond dat de wapens eerder werden gebruikt bij illegale
activiteiten, is te dezen niet relevant. Evenmin doet het feit dat het
strafdossier geen eenduidige bewijzen bevat dat één of meerdere
beklaagden eerder zouden betrokken zijn geweest bij gewelddaden,
noch het feit dat het strafonderzoek geen rechtstreekse contacten heeft
aan het licht gebracht tussen voornoemde beklaagden en welbepaalde
in Turkije gevestigde activisten in verband met wapenleveringen iets
af aan voormelde vaststelling dat de aanwezigheid van wapens in het
appartement op geen andere manier kan worden verklaard dan door
het voornemen deze te leveren ten behoeve van de strijdende groepen
in Turkije;
de aanwezigheid van wapens die op een dermate ontoegankelijke
plaats in de voertuigen verborgen waren dat zij onmogelijk konden
worden gebruikt ter verdediging van de leden in geval van een
onverwachte aanval;
de aanwezigheid van munitie waarvan een deel niet geschikt was
voor de voorradige wapens en dus moest dienen voor andere wapens.

Zowel de fractie, waarvan de benaming onzeker is en waarvan het precieze
ledenaantal niet kan worden bepaald op grond van de elementen van het
strafdossier doch waarvan het bestaan bewezen is, als de van deze fractie
deel uitmakende groep die verbleef op het appartement te Knokke-Heist zijn
verenigingen in de zin van de artikelen 322 en 323 van het Strafwetboek.
De in het appartement aangetroffen voorwerpen (met inbegrip van een zeer
groot archief, communicatiemiddelen, wapens, valse droogstempels en valse
identiteitsbewijzen), het gebruik van 'bufferhuizen' of onderduikadressen,
de beschikking over een wagenpark aangekocht, gehuurd of ingeschreven
op naam van stromannen en de snelle en accurate manier waarop het
appartement werd ontruimd na de tussenkomst van de hulpdiensten op 26
september 1999 wijzen op een doorgedreven organisatie die de grenzen van
een occasionele, eenvoudige samenwerking en ook het louter
mededaderschap aan de reeds definitief bewezen verklaarde feiten ruim
overtref t.

Het staat vast dat de beklaagden ASOGLU, SAZ en ERDAL in het
appartement te Knokke-Heist aanwezig zijn geweest, met de bewuste wil
deel uit te maken van de vereniging. Het is immers onaannemelijk dat de
overige leden van de vereniging vrijblijvend derden zouden hebben
toegelaten tot het kwestieuze appartement, zulks gelet op het geheime
karakter van de verblijfplaats (gehuurd op naam van A. DALDAL uit
Nederland), de aanwezigheid van het geheime archief waarvan de papieren
dragers na digitalisering moesten worden vernietigd, de aanwezigheid van
wapens en (valse) identiteitsdocumenten, alsook gezien de wijze waarop het
geheime onderduikadres onmiddellijk werd verlaten na de (op het eerste
gezicht nochtans niet bedreigende) interventie van de brandweer. De
bewering dat in bedoeld appartement enkel het archief werd gedigitaliseerd
is onaannemelijk nu het onvoorstelbaar is dat het origineel archief na
digitalisering vernietigd werd. De aanwezigheid van deze beklaagden
tijdens de noodontruiming van het appartement, bewijst bovendien dat zij
'behoorden tot de ingewijde leden van de vereniging, minstens dat zij hebben
meegewerkt aan het verschaffen van een nieuwe schuilplaats voor de
vereniging, nu het niet aannemelijk dat anderen dan "strijdmakkers"
voldoende vertrouwen genoten van de vereniging om de hele inboedel van
het appartement, inclusief archief, wapens en benodigdheden voor de
fabricatie van valse stukken, elders onder te brengen.
Het staat vast dat beklaagde ASOGLU sedert de aanvang van de
'geïncrimineerde periode zeven verschillende onroerende goederen heeft
gehuurd aan de Belgische kust gebruik makend van valse identiteiten,
hetgeen niet anders verklaarbaar is dan dat hij de vereniging waarvan hij
deel uitmaakte diende te voorzien van schuil- en verblijfplaatsen. Van de
beklaagden ERDAL en SAZ is niet aangetoond dat zij reeds van de
vereniging deel uitmaakten vanaf de huur van de eerste schuilplaats aan de
Belgische kust. Evenmin is aangetoond dat zij tijdens dezelfde
geïncrimineerde periode vanaf een andere locatie binnen deze vereniging
actief waren. Voor deze beklaagden dient de geïncrimineerde periode
derhalve te worden beperkt tot de periode van 15 september 1999 (datum
vanaf wanneer het appartement te Knokke-Heist werd gehuurd) tot en met
26 september 1999. Dat de beklaagden SAZ en ERDAL niet enkel aanwezig
waren tijdens de ontruiming op 26 september 1999 doch integendeel tijdens
de volledige periode dat de vereniging over het appartement kon beschikken
blijkt op afdoende wijze onder meer uit de in het appartement aangetroffen
foto's en de resultaten van het buurtonderzoek en wordt niet ontkend in de
verschillende conclusies die door deze beklaagden werden neergelegd.
Het beperken van de geïncrimineerde periode wat betreft de beklaagden
SAZ en ERDAL doet niets af aan het bestaan van de geviseerde strafbare
vereniging in de zin van de artikelen 322 en 323 van het Strafwetboek tijdens
het voorgaande deel van de oorspronkelijke geïncrimineerde periode nu
onder meer uit het in het laatste appartement aangetroffen omvangrijke
archief blijkt dat de vanaf de Belgische kuststreek opererende groepsleden

deel uitmaakten van een groter geheel met een internationale vertakking die
bestond uit een groot aantal leden. De doorgedreven informatisering en
digitalisering van de documenten, de aanwezige communicatiemiddelen, de
hoeveelheid en de aard van wapens en springtuig afkomstig uit het
appartement te Knokke-Heist, is enkel verklaarbaar door het bestaan van
een sterk georganiseerde, duurzame vereniging. Hetzelfde geldt voor het
onder valse identiteit huren van een groot aantal onroerende goederen: er is
geen enkele reden waarom ASOGLU, mocht hij alleen hebben gehandeld,
over een zo groot aantal onderduikadressen diende te beschikken, te meer
nu hij niet werd opgespoord en over een gekende domicilie beschikte in
Nederland. Het feit dat van een vereniging slechts één lid bekend is, doet
niets af aan de strafbaarheid van het lidmaatschap van dit ene lid wanneer,
zoals te dezen, vaststaat dat er noodzakelijk meerdere leden binnen de
gestructureerde strafbare vereniging actief moeten geweest zijn.
Anders dan beklaagden staande houden, is voor de toepassing van de
artikelen 322 tot 324 van het Strafwetboek niet vereist dat een bendelid zijn
persoonlijke verrijking zou nastreven.
Enkel van beklaagde ASOGLU is aangetoond dat hij in deze vereniging(en)
enig bevel heeft gevoerd. Zulks blijkt op afdoende wijze uit het feit dat hij steeds in naam van derden die hiervan vaak niet eens op de hoogte waren tijdens de geïncrimineerde periode een groot aantal huizen en
appartementen heeft gehuurd, hetgeen impliceert dat hij bepaalde waar de
vereniging werd ondergebracht, van welke onderduikadressen gebruik kon
'worden gemaakt en welke financiële middelen hiervoor werden aangewend.
De tenlastelegging A moet in hoofde van de beklaagden Kaya SAZ en
Fehriye ERDAL als volgt worden heromschreven:
'Te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk @ij
samenhang), in de periode van 15 september 1999 tot en met 26 september
1999, deel te hebben uitgemaakt van een vereniging waarvan het oogmerk is
een aanslag te plegen op personen of eigendommen, de vereniging
bestaande door het enkele feit van het inrichten der bende, en ten doel
hebbende misdaden te plegen waarop levenslange opsluiting staat of
opsluiting van 10 tot 15jaar of een langere termijn, namelijk aanslagen op de
belangen van de Turkse staat, zowel gericht op personen als op
eigendommen, onder meer middels het plegen van inbreuken op de
artikelen 393,394 en 520 van het Strafwetboek.'
Door deze heromschrijving worden dezelfde feiten bedoeld als deze
omschreven onder de oorspronkelijke tenlastelegging. De beklaagden
werden over deze herkwalificatie tijdig ingelicht bij tussenarrest van 14 juli
2009 en hebben desbetreffend hun verdediging voorgedragen. De aldus
heromschreven tenlastelegging bevat, evenzeer als de oorspronkelijke
tenlastelegging, alle wezenlijke bestanddelen van het geviseerde misdrijf en
is op afdoende gedetailleerde wijze omschreven zodat de beklaagden er zich

