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Nr. van het vonnis :
Nr. van het Parket: FD 45.98.6103 & BG 45.18.7029199.
Nr. van het Repertorium: 5 35

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE,
VEERTIENDE KAMER, zetelende in correctionele zaken, heeft
het volgende vonnis uitgesproken :
IN DE ZAAK, ambtshalve vervolgd door het Openbaar Ministerie :
bij wie zich voegde als burgerlijke ~artiiter terechtzitting van 06112105:
DE TURKSE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken, ten deze vertegenwoordigd door dhr. Fuat Tanlay, in zijn hoedanigheid van
Ambassadeur voor de Republiek Turkije in België met kantoren te 1000 Brussel,
Rue Montoyer 4, alwaar zij woonplaats kiest, met een eis zoals vermeld in de neergelegde nota,
vertegenwoordigd door Meester K. VINCKE, advocaat te Brugge.
TEGEN:
1) ASOGLU MUSA, geboren te Hendek (Turkije), op 15 augustus 1961, van
Nederlandse, Turkse en Abchazische nationaliteit, ingeschreven te Rotterdam
(Nederland), Drinkwaterneg 545, maar verblijvende te 2987 Ridderkerk (Nederland), ter Dokhof 2 1 en woonstkiezende te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 276
(kantooradres Mr. Jan Fermon),

bijgestaan door Meester J. FERMON, advocaat te Brussel.
2) SAZ KAYA, geboren te Duisburg (Duitsland) op 10 mei 1975, van Turkse
nationaliteit, ingeschreven te 47137 Duisburg (Duitsland), Neubreisacher 32A,
maar woonstkiezende te 2 100 Antwerpen-Deurne, Sint Rochusstraat 59, thans:
2018 Antwerpen, Broederminstraat 38 (kantooradres Mr. Raf Jespers),

bijgestaan door Meester R. JESPERS, advocaat te Antwerpen.
3) ERDAL FEHRIYE alias YILDIRIM NESE, geboren te Adana/Sivas
(Turkije), op 25 februari 1977, vm Turkse nationaliteit, ingeschreven te 47 137
Duisburg (Duitsland), zonder juist gekend adres, maar verblijvende in België en er
woonstkiezende te 8700 Tielt, Hoogstraat 34 (kantooradres Mr. Paul Bekaert),

bijgestaan door Meester R. JESPERS, advocaat te Antwerpen èn door Meester
P. BEKAERT, advocaat te Tielt.

4) KAHRAMAN ZEKI, geboren te Arakli (Turkije) op 1 november 1967, van
Turkse nationaliteit, ingeschreven te 3581 Beringen/Beverlo, Driehoekstraat 27,
vertegenwoordigd door Meester N. VAN OVERLOOP, advocaat te Gent.
5) AKAR ÖZORDULU SUKRIYE, geboren te Ludwigsburg (Duitsland) op 27
augustus 1971, van Duitse nationaliteit, ingeschreven te Bochum, Cramerstrasse,
24 (Duitsland), thans: Bochum, Wattenscheiderstrasse 3 1.a,

bijgestaan door Meester N. LORENZETTI, advocaat te Brugge.
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6 ) DEMIRTAS IRFAN, geboren te Zonguldak (Turkije) op 10januari 1938, V&
Turkse nationaliteit, ingeschreven te 52 134 Herzogenrath (Duitsland), Eygelshovemerstrasse 36 en woonstkiezendete 8700 Tielt, Hoogstraat 34 (kantooradres Mr.
J. Allaert),

vertegenwoordigd door Meester J. ALLAERT, advocaat te Tielt.
7) EKZCI HASAN, geboren te Tokat (Turkije) op 5 december 1969, van Belgische
nationaliteit, ingeschreven te 6000 Charleroi, Rue Chavanne 413,

bijgestaan door Meester P. BEKAERT, advocaat te Tielt.
8) ALBAYOGLU NEBI, geboren te Caycuma (Turkije) op 15juli 1965, van
Turkse nationaliteit, ingeschreven te 3580 Beringen, Doelvoetstraat 8,
vertegenwoordigd door Meester J. GOETHALS, advocaat te Brugge.
9) KARATAS DURSUN, geboren te KurdemliWElazig op 15 maart 1953, van
Turkse nationaliteit, zonder gekende woon - of verblijfplaats in het Rijk of in het
buitenland, woonstkiezende te Amsterdam (Nederland), Keizersgracht 560-562
(kantooradres Mr. T. Prakken),
vertegenwoordigd door Meester T. PRAKKEN, advocaat te Amsterdam (Nederland).
10) SARI ZERRIN alias HALE MELIS, geboren te Adana (Tukije) op 30 september 1963, van Turkse nationaliteit, zonder gekende woon - of verblijfplaats in
het Rijk of in het buitenland, woonstkiezende te Amsterdam (Nederland), Keizersgracht 560-562 (kantooradres Mr. T. Prakken),

vertegenwoordigd door Meester T. PRAKKEN, advocaat te Amsterdam (Nederland).
11) KIMYONGÜR BAEAR, geboren te Sint-Agatha-Berchemop 28 april 1974,
van Belgische nationaliteit, wonende te 1000 Brussel, Camuselstraat 26.

bijgestaan door Meester C. ALEXANDER, advocaat te Brugge.
BEKLAAGD VAN:
A. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SAZ Kava). de derde IERDAL
Fehrive). de viifde (AKAR OZORDULU Sukrive). de nepende (KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaa~den:
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) enlof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september 1999.
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B. De vierde (KAHRAMAN Zeki). de zesde CDEMIRTAS Irfan). de zevende
JEKICI Hasan), de .achtste {ALBAYOGLU Nebi) en de elfde (KIMYONGUR
Bahar) beklaagden:

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 waasop
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) eníof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september 1999.
C. De eerste (ASOGLU Musa) en de nepende
(KARATAS Dursun) be-

klas-en:

Leidend persoon te zijn geweest van een criminele organisatie zoals bedoeld in
artikel 324bis van het Strafwetboek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 8 maart 1999 tot en met 26 september 1999.
D. De tweede (SAZ Kava), de derde (ERDAL Fehrive). de vijfde (AKAR
OZORDULU Sükrive) en de tiende (SARI Zerrin) beklaa~den:

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
324bis van het Strafwetboek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) eníof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 8 maart 1999 tot en met 26 september 1999.

E. De vierde (KABRAMAN Zeki). de zesde CDEMIRTAS Irfan), de zevende
IEKICI Hasan). de achtste (ALBAYOGLU Nebi) en de elfde (KIMYONGUR
Bahar) beklaa~den:
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 één van de wijzen bedoeld in de artikelen 66 en volgende van het Strafwetboek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) enlof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 8 maart 1999 tot en met 26 september 1999.

F. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SAZ Kava), de derde (ERDAL
Fehrive). de viifde (AKAR OZORDULU Sukrive), de nepende (KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaa~den:
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,
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- om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetihj
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 de deflagratievatbare 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 betreffendehet 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 knakoker (overtuigingstuk neergelegd ter griffie
DOVO - kaft 6, onderkafl 1, stuk 36),
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september 1999.
G. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SAZ Kava), de derde (ERDAL
Fehrive). de viifde (AKAR OZORDULU Sukrive). de negende !KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaa~den:

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoerhg
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, h e ~ j
door enigerlei geschrift, dnikwerk, 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 (overtuigingsstuknummer 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,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september 1999.
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Fehrive). de viifde (AKAR OZORDULU Sukrive). de nepende (KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaa~den:

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,

$

5' blad

- 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 venveenvapen
voorhanden te hebben gehad, namelijk 4 pistolen FN 7,65rnm 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),
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) in de
periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september 1999.

I. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SAZ Kava). de derde (ERDAL
Fehrive), de viifde (AKAR OZORDULU Sukrive), de nepende (KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaagden:
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 (kaft 5, onderkaft 2, stukken 33-43),
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) entof 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.

J. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SAZ Kava). de derde (ERDAL
Fehrive). de vijfde (AKAR OZORDULU Sukrive). de negende (KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaa~den:
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, helij
door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld
of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben.

-
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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 stuk wetende dat het vervalst
was,
en zulks met het bedrieglijk oogmerk de werkelijke identiteit van zichzelf edof
van leden van DHKP-C te verhullen en zichthen alzo aan het politioneel en gerechtelijk optreden te onttrekken,
namelijk:

1. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SA2 Kava). de derde IERDAL
Fehrive). de viifde (AKAR OZORDULU Siikrive), de nepende
(KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaapden:
a) door op een Turkse identiteitskaart op naam van Ayhan Ramazan, geboren op
10.10.1976, met serienummer E01 No 784805, gedeelten van de ingevulde tekst te
hebben overschreven en de afgiftedatum 25.09.1986 gedeeltelijk te hebben gewist
(kaft 4, onderkaft 5, stukken 46-62),
ten nadele van Ayhan Rarnazan;
b) door op een Turkse identiteitskaart op onleesbare naam, geboren op
02.02.197 1, met serienummer Y03 No 850651, 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 Mi, geboren op
03.10.1975, met serienummer J05 N' 4152 11, 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 Ali;

d) door op een Turkse identiteitskaart op naam van Mermer Ali, geboren op
03.03.1960, 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;
e) door op een betaalkaart van Citibank DB BahnCard met nummer
491788708575 op naam van Sahin Filu-i de originele pasfoto te hebben vervangen
door een pasfoto van Karatas Dursun (kaft 914, stukken 44415 en 120-205 en stukken 5 12-518 en kaft 7, onderkaft 1, stuk 64/1),
ten nadele van Sahin-Fikri;
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) en/of elders in het Rijk @ij samenhang) in de
periode van 6 augustus 1997 tot en met 26 september 1999.
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De van valsheid betichte stukken neergelegd zijnde ter correctionele griffie te
Brugge onder het overtuigingsstuknummer 9904586 - kaft 6, onderkaft 2, stukken
26 en 59.
2. De eerste (ASOGLU Musa) beklaa~de:

Door valselijk een huurcontract te hebben doen opstellen:
a) op naam van Varan Erdem, 4876 Zh Elten Leur (Nederland), Orgelhof 5 1 (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 1 oktober 1997 tot en met 15 november 1997;
b) op naam van Aydugan Garip, 3640 Kinrooy, Breersteenweg 27412 (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), Hamontstraat 35
(kaft 7, onderkaft 1, stukken 56-60 en kaft 811, onderkaft 41 1/160),
ten nadele van Agence Groep Cauwe - Jodts Kurt,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) in de periode van 15 augustus 1999 tot en met
3 1 oktober 1999;
K. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SAZ Kava). de derde -IERDAL
Fehrive), de vijfde (AKAR OZORDULU Siikrive). de ne~ende(KARATAS
Dursun) en de tiende !SARI Zerrin) beklaa~den:

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 met hetzelfde bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden gebruik
gemaakt te hebben van een nagemaakte of vervalste reispas, wetende dat het nagemaakt of vervalst was,
en zulks met het bedrieglijk oogmerk de werkelijke identiteit van zichzelf enlof
van leden van DHKP-C te verhullen en zichhen alzo aan het politioneel en gerechtelijk optreden te onttrekken,
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namelijk:
1. door op de Turkse reispas (paspoort) met nummer TR-E 716920, plaats van uitgifte Hannover, datum van uitgifte 27.03.199 1, uiterste geldigheid 8.03.1994 en
verlengd tot 8.03.2002, op naam van Yildirim 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 11141,
ten nadele van Yildirim Nese,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof 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
Celal Ciqek, 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 130-134 en kaft 811, stukken 54-55),
ten nadele van Celal Ciçek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof 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 - kafl 6, onderkaft 2, stuk
186.

L. De eerste (ASOGLU Musa). de tweede (SA2 Kava). de derde (ERDAL
Fehrive). de viifde (AKAR OZORDULU Sukrive). de nepende (KARATAS
Dursun) en de tiende (SARI Zerrin) beklaapden:
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.
Weggenomen, verduisterde of door een misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of
een gedeelte ervan te hebben geheeld, namelijk:
1. een GSM merk Ericsson, zonder SIM kaart, met IMEI nummer 490147-51284087-0, met bijhorende lader (kaft 112, stuk 16 en kaft 4, onderkaft 4, stukken
87- 153),
ten nadele van Jean Bertrand,

.
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te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) op
niet nader te bepalen datum in de periode van 6 maart 1997 tot en met 26 september 1999;
2. een Duits paspoort, met nummer A 0009478, geldigheidsdatum tot 07.07.2000,
op naam van Samast Naci, geboortedatum 15.01.1973, plaats van geboorte Akcaab a i k k e i , woonplaats Hannover (kaft 4, onderkaft 5, stukken 63 - 89; kaft 6,
onderkaft 1, stuk 164 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 129),
ten nadele van Samast Naci,

-

te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) op
niet nader te bepalen datum in de periode van 1juli 1999 tot en met 26 september
1999;
3. een Turks paspoort, met nummer TR-C-259017 op naam van Celal Ciçek,
geboren op 10.05.1967 te Sivas (kaft 4, onderkaft 5, stukken 130-134 en kaft 6,
onderkaft 2, stuk 186),
ten nadele van Celal Ciçek,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) op
niet nader te bepalen datum in de periode van 1 januari 1999 tot en met 26 september 1999;
4. een Turks paspoort, met nummer TR-K-3 8 1416 op naam van Sahin Fatih,
geboren op 11.11.1964 te Esençcay (kaft 4, onderkaft 5, stukken 130-134 kaft 6,
onderkaft 2, stuk 186),
ten nadele van Sahin Fatih,
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) edof elders in het Rijk (bij samenhang) op
niet nader te bepalen datum in de periode van 1januari 1999 tot en met 26 september 1999.