op konden verdedigen. Aan het recht van de beklaagden op een eerlijk
proces is derhalve in alle opzichten tegemoetgekomen.
Anders dan beklaagden staande houden is de aanwezigheid van de
constitutieve elementen van de deelname aan de vereniging in hoofde van
de beklaagden SAZ en ERDAL wel degelijk onderzocht, zowel ten laste als
ten ontlaste. De constitutieve elementen voor het deel uitmaken van een
vereniging en deze voor het leiderschap van een vereniging zijn overigens,
uitgezonderd wat de specifieke kenmerken betreft van het leiding geven of
het voeren van enig bevel, identiek. Overigens hebben alle beklaagden zich
reeds verdedigd over het bestaan van een vereniging en het lidmaatschap
hieraan bij conclusie neergelegd ter zitting van 27 mei 2009.
De feiten van de tenlastelegging A in hoofde van beklaagde ASOGLU en van
de heromschreven tenlastelegging A in hoofde van de beklaagden SAZ en
ERDAL zijn op afdoende wijze bewezen aan de hand van de vaststellingen
van de verbalisanten, de verklaringen van de getuigen, de in beslag
genomen overtuigingsstukken en de technische vaststellingen. Anders dan
.beklaagden staande houden is het recht op een eerlijk proces niet
geschonden door het feit dat zij tijdens het verhoor door de politiediensten
niet werden bijgestaan door een advocaat. Door te weigeren verklaringen af
te leggen hebben de beklaagden ERDAL en SAZ reeds optimaal gebruik
gemaakt van hun zwijgrecht, hetgeen hun overigens niet ten kwade kan
worden geduid. Geen enkel element van het strafdossier laat toe te
veronderstellen dat beklaagde ASOGLU andere verklaringen zou hebben
afgelegd aan de politie of aan de onderzoeksrechter mocht hij tijdens het
verhoor zijn bijgestaan door een advocaat. Alle beklaagden hebben in de
loop van het onderzoek en tijdens de procedures voor de
onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten ruimschoots de gelegenheid
gehad hun eerdere verklaringen te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of te
herroepen.
Beklaagden ASOGLU, SAZ en ERDAL beroepen zich onterecht op een
beweerd recht op verzet en legitiem geweld, op noodtoestand,
onweerstaanbare dwang of noodweer. Het verweer van de beklaagden is
gesteund op de niet bewezen, zelfs niet aannemelijk gemaakte,
veronderstelling dat Turkije in de loop van de geïncrimineerde periode
bestuurd zou zijn door een regime dat zich niet zou hebben onderworpen
aan de democratische principes van een rechtstaat en de fundamentele
mensenrechten systematisch en op grote schaal zou hebben geschonden.
Zelfs indien de Turkse overheid (Turkse) rechtsonderhorigen zou hebben
vervolgd uitsluitend omwille van zuiver politieke overtuigingen of
activiteiten dan nog is het volkomen onaannemelijk dat het door de
vereniging nagestreefde doel (de verbetering van het lot van de al dan niet
vermeende politieke gevangenen) niet evenzeer kon worden bereikt door
gebruik te maken van de democratische en politieke instellingen, door het
aanwenden van nationale en internationale rechtsmiddelen en door het
geweldloos informeren van de nationale en internationale beleidsmakers en

de (internationale) publieke opinie. Zoals beklaagden zelf in conclusie
aanhalen kan het recht op verzet (als uitvloeisel van het internationaal
erkende zelfbeschikkingsrecht van de volkeren) slechts als een ultiem en
laatste middel tegen grof statelijk onrecht worden ingeroepen, hetgeen
impliceert dat eerst is komen vast te staan dat iedere andere weg volstrekt
onmogelijk is. Nu het bewijs van deze absolute onmogelijkheid ontbreekt en
nu het bestaan ervan zelfs niet aannemelijk wordt gemaakt, kunnen
beklaagden zich niet beroepen op enig recht op verzet, evenmin als op het
bestaan van een noodtoestand of onweerstaanbare dwang. Evenmin blijkt uit
de voorliggende elementen dat beklaagden zelf het slachtoffer zouden zijn
geweest van een onwettige vervolging of aanval door de Turkse staat
waardoor zij onmiddellijk gevaar zouden hebben gelopen, zodat zij zich
evenmin kunnen beroepen op noodweer. Uit eventuele vervolgingen
ingesteld tegen beklaagde ERDAL gesteund op haar mogelijke
betrokkenheid bij een drievoudige moord, kan geenszins automatisch
worden afgeleid dat deze vervolging onwettig zou zijn. Er is overigens geen
aanwijsbaar verband tussen de vervolging van beklaagde ERDAL door de
Turkse staat en de activiteiten van de leden van de geviseerde vereniging
binnen de geïncrimineerde periode.
Beklaagde KIMYONGUR was niet aanwezig in het appartement, noch bij de
ontruiming. Het strafdossier bevat geen elementen waaruit blijkt dat deze
beklaagde tijdens de geïncrimineerde periode (6 augustus 1997 tot en met 26
september 1999) bewust deel zou hebben uitgemaakt van enige fractie binnen de hoger omschreven beweging die ijverde voor de verbetering van
het lot van de politieke gevangenen in Turkije - die deze doelstellingen
beoogde te verwezenlijken door middel van aanslagen op personen of
eigendommen. De aanwezigheid van een fotokopie van bepaalde
identiteitsdocumenten van deze beklaagde in één van de vluchtauto's is
verklaarbaar door zijn engagement te ijveren voor de verbetering van het lot
van (vermeende) politieke gevangenen in Turkije (door stukken ter
beschikking te stellen waarmee zij het land kunnen ontvluchten), zonder dat
hieruit kan worden afgeleid dat hij bewust deel zou hebben uitgemaakt van
een vereniging die tot doel had aanslagen te plegen op personen of
eigendommen door middel van misdaden strafbaar met een opsluiting van
10 tot 15jaar of met een, zwaardere straf.
De bezwarende elementen met betrekking tot een meer dan eenmalige
aanwezigheid van beklaagde SARI in het appartement te Knokke-Heist
konden niet worden geobjectiveerd door feitelijke vaststellingen of
technische onderzoeksverrichtingen. Evenmin bevat het strafdossier andere
objectieve elementen die erop wijzen dat zij tijdens de geïncrimineerde
periode behoorde tot de hoger omschreven vereniging.
Hetzelfde geldt tenslotte voor de beklaagde AKAR ÖZORDULUover wie
grote onduidelijkheid blijft bestaan in verband met de beweerde
fotoherkenning door de op 26 september 1999 tussengekomen leden van de
lokale politie te Knokke VAN DIERENDONCK, VANDENBROUCKE en

MARECHAL, nu in het fotodossier de foto van AKAR ÖZORDULUwerd
verwisseld met deze van een andere vrouw. Bovendien werd AKAR
ÖZORDULU niet herkend door de buren, noch door de tussengekomen
brandweerlieden. Het kan niet worden uitgesloten dat het aantreffen van de
handtas van deze beklaagde in één van de vluchtauto's (de handtas werd
aangetroffen in de LANCIA die bestuurd werd door beklaagde ACOGLU en
dus niet in de RENAULT MEGANE waarmee de observerende verbalisanten
twee vrouwen hebben zien wegrijden) te wijten is aan een andere reden dan
de eerdere aanwezigheid van AKAR ÖZORDULU in het kwestieuze
appartement.
De tenlastelegging A (in de oorspronkelijke zin) is derhalve bewezen in
hoofde van de beklaagde ASOGLU en in de heromschreven zin in hoofde
van de beklaagden SAZ en ERDAL. De tenlastelegging A is niet bewezen
gebleken in hoofde van de beklaagden AKAR ÖZORDULU en SARI en de
tenlastelegging B is niet bewezen gebleken in hoofde van de beklaagde
KIMYONGUR.

Hetgeen hoger werd uiteengezet met betrekking tot de beklaagden AKAR
ÖZORDULU, SARI en KIMYONGUR geldt eveneens met betrekking tot de
hun ten laste gelegde deelname aan (de beslissingen van) een criminele
organisatie.
Naar luidt van artikel 324bis van het Strafwetboek - zoals van kracht tijdens
de geïncrimineerde periode (v66r de wijziging bij artikel 4 van de wet van 10
augustus 2005) - vereist het bestaan van een criminele organisatie een
vereniging die:
duurzaam en gestructureerd is en bestaat uit minstens drie personen,
tot doel heeft het in onderling overleg plegen van misdaden en
wanbedrijven:
o die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of met
een zwaardere straf,
o die gepleegd worden met het oogmerk direct of indirect
vermogensvoordelen te verwerven,
o waarbij gebruik wordt gemaakt van intimidatie bedreiging,
geweld, listige kunstgrepen of corruptie of waarbij
commerciële of andere structuren worden aangewend om het
plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken,
niet een uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend,
levensbeschouwelijk of godsdienstig feitelijk oogmerk nastreeft, noch
enig ander rechtmatig oogmerk.

Indien vaststaat dat de reeds bij de bespreking van de tenlasteleggingen A en
B omschreven 'fractie' of organisatie duurzaam en gestructureerd was, blijkt
niet uit de stukken van het strafdossier dat deze organisatie of één of
meerdere van haar leden betrokken waren bij het plegen van misdrijven met
het oogmerk vermogensvoordelen te vernemen door middel van
intimidatie bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie of waarbij
commerciële of andere structuren worden aangewend om het plegen van de
misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken.
Het kan niet worden betwist dat de organisatie over zekere financiële
middelen kon beschikken die haar onder meer toelieten zich te voorzien van
onderduikadressen, voertuigen, communicatiemiddelen, wapens, valse
identiteitsdocumenten, enz. Het loutere feit nochtans dat de in- en uitstroom
van de financiële middelen van de organisatie grotendeels onopgehelderd is
gebleven - hetgeen deels te wijten is aan de zeer beperkte medewerking van
de beklaagden aan het onderzoek - laat niet toe te besluiten dat de
inkomsten verkregen zijn door misdrijven gepleegd onder hoger
omschreven omstandigheden.
Vast staat overigens dat de organisatie inkomsten inde uit vrijwiiiige
bijdragen van leden en sympathisanten, de verkoop van tijdschriften en het
organiseren van bepaalde (legale) evenementen (zie o.m. bijlage 01 aan
proces-verbaal nr. 101569 van 27.12.1999). Rechtshulpverzoeken uitgevoerd
in Duitsland leverden geen bewijs op dat daaraan op illegale wijze verkregen
inkomsten werden toegevoegd. De in Duitsland vervolgde Ali BURKAC
(verdacht van lidmaatschap van een organisatie omschreven als DEV-SOL)
heeft weliswaar erkend dat 'geldinzamelingen buiten de organisatie (...) niet
op een vrijwillige gift (berustten)' maar dat het bedrag van de bijdrage werd
vastgesteld door de regioverantwoordelijk en dat 'het (...) gekend (is) dat er
in steden geldinzamelingen gebeurden door middel van geweld' (waarvoor
een zekere AYHAN zou zijn veroordeeld) (eerste vervolg aan het procesverbaal nr. 101279 van 18.06.2001), doch deze feiten betreffen een periode
van april 1994 tot mei 1995. Op grond van feiten die (mochten ze bewezen
zijn) meer dan vier jaar eerder gebeurd zijn kan te dezen niet worden
besloten dat hetzelfde oogmerk nog steeds werd nagestreefd tijdens een
relevante periode vóór, na en/of tijdens de geïncrimineerde periode door de
te dezen geviseerde groep. Evenmin laat de verkregen informatie toe te
besluiten dat bijdragen werden geïnd door middel van wapenvertoon nu de
wapendracht tijdens de inzamelingen klaarblijkelijk uitsluitend was
ingegeven door het bestaan van een gewapende rivaliteit tussen
verschillende vleugels van de organisatie (de getrouwen van YAGAN versus
deze van KARATM) (proces-verbaal nr. 101125 van 03.10.2000).
Voormelde informatie met betrekking tot mogelijke geldinzamelingen door
middel van geweld werd niet verkregen op grond van de stukken uit het
archief aangetroffen te Knokke-Heist maar wel op grond van een algemeen
onderzoek naar de vermoede illegale activiteiten van de Turkse organisaties