In het openbaar een naam te hebben aangenomen die hemhaar niet toekomt:
1. De eerste (ASOGLU Musa) bekiaarde:

a) de naam Varan Erdem (kaft 7, onderkaft 1, stukken 47 en 52),
te 8300 Knokke-Heist herhaaldelijk in de periode van, respectievelijk, 6 augustus
1997 tot en met 13 september 1997 en van 1 oktober 1997 tot en met 15 november
1997;
b) de naam Aydugan Garip (kaft 7, onderkaft 1, stukken 135 en 263),
te 8380 Zeebmgge op niet nader te bepalen datum in de periode van 1 augustus
1998 tot en met 5 september 1998;
c) de naam Daldal Aydin (kaft 7, onderkaft 1, stuk 57),
te 8301 Knokke-Heist (Duinbergen) op 15 augustus 1999;
d) de naam Bektas Hayir (kaft 7, onderkaft 1, stukken l36 en 45 1-462),

.
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bij samenhang te 1040 Etterbeek herhaaldelijk in de periode van 1 november 1996
tot en met 1 november 1999.
2. De derde CERDAL Fehrive) belclaapde:
-

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.
N. De eerste (ASOGLU Musa) en de elfde KIMYONGUR Bahar) beklaapden:

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

***
Gezien de beschikking van de raadkamer dd. 22/06/05.
Gelet op de dagvaarding aan de gedaagden betekend.
Gelet op het tussenvonnis dd. 06/12/05.
Gezien de stukken van de bundel.
Gelet op de vordering van de burgerlijke partij.
Gehoord het Federaal Openbaar Ministerie in hun vordering.
Gehoord de gedaagden in hun antwoorden en verdediging, de vierde, zesde en achtste tlm tiende gedaagde daartoe vertegenwoordigd door hun respectievelijke raadsman en de tweede, derde, vijfde en zevende gedaagde daartoe bijgestaan door door
de Rechtbank aangestelde en beëdigde tolken in de Turkse taal en de elfde gedaagde
dâzïïoe bijgestaan door een door de Rechtbank aargestelde en beëdigde tolk in de
Franse taal.
De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.
De dagvaarding dient op het verzoek van het Openbaar Ministerie als volgt te worden verbeterd en aangevuld:
Feit J: Met bedrieglijk ...om te schaden, valsheid in authentieke en openbare
geschriften en in .... ;
Feit J.2.c) te Knokke-Heist in de periode van 15 augustus 1999 tot en met 261
O9/l 999;
Feit M. l .d) bij samenhang te Etterbeek herhaaldelijk in de periode van 1
november l996 tot en met 26/09/1999;
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1. .Analysevan het onderzoek:
1.1. Vaststellingen en inbeslamames (armartement. voertuipen en aanhanpwagen):
1.1.1.
De politie van Knokke-Heist werd d.d. 26 september 1999 om 16.30 uur telefonisch
gecontacteerd door de dienst 101 met de melding dat er zich een rookontwikkeling
voordeed op de bovenste verdieping van het appartementsgebouw Bel1 Rive, gelegen te Knokke-Heist, Zeedijk 45816.
Ter plaatse stelde de politie vast dat er in de open haard van het appartement papier
werd verbrand. Dit ging gepaard met een hevige rookontwikkeling om reden dat de
schouw afgesloten was.
Op het appartement waren er twee personen aanwezig, met name AKAR
OZORDULU, die de politie te woord stond, en een persoon die later werd geïdentificeerd als Kaya SAZ. Tijdens de tussenkomst van de politie kwam nog een derde
persoon het appartement binnen.

1.1.2.
Om 20.16 uur kreeg de politie melding van het feit dat de bewoners van voornoemd appartement zich vreemd gedroegen. Zij liepen over en weer om al hun
spullen in te laden in verschillende voertuigen en een aanhangwagen, die zich voor
het gebouw bevonden. Het betrof volgens de melding veel computermateriaal
evenals een satellietantenne die op het terras stond. Volgens de oproeper waren er
zeven personen in het appartement. Zij gedroegen zich vreemd en hij dacht dat ze
tot een extreme Turkse groepering behoorden. Volgens de oproeper waren het
Duitstalige Turken.

De politie ging met een anoniem voertuig poolshoogte nemen en stelde vast dat
een drietal personen bezig waren met het inladen van goederen in verschillende
voertuigen. Later bemerkten zij vijf personen die haastig goederen aan het inladen
waren.
1.1.3.
Wanneer een personenwagen Lancia Zeta (monovolume) met de nummerplaat
KEG 725 vertrok, volgde de politie dit voertuig. De politie stelde vast dat de bestuurder van het voertuig zich richting Nederland begaf en zeer goed de weg kende
(nemen van een binnenweg over bochtige wegen aan een redelijk hoge snelheid).
Dit alles wees erop dat de bestuurder al meermaals dit traject aflegde. Kort voor de
grens met Nederland werd het voertuig door de politie klemgereden.
De bestuurder van het voertuig identificeerde zich als Musa ASOGLU. Het voertuig Lancia behoorde toe aan Zeki KAHRAMAN.
Het voertuig was volgestopt met sporttassen en een satellietantenne.ASOGLU was
alleen in het voertuig gezeten en beweerde een journalist te zijn. In die functie had
hij al dat materiaal nodig.
Volgens ASOGLU werd hij staande gehouden over de grens, dus op Nederlands
grondgebied.

1.1.4
Ondertussen vertrok aan het kwestieuze appartement een tweede voertuig. Het
betrof een personenwagen dubbel gebruik, meer bepaald een Ford Escort met een
Duitse nummerplaat DU-UD926 (in de Lancia werd een aankoopfactuur van dit
voertuig op naam van DEMIRTAS aangetroffen). In het voertuig zaten twee personen. Met een politievoertuig (dus niet anoniem) werd dit voertuig door de politie
gevolgd. Gezien de inzittenden zagen dat zij werden gevolgd, reed het voertuig
doelloos rond en werd ten slotte door de politie staande gehouden. Het voertuig
werd bestuurd door Kaya S M . Naast S M zat de genaamde Nese YILDIRIM
(later geïdentificeerd als Fehriye ERDAL).