DHKP-C en DEV(RIMC1) SOL. Een rechtstreekse band met de organisatie
waartoe beklaagden behoorden, is niet aangetoond. Het feit dat de statuten
van DHKP-C werden teruggevonden in het 'archief aangetroffen bij de
beklaagden, impliceert niet dat deze laatste organisatie te vereenzelvigen is
met de vereniging waarin de beklaagden op strafbare wijze betrokken
waren. In het 'archief werd wel een nota aangetroffen van 17 en 18
september 1999 (8 dagen v66r het ontruimen van het appartement en de
arrestatie van een deel van de beklaagden) waarin een opsomming wordt
vermeld van de personen en handelszaken aan wie een bijdrage kan worden
gevraagd, met vermelding van het bedrag dat zou kunnen worden bekomen.
Desbetreffend vermeldt de nota dat: 'Buiten Petek, Ozmen en Volkan
zouden er zich niet veel problemen voordoen. Zij zullen nogal wat kunnen
weigeren, maar als we wat hard zijn tegen hen, dan is er geen probleem. Er
zou zich geen Politie toestand voordoen.' Aan de hand van de nota kan niet
worden uitgemaakt of het gaat om een reeds genomen beslissing die aan de
organisatie moet worden toegeschreven, dan wel om een voorste1 van één
van de leden dat door de organisatie nog moest worden bekrachtigd en dus
nog kon worden geweigerd. Bovendien is de omschrijving 'wat hard zijn' te
vaag om met zekerheid te besluiten dat hiermee misdrijven worden bedoeld
strafbaar met een gevangenisstraf van 3 jaar of met een zwaardere straf, te
meer nu uit de lezing van de overige s&en van het archief niet blijkt dat
doorgaans gebruik wordt gemaakt van eufemismen.
Noch het feit dat bewegingen als DHKP-C en DEV(RIMC1) COL door de
Duitse overheid buiten de wet zijn gesteld, noch de veroordeling van
bepaalde Duitse leden van deze bewegingen in Duitsland voor feiten van
wederrechtelijke vrijheidsberoving (van eigen leden behorend tot een
rivaliserende vleugel), leiderschap of lidmaatschap van een terroristische
vereniging en andere gewelddadige aanslagen op personen, levert het bewijs
op dat de organisatie waartoe de beklaagden ACOGLU, SAZ en ERDAL
behoorden op wederrechtelijke wijze inkomsten vergaarde in de voornoemde omstandigheden.
Dit bewijs wordt evenmin geleverd door het strafonderzoek gevoerd door
het parket van de procureur des Konings te Charleroi (CH 30.07.32.25/99),
dat feiten betreft die in de vordering werden gekwalificeerd als mondelinge
-bedreiging onder een voorwaarde, opzettelijke slagen en verwondingen en
bedreiging en dat werd afgesloten door een beschikking van
buitenvervolgingstelling van de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi van 18 oktober 2001 wegens onbekende daders. De
vaststelling dat deze feiten zich situeren binnen de Turkse gemeenschap in
Charleroi, betekent niet dat ze toe te schrijven zijn aan de organisatie
waartoe beklaagden ACOGLU, SAZ en ERDAL behoorden. Zulks geldt des
te meer nu een van de slachtoffers (TILKI) verklaarde dat de daders 'zijn
politieke leider' Dursun KARATAS beledigde waaruit moet worden afgeleid
dat de daders behoorden tot een andere organisatie dan de huidige
beklaagden nu verschillende foto's in het appartement te Knokke-Heist
werden aangetroffen die erop wijzen dat voormelde beklaagden nauwe

Geen enkel element uit het strafdossier laat toe te besluiten dat beklaagden
ASOGLU en KIMYONGUR tijdens de geïncrimineerde periode (van 9
januari tot 28 juni 2004) een leidinggevende rol hebben bekleed, noch binnen
de beweging die ijvert voor de verbetering van het lot van de (al dan niet
vermeende) politieke gevangenen in Turkije, noch binnen één of meerdere
fracties van deze beweging die deze doelsteIIing beoogt te bereiken door
middel van (al dan niet terroristische) aanslagen.
Uit het feit dat beklaagde ASOGLU een leidende functie heeft bekleed in de
periode van 6 augustus 1997 tot 26 september 1999 binnen de hoger
vermelde vereniging (in de zin van de tenlasteleggingen A en B), kan niet
zonder meer worden afgeleid dat hij meer dan vier jaar later een
(leidinggevende) rol zou hebben vervuld binnen een (al dan niet vermeende)
terroristische groep.
Anders dan hetgeen het geval is voor de periode van 6 augustus 1997 tot 26
september 1999, bevat het strafdossier geen aanwijzingen dat beklaagde
ASOGLU (of beklaagde KIMYONGUR) toegang zou hebben gehad tot
vertrouwelijke informatie, belast zou zijn geweest met de bewaring van voor
de groep noodzakelijke werkmiddelen (communicatiemateriaal, codes,
wapens, valse identiteitsbewijzen, ...), noch dat één van de beklaagden
verantwoordelijk zou geweest zijn voor het beheren van een netwerk van
onderduikadressen of vervoermiddelen.
Het informatiebureau van de beweging DHKP-C was niet ondergebracht op
een verdoken adres maar blijkt gekend te zijn geweest door zowel de
overheid als de pers. Een huiszoeking op 1april 2004 in de lokalen van het
informatiebureau leverde niets anders op dan de vaststelling dat beklaagden
ACOGLU en KIMYONGUR aldaar aanwezig waren, overigens samen met
'anderen (waaronder beklaagde ERDAL, die aldaar door de Belgische
overheid - met kennis van zaken - werd ondergebracht en er gedomicilieerd
was, maar ook beklaagde Sukriye AKAR OZORDULU)die te dezen niet
vervolgd werden.
Over de activiteiten van het informatiebureau binnen de ge'incrimineerde
periode (of tijdens een relevante periode vóór en na de geïncrimineerde
periode) verschaft het strafdossier geen nuttige informatie behalve wat
'betreft de organisatie van een persconferentie op 28 juni 2004 met betrekking
tot een in Istanbul gehouden NAVO-top, de verspreiding tijdens deze
persconferentie van een communiqué uitgaande van de DHKP-C en een
interview dat dezeIfde dag door beklaagde KIMYONGUR werd toegestaan
aan de televisiezender RTL. Uit geen van de drie voornoemde activiteiten
kan worden afgeleid dat de beklaagden ASOGLU en KIMYONGUR enige
leidende positie hebben bekleed binnen één of meerdere fracties die
betrokken zijn bij terroristische misdrijven of dergelijke misdrijven zouden