1.1.5.
Ondertussen kwam er een voertuig Renault Mégane van donkere kleur met Duitse
nummerplaat AC-SB42 1 aan het appartementsgebouw aan. Het voertuig werd
bestuurd door een dame van rond de 35 jaar. De dame had lang donkerbruin haar
dat zij droeg in een vlecht op haar rug. Zij was tevens drager van een bril. Na een
vijftal minuten verliet deze dame terug het appartementsgebouw en vertrok
opnieuw met het voertuig. Een tiental minuten nadien keerde zij terug en ging zij
opnieuw het appartementsgebouw binnen. Na een tweetal minuten verliet zij het
appartementsgebouw en stapte in het voertuig. Kort hierop verliet een tweede
dame het appartementsgebouw en stapte vooraan in het voertuig langs de passagierszijde. Geen van de dames had bagage bij.
Tengevolge van een slecht werkende radioverbinding kon dit voertuig niet worden
onderschept.

Uit de observatie bleek dat er geen licht meer brandde op het appartement.
De aanhangwagen, die zich voor het appartement bevond, droeg dezelfde numrnerplaat als de Renault Megane Scénic en stond ingeschreven op naam van Irfan
DEMIRTAS. In de Lancia werd een aankoopfactuur van de aanhangwagen op naam
van Irfan DEMIRTAS aangetroffen.
1.1.6.
Volgens de bekomen gegevens waren S M , AKAR OZORDULU en DEMIRTAS
woonachtig in Duitsland.
1.1.7.
Op 27 september 1999 vorderde de procureur des Konings een gerechtelijk onderzoek wegens bendevorming (aanstoker), inbreuken op de wapenwetgeving, diefstal
en heling; tevens werd de aanhouding van Musa ASOGLU, Kaya SAZ en Nese
YILDIRIM gevorderd (kaftl. l, stuk 1).

Bij zijn verhoor d.d. 27 september 1999 door de onderzoeksrechter verklaarde Kaya
SAZ o.a. (kaft 1.1, stuk 59):
"(...) Ik heb geen beroep. Ik ben toegekomen in België op I5 september 1999. Op
uw vraag waarom ik naar België gekomen ben, wil ik U niet antwoorden.
Ik vraag u uitdrukkelijk te mogen gebruik maken van mijn zwijgrecht. Ik wens enkel
te antwoorden op vragen omtrent mijn identiteit.
(...)'I.

Nese YILDIRIM verklaarde aan de onderzoeksrechter o.a. (kaft 1.1, stuk 69):
"(...) Ik woon in Duitsland bij Saz. Zelfheb ikgeen inkomen maar ik krijgjnanciële
steun van mijnfamilie.
Ik ben sedert één week in België. Ik ben gekomen tezamen met Saz en met de wagen
waarin we door de Politie van Knokke aangetroffen werden. Die wagen staat op
naam van de oudere broer van Saz. (...)
Gisterenavond waren we vertrokken met de bedoeling terug te keren naar Duitsland. Zoals reeds gezegd wist ik niet dat er zich voorwelpen in de wagen bevonden.
Ik wist enkel van een schotelantenne, dewelke van ons is en dewelke we meegebracht hebben vanuit Duitsland en van een valies met onze kledij.
Gisteren hebben we papier verbrand in de open haard, enkel en alleen om hout in
brand te kunnen steken.
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De teruggevonden documenten waarin verwezen wordt naar een politieke partij
SSK, zeggen me niets. Het is de eerste maal dat ik ervan hoor.
(...)'l.

Musa ASOGLU verklaarde op zijn beurt o.a. (kaft 1.l, stuk 80):
"Op uw vraag wie het appartement gehuurd heeft waar ik verbleef in Knokke, wens
ik niet te antwoorden.
Op uw vraag of ik zinnens ben op geen enkele vraag te antwoorden, antwoord ik U
dat ik niet bereid ben te antwoorden op inhoudelijke vragen, zolang ik mijn advocaat niet geraadpleegd heb, gezien de ernst van de feiten die mij ten laste gelegd
worden.
Ik meen dat het tot de rechten van de verdachte behoort dat hij mag zwijgen en ik
wens uitdrukkelijk van dit recht gebruik te maken.
(...)j2.

Zij werden alle drie d.d. 27 september 1999 door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.
Bij arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling d.d. 28 maart 2000 werden
Kaya SAZ en Fehriye ERDAL (alias Nese YILDIRIM) in vrijheid gesteld.
Musa ASOGLU werd bij arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling d.d. 30
maart 2000 in vrijheid gesteld.
1.1.8.
Op het adres waar beklaagden te Knokke-Heist (Duinbergen) verbleven werd d.d.
27 september 1999 een huiszoeking uitgevoerd. Hierbij werd een grote hoeveelheid
dames- en herenkleding aangetroffen. Van de in beslag genomen kleding werd een
inventaris opgemaakt bestaande uit tien bladzijden (kaft 1.1, stukken 123 tot en met
132). De hoeveelheid kledij wijst erop dat er heel wat volk op het appartement
kwam en verbleef.

Bij een vergelijking tussen de in beslag genomen foto's en de op het appartement
aangetroffen kledij, bleek dat heel wat soortgelijke kledij als deze die Dursun
KARATAS op de foto's droeg in het appartement te Knokke-Heist werd teruggevonden (kaft 1.1, stukken 118 tot en met 140- zie ook de overtuigingsstaat 9904346
in kaft 6 onder nummer 52 tot en met 61).
Bepaalde foto's verwijzen naar de aanwezigheid van Dursun KARATAS in Sluis.
Verder zijn er enkele foto's van niet geïdentificeerde dames, waarvan soortgelijke
kledij in het appartement te Knokke-Heist werd teruggevonden.
De voorwerpen die op het appartement werden in beslag genomen werden ter griffie
neergelegd onder de overtuigingsstaat 00100721 (kaft 6, nummer 76 tot en met 89).
Nazicht van de in beslag genomen geschriften en pamfletten liet blijken dat het gaat
om een Turkse groepering, gekend als de links extremistische DEVRIMCI SOL (afgekort DEV SOL), wat de Revolutionaire Linkerzijde betekent, en blijkbaar hernoemd als DHKP-C in maart 1994.
1.1.9.
Uit de foto's genomen door de politie op het appartement te Knokke-Heistblijkt dat
zich in het appartement nog een massa classeurs met documenten (tot zelfs op het
toilet) bevond, alsook nog verschillende computers (waaronder laptops) en een grote hoeveelheid elektronisch materiaal (printers, zip-drivers, scanners, kabels, adapters, gsm-toestellen (waaronder een d.d. 06 maart 1997 in St. Tmiden gestolen gsmtoestel), enz.).
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Op het balkon werd een doos aangetroffen met verbrande documenten.
Tevens was er nog een schotelantenne, een staander voor een schotelantenne en een
satellietantenne op het appartement aanwezig.
In een plastiek zak bevonden zich 27 afgietsels in een soort kunststof met afdrukken
van stempels, meer bepaald Turkse droogstempels dienstig om documenten te vervalsen (kaft 5, onderkaft 2, stukken 33 tot en met 41).
Aan de hand van het massaal achtergelaten materiaal en de wanorde in het appartement, kan worden afgeleid dat de bewoners en gebruikers van het appartement hals
over kop zijn vertrokken. Er werd zelfs nog geld (Duitse mark, Belgische fiank en
Nederlandse gulden) in het appartement aangetroffen (kaft 5, onderkaft 3, stukken
35 en 36), alsook een GSM die aan het opladen was en persoonlijke foto's.
Daarnaast werden er zeven foto's aangetroffen met daarop drie personen welke
werden gekneveld en geblinddoekt. Uit de foto's kan worden afgeleid dat die drie
personen werden gedood door middel van een schot in het hoofd. Op vijf van die
foto's werd de vlag van de groepering DEVRIMCI SOL op de voorgrond geplaatst.
Verder werd er nog een foto aangetroffen van een persoon die werd verbrand. Deze
persoon had een kabel rond de nek hangen. Naast een foto van nog een verbrande
persoon werd er tevens nog een foto aangetroffen van een zwaar verminkt lijk.
1.1.10.
In de Ford Escort Clipper dubbel gebruik met Duitse nummerplaat (bestuurd door
Kaya SAZ en met als passagier Febriye ERDAL (alias Nese YILDIRIM)) werden
naast documenten (waaronder verschillende documenten die naar connecties met
Duitsland verwezen, kopieën van Turkse identiteitskaarten en rijbewijzen, blanco
Turkse identiteitskaarten, kopieën van partijkaarten SSK) en heel wat computennateriaal (laptops met bijhorend materiaal, een flatscreen, een fotokopietoestel, een
scanner, enz.) ook wapens aangetroffen. Aldus lag er in het voertuig een machinepistool UZI met geluidsdemper, vier pistolen FN 7,65 mm BROWNING (deze zaten verborgen in een boks van een stereo-installatie en in een sporttas; de
serienummers waren vakkundig weggelast) en een WALTER PPK cal. 9 mm met
geluidsdemper, een zestiental laders voor diverse types van wapens, een grote hoeveelheid munitie van verschillend kaliber en merken, een elektrische knalkoker (deze was in goede staat en kon onmiddellijk worden gebruikt om springstoffen aan te
zetten).
Verder lag er in het voertuig ook een paraboolantenne met voet.

SAZ en ERDAL wensten hierover geen verklaring af te leggen (kaft 3, onderkaft 1,
stukken 61 e.v.; kaft 3, onderkaft 1, stukken 193 e.v. en 296 e.v.).
Ook Musa ASOGLU wenste niet te antwoorden op de vragen met betrekking tot de
aangetroffen wapens, laders, knalkoker en munitie of gaf op de gestelde vragen een
nietszeggend kort antwoord (kaft 3, stukken 100 tot en met 192, strafdossier).
Bij zijn verhoor d.d. 11 februari 2000 verklaarde ASOGLU met betrekking tot de
wapens gevonden in de stereo van het merk Pioneer niet te weten wie de eigenaar
was van de stereo. Hij wist evenmin dat er wapens in zaten. Een persoon had deze
stereo bij hem afgeleverd. De stereo zou opnieuw worden afgehaald (kaft 2, onderkaft 1, stuk 59).
1.1.11.
In de Lancia Zeta (monovolume), die werd bestuurd door ASOGLU, werden o.a.
een grote hoeveelheid documenten en computermateriaal, verschillende (o.a. nieuwe) GSM's, een satellietontvanger, een mast in metaal om een schotelantenneop te
plaatsen, verschillende kleine geldsommen ( dollars, Duitse mark en Nederlandse

$

15' blad

gulden), verschillende omslagen met pasfoto's (met vermelding van de naam op de
achterkant) en verschillende Turkse identiteitskaarten aangetroffen.
Tevens werd er een witte enveloppe aangetroffen, bevattend materiaal om een valse
identiteit van advocaat aan te maken.
1.1.12.
In de aanhangwagen met dezelfde nummerplaat als de Renault Scenic werden inzonderheid lakens, dekens en huishoudmateriaal aangetroffen. Toen de twee dames
vertrokken in de niet onderschepte Renault Scenic bleef deze aanhangwagen voor
het appartement staan,.

1.2. Werkelijke identiteit van Nese YILDIRM:
Op basis van vingersporen aangetroffen in het appartement te Knokke-Heist kon
worden vastgesteld dat Nese YILDIRIM een alias was voor Fehriye ERDAL.
Fehriye ERDAL stond internationaal geseind wegens betrokkenheid bij een drievoudige moord op 09 januari 1996 te Istanbul (Turkije). Op 18 januari 1996 werd
lastens ERDAL door de bevoegde autoriteiten van Istanbul (Turkije) een aanhoudingsmandaat bij verstek uitgevaardigd wegens moord.
Uit het onderzoek bleek dat het door ERDAL op naam van YILDIRIM gebruikte
paspoort een vervalst paspoort was. De vervalsingen waren duidelijk waarneembaar.
Wanneer zij hierover werd ondervraagd, wenst ERDAL, alias Nese YILDIRIM,
hierop geen antwoord te geven (kaft 5, onderkaft 1).
1.3. Verder onderzoek met betrekkiw tot in beslap genomen poederen:
1.3.1. Droogstempels:

De verhoren van ASOGLU, SAZ en ERDAL leverden met betrekking tot de in het
appartement aangetroffen 27 droogstempels weinig of niets op. Doorgaans wensten
zij op de gestelde vragen niet te antwoorden.
Ook niet met betrekking tot de in het voertuig Lancia aarigetroffen witte enveloppe
bevattende twee pasfoto's van een vrouw, twee 'boterblaadjes' waarbij met een potlood een droogstempel werd doorgedrukt, een 'boterblaadje' waarbij een stempel
werd nagemaakt met zwarte stift of inkt, een kaartje met de vermelding 'Turkiye
Barolar Birligi - Avukat Kimlik Belgesi' waarbij de in te vullen gedeelten nog blanco waren (kaft 5, onderkaft 2, stukken 35,36,42 en 43). ASOGLU stelde deze voorwerpen niet te herkennen.
Wanneer ASOGLU werd gevraagd of deze voorwerpen dienden om een vervalsing
aan te maken met betrekking tot de identiteit van een advocaat, verklaarde
ASOGLU (kafl 5, onderkaft 2, stuk 50):
"Ik weet het niet. De namen die hier liggen '2A Yücel SAYMAN" en '2V Tur@
KAZAN" zijn bekende namen. Yucel is mogelijks de vervanger van Turgut. Hij was
het hoofd van de advocatenbalie".
Verder verklaarde ASOGLU dat al de voorwerpen die in zijn wagen (Lancia) werden aangetroffen toebehoorden aan de organisatie DHKP-C. Hij aanzag die voorwerpen als legaal. Hij stelde dat wanneer een staat aan criminelen diplomatieke
paspoorten of andere identiteitsdocumenten afleverde, het namaken van deze stempels legitiem was.
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Hij verklaarde dat de tassen die in zijn voertuig werden aangetroffen hem werden
toevertrouwd en hij niet de gewoonte had om erin te snuffelen. Als men hem verzocht om een tas op een bepaalde plaats te brengen dan gaf hij daaraan gevolg. Dit
waren vrienden die hij bij voornaam kende, doch waar hij niet wenste verder op in
te gaan (kaft 5, onderkaft 2, stuk 49).
1.3.2. Het aangetroffengeld:

Zoals hoger aangehaald werden er zowel in het appartement te Knokke-Heist als in
het voertuig Lancia diverse geldsommen aangetroffen (kaft 5, onderkaft 3, stukken
35,36 en 38). In het appartement werd o.a. 2.200 Duitse mark en in de Lancia werd
o.a. 500 Duitse mark en 100 Nederlandse gulden aangetroffen.
Terzake verklaarde ASOGLU dat het geld dat werd aangetroffen in de Lancia van
hem was. Hij wist tevens wie de eigenaar was van de rest van het geld. Waar het
geld vandaan kwam wist hij niet. Het geld diende om te voorzien in de behoeften. .
De reden waarom zij in het bezit waren van vreemde deviezen lag in het feit dat zij
aanhangers hebben in verschillende landen van Europa die hen financieel steunen
(kaft 5, onderkaft 3, stuk 44).
Zoals gebruikelijk wensten SAZ en ERDAL op de gestelde vragen niet te antwoorden.
1.3.3. De herkomst van het voertuig Lancia:

Terzake verklaarde Musa ASOGLU o.a. (kaft 5, onderkaft 6, stukken 24 en 25):
"(...) Hetgeen KAHRAMANZeki aan de onderzoeksrechterhee$ verklaard over de
aankoop M C L 4 Z (...) is de waarheid. Het is inderdaadjuist dat ik
K A H W A N Zeki vijjhonderdduizend @ank (500.000 BEF) heb gegeven voor de
aankoop van het voertuig. Het is inderdaad ookjuist dat ik de betaling geregeld heb
met de LANCL4-garage. Het is ook juist dat I O W W A N met mij meegegaan is
naar de garage om redenen dat (de) M C L 4 een ongeval hee$ gehad en de LAVCL4 op naam van KAHR4MAN stond. (...) ".
Op de vraag waarom hij op die wijze een voertuig kocht wenste hij niet te antwoorden.
Terzake verhoord verklaarde Zeki KAHRAhUN d.d. 30 september 1999 aan de
onderzoeksrechterdat hij op het voorstel is ingegaan omdat hij op die wijze een lening op zijn naam kon afsluiten (kaft 4, onderkaft 2, stukken 86,87 en 88 en hierna
ten gronde).
Bij zijn verhoren stelde Nebi ALBAYOGLU dat Musa ASOGLU een Belgische
nummerplaat wenste omdat hij niet voortdurend wilde gecontroleerd worden door
een of andere Belgische politiedienst.
1.3.4. De herkomst van de gestolen GSM:

Zoals al aangehaald werd er in het appartement een gestolen GSM teruggevonden.
Deze GSM bevond zich in een personenwagen Mercedes die d.d. 06 maart 1997 te
Sint-Truiden werd gestolen. Het voertuig behoorde toe aan Jan Bertrand, woonachtig te Sint-Truiden.
Op 03 april 1998 werd de gestolen Mercedes te Spanje teruggevonden.
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Hierover verhoord stelde Musa ASOGLU nooit betrokken te zijn geweest bij de
diefstal van het voertuig Mercedes te Sint-Truiden. Hij stelde dat de GSM niet door
hem werd aangekocht en niet te weten wie die GSM had aangekocht. Hij wist niet
hoe.de GSM op het appartement terechtkwam (kaft 4, onderkaft 4, stuk 108).
Zoals gewoonlijk wensten Kaya SAZ en Fehriye ERDAL niet te antwoorden op de
gestelde vragen.
1.3.5. Onderzoek OD valsheden van de Turkse identiteitskaarten en riibewiizen:

Zoals al aangehaald werden er in het voertuig Lancia Z met Belgische nummerplaat
KEG 725 verschillende Turkse identiteitsbewijzen en rijbewijzen aangetroffen.
Uit verder onderzoek hierop blijkt dat verschillende identiteitskaarten werden vervalst (kaft 4, onderkaft 5, stukken 48 e.v.).
Op het appartement te Knokke-Heist werd een reispas aangetroffen op naam van
Naci Samast. Verschillende pagina's waren uit de reispas gescheurd. Hierbij werd
o.a. de pagina uitgescheurd waarop de foto van de houder diende voor te komen.
Naci Samast, wonende in Hannover, had in juli 1999 een aangifte gedaan bij de politie van Hannover van verlies van zijn paspoort.
Hierover verhoord stelde Musa ASOGLU dat hij de kwestieuze identiteitskaarten
en rijbewijzen nog nooit had gezien of in handen gehad.
Hij stelde dat hij persoonlijk geen behoefte had om dergelijke voorwerpen te gebruiken. Hij voegde er aan toe dat, gezien de omstandigheden in Turkije, zulke
voorwerpen zouden kunnen van pas komen voor mensen die werden gezocht in
Turkije. Die mensen konden hieraan behoefte hebben.
Verder verklaarde hij o.a. (kaft 4, onderkaft 5, stuk 146):
"(...) ik wens hierop te verklaren dat ik mezelfiie als een persoon van de DHKPC. Zoals elk voorwerp dewelke werd aangetrofen in het voertuig LANCL.4, dewelke
ik op het ogenblik derfeiten bestuurde, wil ik de verantwoordelijkheid ervan dragen. (...) ".
Op de vraag of de Turkse identiteitskaartenwerden gestolen, antwoordde ASOGLU
o.a. (kaft 4, onderkaft 5, stuk 146):
"Ik weet dit ten stelligste niet. Ik denk niet dat deze gestolen zijn. Ik baseer mij hier
op hetfeit dat dit een manier van werken is bij de organisatie DHKP-C.
In onze organisatie, zoals ik reeds heb laten weten, is het ten stelligste verboden waren, geld of goederen, ten behoeve van de organisatie DHKP-C te stelen of te helen
of te roven.".
Op de vraag of die stukken werden aangekocht stelde ASOGLU dit eveneens niet
te weten. Hij voegde er aan toe dat de aankoop eigenlijk geen manier van werken is
bij de organisatie DHKP-C.
Ook van vervalsingen wist hij niets af. Hij stelde dat dit geen specialiteit van hem
was. Hij wist niet of de organisatie zich bezighield met vervalsingen. Op die vraag
kon hij noch bevestigend, noch ontkennend antwoorden.
Op de vraag voor wie de vervalste Turkse identiteitskaarten bestemd waren antwoordde ASOGLU (kaft 4, onderkaft 5, stuk 147):
"Ik weet het niet. Ik als ondeskundige van deze zaken ben zeker dat voorgelegde
identiteitsdocumenten zeker aan niemand zullen gegeven worden. Bij ons in de ~ r ganisatie is het de regel dat men zijn identiteitskaart op zich moet hebben en dat
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men zorg moet dragen voor het document. Het document dient dus te allen tijde in
onberispelijke staat te blijven want bij eventuele beschadigingen, ook al is het uw
eigen document, kan dit argwaan wekken. ".