beogen. De informatie die werd verspreid beperkt zich tot een politieke en
ideologische duiding van recente gebeurtenissen tegen de achtergrond van
(al dan niet vermeende) vervolging door de Turkse overheid van aanhangers
van bepaalde politieke strekkingen. De inhoud van de verstrekte informatie
en de door beklaagden verdedigde interpretatie valt onder de bescherming
van het door de grondwet en internationale verdragen beschermde recht op
vrije meningsuiting. Te dezen is van belang de vaststelling dat enkel
informatie werd verspreid die reeds openbaar was (het op 28 juni 2004
verspreide communiqué was een vertaling van een Turks communiqué dat
(vermoedelijk) door de DHKP-C reeds was verspreid op 25 juni 2004). Er zijn
geen elementen die toelaten de verklaring van beklaagden ASOGLU en
KIMYONGUR te weerleggen wanneer zij beweren dat hun tussenkomst zich
heeft beperkt tot het vertalen van het bericht (en het verspreiden onder de
aanwezigen op de persconferentie). De inhoud van het (overigens anonieme)
bericht beperkt zich trouwens tot het aanbieden van verontschuldigingen
namens DHKP-C voor de burgerslachtoffers die gevallen zijn als gevolg van
een beweerdelijk mislukte vergeldingsactie die reeds vier dagen eerder had
plaatsgevonden. Het feit dat beklaagde KIMYONGUR tijdens het televisieinterview duidelijk uiting geeft aan zijn begrip en sympathie voor diegenen
die in Turkije hun toevlucht hebben genomen tot geweldplegingen en het
feit dat hij zich bijwijlen zeer betrokken toont bij deze fracties (tijdens het
interview gebruikt KIMYONGUR herhaaldelijk de wij-vorm wanneer hij het
over de DHKP-C heeft), doet niets af aan voormelde vaststellingen nu op
geen enkel ogenblik blijkt dat hij rechtstreeks spreekt in naam van de leiding
van deze organisatie of over informatie zou hebben beschikt die slechts door
de leidinggevende personen kon gekend zijn.
Zelfs indien wordt aangenomen dat beklaagden in de periode van 9 januari
tot 28 juni 2004 enige beslissingsbevoegdheid hadden met betrekking tot het
verspreiden van persberichten en informatie binnen een globale beweging
die streeft voor de verbetering van het lot van (al dan niet vermeende)
politieke gevangenen in Turkije, impliceert dit niet automatisch dat zij een
(al dan niet soortgelijke) leidende functie zouden vervullen binnen de
fractie(s)die dezelfde doelstellingen betrachten door middel van het gebruik
van geweld.
Beklaagden ASOGLU en KIMYONGUR kunnen evenmin schuldig worden
bevonden aan de deelname aan enige activiteit van een terroristische groep
in de zin van artikel 140, 1Sw.
Het bewijs wordt niet geleverd dat de handelingen die door de beklaagden
ASOGLU en KIMYONGUR werden gesteld tijdens de geïncrimineerde
periode hebben bijgedragen tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf
door de terroristische groep en dat beklaagden daarvan kennis hadden.
Het verspreiden van hoger vernoemde informatie op 28 juni 2004 kan niet
hebben bijgedragen tot het plegen van een bomaanslag die reeds vier dagen
eerder had plaatsgevonden. Evenmin zijn er concrete aanwijzingen dat de

verspreiding op 28 juni 2004 van de informatie over de (mislukte) aanslag
van 24 juni 2004 ertoe heeft bijgedragen dat achteraf (eventueel na de
geïncrimineerde periode) een nieuwe concreet aanwijsbare aanslag of enig
andere misdaad of wanbedrijf werd gepleegd. De stelling van het openbaar
ministerie dat de achteraf gevoerde communicatie over een terroristische
aanslag in het licht van de beoogde politieke en maatschappelijke
doelstellingen in de ogen van de plegers ervan minstens even belangrijk is
dan de aanslag zelf zodat een aanslag slechts wordt gepleegd indien de
daders zeker zijn dat er nadien voldoende ruchtbaarheid aan zal worden
gegeven, kan te dezen niet worden getoetst nu de tijdens de geïncrimineerde
periode verspreide informatie - naast algemene informatie over de (al dan
niet vermeende) politieke wantoestanden in Turkije - enkel betrekking heeft
op een mislukte aanslag (waarbij excuses werden aangeboden aan de door
de daders niet geviseerde slachtoffers). Het strafdossier bevat geen lijst met
aanslagen die zouden gepleegd zijn tijdens de geïncrimineerde periode (of
tijdens een relevante periode die eraan voorafgaat of erop volgt) en
waarover door beklaagden of minstens door het informatiebureau zou zijn
gecommuniceerd. Het communiqué van 2 oktober 2004, dat door beklaagde
KIMYONGUR werd vertaald, heeft enkel betrekking op leden van dezelfde
organisatie die zijn omgekomen na een aanval door de Turkse politie en dus
niet op een misdaad of wanbedrijf begaan door de organisatie zelf. Door het
openbaar ministerie werd wel een lijst neergelegd van aanslagen die
(volgens een niet ondertekend document uitgaande van de Turkse
ambassade) zouden gepleegd zijn sedert juli 2008 en een communiqué van 29
april 2009 (nr378) met betrekking tot een mislukte aanslag op een voormalig
Turks minister, doch deze stukken zijn niet relevant voor de beoordeling van
hetgeen aan beklaagden wordt ten laste gelegd tijdens een geïncrimineerde
periode die meer dan vier jaar eerder gesitueerd is. Bovendien blijkt uit niets
dat het, blijkbaar in het Turks gestelde communiqué, zou verspreid zijn door
het informatiebureau.
De lijst met de (beweerdelijk) aan DHKP-C toegeschreven aanslagen
vermeld in de conclusie van de burgerlijke partij is verder te dezen evenmin
relevant nu niet blijkt dat de handelingen van de beklaagden ASOGLU en
KIMYONGUR op enige wijze hebben bijgedragen tot het plegen van deze
aanslagen.
De tenlastelegging N is derhalve niet bewezen.

Er is geen aanleiding tot het verrichten van de door beklaagden gevraagde
bijkomende onderzoekshandelingen nu:
r

het verhoor van de anonieme tipgever die op 26 september 1999 de
politie informeerde over verdachte handelingen in en om het
appartement te Knokke-Heist, slechts tot doel heeft de door het

openbaar ministerie voorgehouden aanwezigheid van AKAR
ÖZORDULU, SARI, KIMYONGUR en KARATAS te ontkrachten,
terwijl het hof de aanwezigheid van deze vier personen niet bewezen
heeft bevonden op grond van andere elementen van het strafdossier;
het verhoor van de auteurs van de anonieme brief, die op 17
december 1998 werd ontvangen door de rijkswachtbrigade te
Antwerpen en waarin sprake is van afpersingen van 40 tot 50 Turkse
families, overbodig is geworden gelet op de vrijspraak van de
beklaagden voor wat betreft de tenlasteleggingen C, D en E;
onderzoek naar de beweerde moord op een medeverdachte in de
drievoudige 'SABANCI-moord' evenals het beweerde bestaan van
wraakcommando's handelend in opdracht van de familie SABANCI
en die tot doel zouden hebben tegen beklaagde ERDAL een aanslag te
plegen, is niet dienstig nu deze feiten noch de oorzaak noch de
aadeiding kunnen zijn geweest van de door de vereniging gevoerde
activiteiten: de wapens afkomstig uit het appartement kunnen niet
bedoeld zijn geweest voor de bescherming van beklaagde ERDAL
(zulks gelet op de plaats waar ze verborgen waren, de voor deze
wapens grotendeels ongeschikte munitie en de aard van sommige
wapentuigen zoals de knalkoker) en de stukken van het aangetroffen
archief wijzen op een gewapende strijd tegen de instellingen van de
Turkse Staat in het algemeen en niet tegen de beweerde rechtstreekse
belagers;
uit de stukken van het in het, in de door beklaagden gebruikte
voertuigen, aangetroffen archief afdoende is gebleken dat de
vereniging tot doel had aanslagen te plegen tegen de belangen van de
Turkse Staat zodat verder onderzoek naar mogelijke misdrijven van
de vereniging in Turkije niet vereist is; de leidende rol van beklaagde
ASOGLU blijkt in voldoende mate uit de hoger omschreven
handelingen gesteld in België; onderzoek naar eventuele terroristische
misdrijven is evenmin vereist gelet op de vrijspraak van de
beklaagden ASOGLU en KIMYONGUR uit hoofde van de
tenlastelegging N;
eventuele schendingen van de mensenrechten door de Turkse Staat te
dezen in geen geval het beramen en/of ondersteunen van
gewelddadige aanslagen kunnen verantwoorden nu niets aannemelijk
maakt dat het nagestreefde doel (het doen ophouden van deze
beweerde schendingen) niet (efficiënter), onder meer vanuit België,
kan worden nagestreefd door middel van geweldloze acties.