Over de reispas op naam van Naci Samast wist ASOGLU niets.
Kaya SAZ en Fehriye ERDAL wensten op de hun gestelde vragen niet te antwoorden.
1.3.6. Verhoor van Musa ASOGLUover de in het amartement
-gevonden 10-foto's
van liiken:
Terzake verklaarde Musa ASOGLU o.a. (kaft 5, onderkaft 6, stukken 83 en 84):
"(...) Foto 01 totfoto 07 kan ik herkennen. Het betreft hierfoto 's dewelke in het verleden door de pers zeer veel werden gepubliceerd. De personen op defoto 's waren.
ontmaskerd als infiltranten en provocateurs en werden berecht door
DE VRIMCI SOL en geëxecuteerd. Ik kan Uzeggen dat dezefeiten gebeurd zijn omstreek dejaren begin 90, dit te Turkije, Istanbul. (...) De foto's behoren toe aan de
beweging. Dit betreft een deel van de foto's die we eigenlijk na de feiten van de
agentschappen verkrijgen of gekocht hebben. Ik wens hierbij duidelijk te maken dat
er tijdens of na de acties ondernomen door DEVRIMCI SOL of D H W C nooit zeEf
foto 's worden genomen. (...) aangaandefoto 08 en 09 kan ikzeggen dat ik dezefoto 's nooit eerder heb gezien. Met betrekking totfoto 10 kan ik Uzeggen dat het hier
een militair betreft met een zeer lage rang (overeenkomstig korporaal) die eenpersoon vermoordt. De naam van deze militair kun ik U niet meedelen, doch ik kan u
wel zeggen dat hij intussen werd verhoord en bestraft door de beweging, waarna hij
eveneens werd geëxecuteerd. (...) ".
Hij voegde er aan toe dat de personen op de foto's 01 tot en met 07 met een schot
in het hoofd om het leven werden gebracht.
1.3.7. Huur van

artementen o f verbleen:

1.3.7.1. In Bel~ië:
i

Uit het onderzoek bij de verhuuragentschappente Knokke-Heist (kaft, 7, onderkaft
1) is gebleken dat er zich in diverse agentschappen een manspersoon had aangeboden van Turkse afkomst en Nederlands sprekend voor de huur van een appartement.
Op basis van voorgelegde foto's werd die persoon geïdentificeerd als Musa
ASOGLU.
Betrokkene wenste steeds een appartement op de hoogste verdieping ten einde goede verbinding te hebben met zijn satellietontvanger gericht naar het oosten. Hij stelde te werken voor een Turks Tv-station.
Het appartement diende ruim te zijn. Het diende eveneens voorzien te zijn van een
open haard.
Uit het onderzoek bleek verder dat Musa ASOGLU de appartementen huurde onder
een andere naam.
Zo huurde Musa ASOGLU op de zeedijk te Knokke-Heist een appartement op
naam van Erdem VARAN, wonende te Etten Leur (Nederland), Orgelhof nummer
5 1, voor de periode van 16 augustus 1997 tot 15 augustus l998 en betaalde hiervoor
200.000 BEF cash. Een veertiental dagen nadien verbrak Musa ASOGLU de huur.
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De zaak werd in de minne geregeld. Het appartement werd op 13 september 1997
verlaten (kaft 7, onderkaft 1, stuk 47 en 52).
Hierna werd door Musa ASOGLU op naam van Erdem VARAN een appartement
op de zeedijk.te Knokke-Heist gehuurd voor de periode van 0 1 oktober 1997 tot 15
november 1997. Er werd 34.000 BEF gestort. Het rekeningnummer kon niet meer
3
worden achterhaald (kaft 7, onderkafi 1, stuk 47):
Vervolgens werd er een appartement gehuurd door Musa ASOGLU op naam van
Erduan VARAN, Orgelhof 42 te Etten-Leur (Nederland) voor de periode van 0 1 november 1997 tot 30 november 1997 (kaft 7, onderkafi l , kafi met nummer 64).
De zaakvoerder van het agentschap verklaarde terzake o.a.:
"(...) Die persoon was wel nogal veeleisend. Hij zegde dat hij werkzaam was als
journalist voor de Turkse televisie bijgevolg moest hij een appartement hebben
waar hij zijn satellietschotel kon installeren en daarom moest het appartement aan
een bepaalde ligging voldoen, meer bepaald een appartement met balkon gericht
op het zuidoosten. Het moest tevens een ruim appartement zijn. (...) Bij het verhurenzegde hij dat hij infeite huurde voor iemand anders. Ik heb hem toen gezegd dat hij
dan wel een identiteit van de eigenlijke huurder moest overmaken. We hebben toen
een kopie van een paspoort met een fax toegestuurd gekregen.
Hij veregende de rekeningen ook cash. (...) Ho hee$ de identiteit van de huurder
opgeschreven als zonde Erdem VRRAM, Orgelhof nr 42 te 6073 E T T E M E U R met
als tJnr 00-31-76.5-42156. Vanuit het kantoor werd nog eens contact opgenomen
met dit nummer, doch depersoon die daar aan de lijn kwam, stond versteld van het
feit dat wij zijn nummer en zijn adres hadden. (...)
Bij zijn vertrek uit het appartement werd niets achtergelaten. Wel is het zo dat hij
infeite nog een tegoed heeft van 14.421 B@, zonde het saldo van de huurwaarborg
van 20.000 B f i Het was trouwens om die reden dat wij (het) nummer in Nederland
hebben gecontacteerd. (..J".
In september 1999 bood Musa ASOGLU zich bij twee agentschappen aan om een
appartement te huren tot einde maart 2000.
Het appartement gelegen te Knokke-Heist, Zeedijk 45816 werd door Musa
ASOGLU op naam van DALDAL A., Hamontstraat 35 te 1093 SB AMSTERDAM,
gehuurd voor de periode van 16 september 1999 tot 30 september 1999 en voor de
periode van 01 oktober 1999 tot 31 oktober 1999. De huurprijs bedroeg 63.500
BEF.
Uit het onderzoek bij verschillende irnmobiliënkantorenis gebleken dat Musa
ASOGLU al vanaf september 1992 appartementen in België huurde. Zo huurde hij
een appartement te Middelkerke voor de periode van 15juli 1992 tot 3 1 juli 1992
op naam van UBAGS J., wonende te 8325 BW VALKENBURG, A/D GEUL, Nederland. Hij betaalde cash en vertrok tijdens zijn verblijf regelmatig met de trein
naar Brussel.
Voor een periode van drie jaar, meer bepaald voor de periode van 01 november
1996 tot 0 1 november 1999 werd er te Oudegem voor Musa ASOGLU (die zich als
Hayri BEKTAS uitgaf) een appartement gehuurd door Ibrahim AVCI, neuropsycholoog, wonende te 3342 AC HENDRIK-IDO-AMBACHT (NI). AVCI deed dit
uit vriendendienst. Hij betaalde de huur en de waarborg. Ook Musa ASOGLU (alias
BEKTAS) betaalde soms de huur (cash).
Bij zijn verhoor d.d. 11januari 2000 verklaarde de verhuurder dat hij enkele dagen
geleden werd opgebeld door AVCI. Deze maakte hem duidelijk dat hij eigenlijk
niets te maken had met BEKTAS (kaft 7, onderkafi 1, stuk 456).
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Voor de periode van 0 1 augustus 1998 tot 05 september 1998 huurde Musa
ASOGLU een appartement op de Zeedijk te Zeebrugge onder de naam van.
AYDUGAN Garip. Hij betaalde cash.