Als gevolg van de beperkte cassatie van het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 7 februari 2008, zijn de feiten van de tenlasteleggingen F, G
(heromschreven), H (heromschreven), I, Jla (verbeterd en beperkt), Jlb
(verbeterd en beperkt), Jlc (verbeterd en beperkt), Jld (verbeterd en
beperkt), Jle (beperkt), J2a, J2b, J2c (verbeterd), K1 en K2 (beperkt) in hoofde

van beklaagde ASOGLU, de tenlasteleggingen F, G (heromschreven) en H
(heromschreven) in hoofde van beklaagde SAZ en de tenlasteleggingen F, G
(heromschreven) en H (heromschreven), M 2 K1 en K2 (beperkt) definitief
bewezen verklaard en beschikt het hof thans niet meer over de rechtsmacht
deze feiten opnieuw te beoordelen.
Anders dan beklaagde ERDAL staande houdt, belet haar (nog niet definitief
toegekende) status van politiek vluchteling niet dat zij bestraft zou worden
voor het feit van de tenlastelegging M2. Artikel 31.1 van het Internationaal
Verdrag betreffende de Status van de Vluchtelingen van 28 juli 1951 verbiedt
de verdragsluitende staten enkel straffen op te leggen wegens onregelmatige
binnenkomst of onregelmatig verblijf aan vluchtelingen die rechtstreeks
komen van een grondgebied waar hun leven of vrijheid werd bedreigd en op
voorwaarde dat zij zich onverwijld melden bij de autoriteiten van het land
van aankomst. Het dragen van een valse naam valt derhalve niet onder de
bescherming van artikel 31.1 van het verdrag, evenmin als het bezit van
wapens en springstoffen en het vervalsen van paspoorten en het gebruik
ervan. Bovendien kwam beklaagde ERDAL niet rechtstreeks uit Turkije
maar verbleef zij volgens haar eigen verklaring eerst in Duitsland en heeft zij
zich niet onmiddellijk bij de Belgische autoriteiten gemeld.
De feiten van de tenlasteleggingen G en H, die bij arrest van het hof van
beroep te Antwerpen van 7 februari 2008 na heromschrijving definitief
bewezen werden verklaard in hoofde van de beklaagden ASOGLU, SAZ en
ERDAL, waren op het ogenblik van het plegen ervan strafbaar
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3,4,6,17,20,22 en 27 van de
wet van 3 januari 1933, zoals gewijzigd bij de wet van 30 januari 1991, en zijn
thans strafbaar overeenkomstig de artikelen 2,3,8,10,11,12,15,19,23,24 en
26 van de wet van 8 juni 2006. Voor de bepaling van de hierna bepaalde straf
.wordt enkel toepassing gemaakt van de mildste straf.
Het in hoofde van beklaagden ACOGLU, SAZ en ERDAL hoger bewezen
verklaarde feit van de tenlastelegging A (heromschreven in hoofde van de
beklaagden SAZ en ERDAL) en de verschillende feiten die in hoofde van de
beklaagden ACOGLU, SAZ en ERDAL, ieder wat hem of haar betreft,
definitief bewezen werden verklaard bij arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 7 februari 2008, zijn de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering geweest van een zelfde misdadig opzet.
De redelijke termijn voor de behandeling van de zaak, voorzien in artikel 6
al. 1E.V.R.M., werd overschreden.
Dit is het geval gelet op de termijn die, zonder dat dit vereist was voor een
goede en eerlijke rechtsbedeling, verliep tussen het feitelijke einde van het
onderzoek naar de feiten van de tenlasteleggingen A tot en met M en de
verwijzing van de beklaagden wegens deze feiten naar de correctionele
rechtbank zonder dat dit tijdsverloop kan worden verantwoord door de
afwachting van een eventuele voeging van het onderzoek naar de

zogenaamde SABANCI-moorden (dat uiteindelijk werd afgesplitst), noch
door het onderzoek naar de (in hoofde van beklaagden niet bewezen
verklaarde) feit van de tenlastelegging N nu op het ogenblik van het
feitelijke einde van het onderzoek naar de overige tenlasteleggingen dit feit
niet strafbaar was. Anders dan beklaagden voorhouden is de redelijke
termijn niet overschreden door het tijdsverloop veroorzaakt door de
uitoefening van de verschillende rechtsmiddelen, die alle - rekening
houdend met de complexiteit van de zaak en de door de verschillende
partijen ingeroepen rechtsmiddelen - binnen een normaal en redelijk
tijdsbestek werden behandeld.
Aan het recht van de beklaagden op een daadwerkelijke "rechtshulp",dat wil
zeggen een daadwerkelijk rechtsherstel, zoals in het E.V.R.M. bepaald, kan
worden voldaan nu de voormelde overschrijding en derhalve de schending
van het recht van de beklaagden om binnen een redelijke termijn de
behandeling van huidige zaak te zien geschieden en de definitieve beslissing
in huidige zaak te kennen heden is vastgesteld.
Noch de voormelde overschrijding van de redelijke termijn, noch enige
andere omstandigheid eigen aan deze zaak hebben een andere schending
van enig recht van verdediging van de beklaagden veroorzazikt.
Het is inderdaad mogelijk gebleven de beklaagden een eerlijk proces te
garanderen onder meer nu, door de overschrijding van de redelijke termijn,
geen bewijsmiddelen teloor gingen, het voorliggend bewijs niet werd aangetast en de uitoefening van het recht van verdediging op geen wijze werd
beperkt of bemoeilijkt, laat staan onherstelbaar werd belemmerd, zodat de
strafvordering niet onontvankelijk moet worden verklaard.
q

De schade die de beklaagden ondervonden wegens voormelde terrnijnoverschrijding bleef beperkt tot het te lang in de onzekerheid blijven nopens het
lot dat aan huidige strafvordering uiteindelijk zou worden beschoren, zodat
zij blootstonden aan psychische spanning veroorzaakt door het te lang leven
onder de dreiging van huidige vervolging.
Het belang van de maatschappij en het streven naar een verdere verbetering
van elk van de beklaagden vereisen het opleggen van de hierna bepaalde
straffen, in alle onderdelen ervan, opdat de beklaagden zich in de toekomst
zouden onthouden van het plegen van strafbare feiten, onder meer nu uit de
feitelijke elementen van de zaak moet worden afgeleid dat het de beklaagden
mangelde aan elke verantwoordelijkheids- en burgerzin en nu voormeld
preventief effect niet of in onaanvaardbaar mindere mate zou worden
bereikt mochten de beklaagden voor de gepleegde feiten niet (meer) worden
gestraft omwille van het overschrijden van de redelijke termijn bij de
behandeling van de zaak.
Zonder het overschrijden van de redelijke termijn zou aan de beklaagden
Kaya SAZ en Fehriye ERDAL voor de bewezen verklaarde misdrijven een

gevangenisstraf van DRIE JAAR en een geldboete van DUIZEND EURO
moeten worden opgelegd, rekening houdende met de uitzonderlijke
zwaarwichtigheid en de ernst van de gepleegde feiten alsmede met de gevaarlijke asociale persoonlijkheid van de beklaagden die zich lieten
inschakelen in een netwerk dat een bepaalde politieke en maatschappelijke
ideologie met ongeoorloofd en brutaal geweld tracht op te dringen aan
anderen, zonder respect te betonen voor de democratische, sociale en
economische fundamenten van de betrokken staten en voor het leed dat zij
berokkenen aan de burgers van de betrokken landen of aan de gevaren
waaraan zij deze burgers blootstellen. Aan beklaagde ASOGLU zou zonder
overschrijding van de redelijke termijn een gevangenisstraf moeten worden
opgelegd van VIER JAAR en een geldboete van DUIZEND EURO, zulks
gelet op hetgeen hoger werd uiteengezet met betrekking tot de ernst en de
zwaarwichtigheid van de bewezen feiten en de persoonlijkheid van de
beklaagden SAZ en ERDAL, hetgeen eveneens van toepassing is op de
persoonlijkheid van beklaagde ASOGLU, doch bovendien rekening houdend
met de leidinggevende rol die hij heeft bekleed binnen de vereniging en het
gebrek aan respect voor de openbare trouw en voor de door hem genoten
vreedzame gastvrijheid waarvan hij heeft blijk gegeven.
Bij het bepalen van de straf heeft het hof evident geen rekening gehouden
met het feit dat de beklaagden - geheel of gedeeltelijk - gebruik hebben
.gemaaktvan het recht geen (volledige) verklaringen af te leggen.
Er werd te dezen reeds toepassing gemaakt van verzachtende
omstandigheden met het oog op het verwijzen van de beklaagden naar de
correctionele rechtbank uit hoofde van de feiten van de tenlasteleggingen A,
F, I en J. Bijgevolg kan thans niet opnieuw toepassing gemaakt worden van
verzachtende omstandigheden, zoals door beklaagden onterecht gevraagd.
Er is geen reden om, wat de straf van beklaagde ERDAL betreft, rekening te
.houden met andere ondergane vrijheidsberovingen dan deze die haar
werden opgelegd in de loop van het gerechtelijk onderzoek met betrekking
tot de feiten die haar te dezen ten laste worden gelegd.
De beklaagden ASOGLU, SAZ en ERDAL werden eerder in België niet
veroordeeld tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan
twaalf maanden. De omstandigheden van de zaak laten daarenboven een
reclassering van de beklaagden verhopen, in de hierna bepaalde
voorwaarden van uitstel der tenuitvoerlegging van de straf.
Beklaagden ACOGLU, SAZ en ERDAL dienen daarenboven te worden
ontzet uit de rechten omschreven in artikel 31, eerste lid, van het
Strafwetboek voor een termijn van TIEN JAAR.
Bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 februari 2008 werd
reeds definitief de verbeurdverklaring uitgesproken van de wapens en de
springtuigen, zulks bij wijze van beveiligingsmaatregel, zonder dat het arrest
op dit punt werd vernietigd,

De valse droogstempels, de valse stukken vermeld in de tenlasteleggingen J1
en J2 en de valse paspoorten vermeld in de tenlasteleggingen K1 en K2
dienen te worden verbeurdverklaard op grond van artikel 42, 2" Sw. als
zaken die uit het misdrijf voorkomen.
Beklaagden ACOGLU, SAZ en ERDAL moeten, overeenkomstig artikel 29
van de wet van 1 augustus 1985, worden veroordeeld tot betaling van een
bedrag van 25 euro tot financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders en,
overeenkomstig het K.B. van 29 juli 1992, tot betaling van een vergoeding
van 25 euro.
Beklaagden ASOGLU, SAZ en ERDAL dienen hoofdelijk te worden
veroordeeld in 1/4 van de kosten na cassatie en de beklaagden ASOGLU en
ERDAL daarenboven elk in 1/8 van de kosten alleen. De overige kosten na
cassatie dienen ten laste te blijven van de Staat.
De burgerlijke belangen moeten worden aangehouden.

Op burgerlijk gebied:
Het hof is onbevoegd kennis te nemen van de vordering van de burgerlijke
partij tegen alle beklaagden in zoverre deze gesteund is op de
tenlasteleggingen B, C, D, E en N en tegen de beklaagden AKAR
ÖZORDULU, SARI en KIMYONGUR in zoverre gesteund op de
tedastelegging A, zulks gelet op de vrijspraak van de beklaagden voor de
respectieve hun ten laste gelegde feiten.
De vordering van de burgerlijke partij, in zoverre gesteund op de
tenlastelegging A in hoofde van beklaagde ASOGLU en op dezelfde
heromschreven tenlastelegging in hoofde van beklaagden SAZ en ERDAL is
ontvankelijk en gegrond.
Nu de vereniging, waarin beklaagde ASOGLU een leidinggevende functie
vervulde en waarvan de beklaagden SAZ en ERDAL leden waren, tot doel
had aanslagen te plegen tegen de belangen van de Turkse Staat, staat
onbetwistbaar vast dat de burgerlijke partij zich kan beroepen een reeds
verkregen en dadelijk belang om vergoeding te vorderen van de door haar
als gevolg van deze feiten geleden morele en materiële schade.
De vergoeding van de door de burgerlijke partij geleden schade is door haar
passend begroot.

OM DEZE REDENEN,
HET HOF,

RE-PREKEND
de verwijzing:

NA TEGENSPRAAK, binnen de perken van de cassatie en

Gezien de hierna aangehaalde wetsbepalingen, namelijk de artikelen:
2.25.31, eerste lid, 33.38.40.42.43.44.50.64.65.66.79.80.100.193.196.197.198.
213.214.231.322 tot 325 van het Strafwetboek;
66.154.162.185.189.190.191.194.195.210.211.212.426.7 van het Wetboek van
Strafvordering;
3 en 4 van de Wet van 17 april 1878, voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering;
1,2 en 3 van de Wet van 4 oktober 1867op de verzachtende omstandigheden;
1en 3 van de Wet van 5 maart 1952 op de opdeciemen;
1,8 en 20 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel
en de probatie;
11,12,16,21,24,31 tot 37 en 41 van de -Wet van i 5 juni i935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken;
28/29 en 41 van de Wet van 1augustus 1985en het K.B. van 18 december 1986
betreffende het hulpfonds ten bate van de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden en aan de occasionele redders gewijzigd bij wetten van24
december 1993 en 22 april 2003;
K.B. van 18 december 1986, gewijzigd door het KB. van 19 december 2003;
36 en 45 van de wet van 7 februari 2003;
K.B. 22 december 2003;
K.B. 31 oktober 2005;
K.B. van 29 juli 1992 gewijzigd door K.B. van 23 december 1993;
1382van het Burgerlijk Wetboek;
Wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro;
2,3,4 en 9 van voormelde Wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van
de euro;
1 , 2 en 3 van het K.B. van 11december 2001 betreffende de invoering van de
euro in de regelgeving inzake justitie;
3 van de Wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro;
1,5,6 en 8 van de wet van 28 mei 1956;
3,4,17,20, 22 en 27 van de wet van 3 januari 1933, zoals gewijzigd bij de wet
van 30 januari 1991;
2,3,8,10,11,12,15,19,23,24 en 26 van de wet van 8 juni 2006
6 E.V.R.M.

De tussenarresten van 26 mei 2009 en 14juli 2009 verder uitwerkend:

Op strafrechtelijk gebied:

spreekt de beklaagde Sükriye AKAR ÖZORDULU vrij uit hoofde van de
tenlasteleggingen A en D en ontslaat haar van rechtsvervolging zonder kosten.
Spreekt de beklaagde Zerin SARI vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen A en
D en ontslaat haar van rechtsvervolging zonder kosten.
Spreekt Bahar KIMYONGUR vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen B, E en
N en ontslaat hem van rechtsvervolging zonder kosten.
Veroordeelt beklaagde Musa ASOGLU uit hoofde van de tenlasteleggingen A,
F, G (zoals heromschreven in het arrest van 7 februari 2008), H (zoals
heromschreven in het arrest van 7 februari 2008), I, Jla (zoals verbeterd en
beperkt in het arrest van 7 februari 2008), Jlb (zoals verbeterd en beperkt in het
arrest van 7 februari 2008), Jlc (zoals verbeterd en beperkt in het arrest van 7
februari 2008), Jld (zoals verbeterd en beperkt in het arrest van 7 februari
2008), Jle (zoals beperkt in het arrest van 7 februari 2008), J2a, J2b, J2c (zoals
verbeterd in het arrest van 7 februari 2008), K1 en K2 (zoals beperkt in het
arrest van 7 februari 2008), verenigd, tot een gevangenisstraf van DlUE JAAR
en een geldboete van 500/40,3399 x 200 euro of TWEE DUIZEND
VIERHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO DRIEENNEGENTIG CENT, bij
gebreke aan betaling binnen de wettelijke termijn te vervangen door een
gevangenisstraf van drie maanden. Zegt dat wat beklaagde Musa -LU
betreft de tenuitvoerleggingvan huidig arrest wordt uitgesteld gedurende een
termijn van VIJF JAAR, enkel voor wat betreft het gedeelte van de
hoofdgevangenisstraf dat de ondergane hechtenis te boven gaat, volgens de
termen en voorwaarden gesteld door de wet betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.
Spreekt beklaagde Musa ACOGLU vrij uit hoofde van de tenlasteleggingen C
en N.
Veroordeelt beklaagde Kaya SAZ uit hoofde van de tenlasteleggingen A (zoals
thans heromschreven), F, G (zoals heromschreven in het arrest van 7 februari
2008) en H (zoals heromschreven in het arrest van 7 februari 2008), verenigd,
tot een gevangenisstraf van TWEE JAAR en een geldboete van 250/40,3399 x
200 euro of DUIZEND TWEEHONDERD NEGENENDERTIG EURO
ZEVENENVEERTIG CENT, bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke
termijn te vervangen door een gevangenisstraf van twee maanden. Zegt dat
wat beklaagde Kaya SAZ betreft de tenuitvoerlegging van huidig arrest wordt
uitgesteld gedurende een termijn van VIJF JAAR, enkel voor wat betreft het
gedeelte van de hoofdgevangenisstraf dat de ondergane hechtenis te boven
gaat, volgens de termen en voorwaarden gesteld door de wet betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.

Spreekt beklaagde Kaya SM vrij uit hoofde van de tenlastelegging D.
Veroordeelt beklaagde Fehriye ERDAL uit hoofde van de tenlasteleggingen A
(zoals thans herornschreven), F, G (zoals heromschreven in het arrest van 7
februari 2008) en H (zoals herornschreven in het arrest van 7 februari 2008),
M2, K1 en K2 (zoals beperkt in het arrest van 7 februari 2008)) verenigd, tot
een gevangenisstraf van TWEE JAAR en een geldboete van 250/40,3399 x 200
euro of DUIZEND TWEEHONDERD NEGENENDERTIG EURO
ZEVENENVEERTIG CENT, bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke
termijn te vervangen door een gevangenisstraf van twee maanden. Zegt dat
wat beklaagde Fehriye ERDAL betreft de tenuitvoerlegging van huidig arrest
wordt uitgesteld gedurende een termijn van VIJF JAAR, enkel voor wat betreft
het gedeelte van de hoofdgevangenisstraf dat de ondergane hechtenis te
boven gaat, volgens de termen en voorwaarden gesteld door de wet
betreffendede opschorting, het uitstel en de probatie.
Spreekt beklaagde Fehriye ERDAL vrij uit hoofde van de tenlastelegging D.
Ontzet de beklaagden ASOGLU, SAZ en ERDAL uit de rechten omschreven
in artikel 31, eerste lid, van het Strafwetboek voor een termijn van TIEN
JAAR.
Verplicht beklaagden Musa -LU,
Kaya SAZ en Fehriye ERDAL
bovendien, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de
occasionele redders, elk tot betaling van een bijdrage van VIJFENTWINTIG
EURO, verhoogd met 45 opdeciemen, zodoende gebracht op HONDERD
ZEVENENDERTIG EURO VIJFTIG CENT.
Verklaart de volgende voorwerpen verbeurd:
ten laste van beklaagde ASOGLU: de Turkse droogstempels die het
voorwerp uitmaken van de tenlastelegging I
ten laste van beklaagde ASûGLU: de documenten en stukken die het
voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen J1(a tot en met e) en J2 (a
tot en met c),
ten laste van de beklaagden ASOGLU en ERDAL: de paspoorten die
het voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen K 1en K 2
Veroordeelt beklaagden Musa ASOGLU, Kaya SAZ en Fehriye ERDAL
hoofdelijk in 1/4 van de kosten en beklaagden Musa ASOGLU en Fehriye
ERDAL ieder alleen in 1/8 van de kosten na cassatie, in totaal begroot op
340,26 euro.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.

Legt aan elk van de beklaagden Musa ASûGLU, Kaya SAZ en Fehriye
ERDAL, bij toepassing van het KB van 29 juli 1992, betaling op van een
vergoeding van VIJFENTWINTIG EURO.
Houdt de burgerlijke belangen aan.
Op burgerlijk gebied:

Verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering van de
burgerlijke partij tegen alle beklaagden in zoverre deze gesteund is op de
tenlasteleggingen B, C, D, E en N en tegen de beklaagden AKAR
ÖZORDULU, SARI en KIMYONGUR in zoverre gesteund op de
tenlastelegging A.
Veroordeelt beklaagden Musa ASOGLU, Kaya SAZ en Fehriye ERDAL in
solidum tot betaling aan de burgerlijke partij, de TURKSE STAAT, van een
bedrag van EEN EURO, vermeerderd met de gerechtelijke intrest.
Veroordeelt beklaagden Musa ACOGLU, Kaya SAZ en Fehriye ERDAL in de
kosten van beide aanleggen jegens de burgerlijke partij, niet begroot bij
gebreke aan omstandige opgave.
Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 23 december 2009, waar
aanwezig waren:
de heer A. Boyen
de heren G. De Coninck en P. Hartoch
de heer J. Delmulle
mevrouw A. Fransen
de heer D. De Coster
( goedgekeurd de doorhaling van
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D. De Coster

raadsheer dd. voorzitter
raadsheren

federale procureur
federale magistraat
l