'

1.3.7.2. In Nederland:

Uit het in Nederland gevoerde onderzoek is gebleken dat Musa ASOGLU eveneens
in Nederland huurovereenkomsten afsloot onder een andere naam (kaft 8.1, stuk
105 e.v., stuk 38 en stukken 52 tot en met 58).
Zo werd er te Nieuwvliet (Ndl), Sint Bavodijk 39 door een zekere Ateman een woning gehuurd voor de periode van 15 juli 1999 tot 15 september 1999. Het betreft
een woning gelegen in een recreatiedomein. Op verzoek van Ateman werd de
huurovereenkomst op naam van Daldal, wonende te Amsterdam, Hamontstraat 53
gezet.
Ateman stelde eenjournalist te zijn en de woning te huren voor een vriend van hem.
De eigenaar van de woning zei dat hij daar verschillende Turkse mensen zag. Hij
zag daar een goed Nederlands sprekend persoon die reed met een auto met Belgische nummerplaten, een ouder koppel, drie meisjes en een jongen.
Volgens de<bemiddelaar in de huur huurde Ateman al sinds 1998 gedurende de zomermaanden een woning. Zo huurde hij ook een woning aan Port Scaldis en in het
bungalowpark Schooneveld.
Het viel de huurbemiddelaar op dat Ateman een woning moest hebben waar hij een
schotelantenne mocht zetten.
Ook viel het op dat Ateman de meubels in de door hem gehuurde woning verzette.
Ateman deed dat en zette altijd een bureau neer waaraan hij werkte.
Op zondag 26 september 1999 mogelijk in de vroege avond- of late middaguren
werd de eigenaar gebeld door die Nederlands sprekende man. Hij vroeg om de woning nog een tijdje langer te huren. Dit was mogelijk.
Een half uur later kwam de Nederlands sprekende persoon terug. Hij was in het gezelschap van een ouder koppel en die jongen. De meisjes die de eigenaar vroeger
gezien had waren er niet bij.
.Op 28 september 1999 stelde de eigenaar vast dat de bewoners van het pand 325
hals over kop vertrokken waren. De bedden waren niet beslapen en op het aanrecht
lag nog eten, dat niet was aangeroerd.
De eigenaar van de woning had vastgesteld dat door de huurder van de woning alle
meubelen waren verzet en de woning was ingericht als een soort kantoor. Er werden
onder andere twee computers en twee schotelantennes geplaatst. 's Nachts hoorde
hij typgeluiden.
De eerste keer kwamen die mensen aan met een aanhangwagen vol spullen. Alles
werd in de woning gebracht.
Uit de fotovoorlegging aan de getuigen blijkt dat de genaamde Ateman werd herkend als Musa ASOGLU. Hij bestuurde een soort space-wagenmet Belgische nummerplaat.
De Duits sprekende jongen die met een rode Ford stationwagen reed met Duitse
nummerplaat werd geïdentificeerd als Kaya SAZ.
Het meisje dat enkel Turks sprak werd herkend als Fehriye ERDAL, men dacht dat
zij de vriendin was van Kaya SAZ.
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De oudere man die ook aanwezig is geweest in de recreatiewoning werd herkend als
Dursun KARATAS, De foto's waarop hij werd herkend werden trouwens getrokken in de gehuurde woning aan de Sint Bavodijk. Op de foto's is duidelijk te zien
dat het recreatiehuisje als kantoor dienst deed.
1.3.8. Identificatie van de ~ersonendie OV
- het a~vartement
werden gezien:

Van de foto's aangetroffenop het appartement te Knokke-Heist, Zeedijk 45816
werd een fotodossier aangelegd.
Dit fotodossier werd vertoond aan de bewoners van het kwestieuze appartementsgebouw en aan leden van de politie van Knokke-Heist.
De personen die formeel werden herkend als zijnde daar te zijn geweest, werden
geïdentificeerd als:
Musa ASOGLU (ook ter plaatse aangetroffen)
Kaya SAZ (ook ter plaatse aangetroffen)
Fehriye ERDAL (ook ter plaatse aangetroffen)
Suknye AKAR OZORDULU (ook ter plaatse aangetroffen)
Dursun KARATAS
Zerrin SARI (ook vingerafdrukken).
1.3.9. Linken met andere personen:
1.3.9.1.
Hierbij verwijst de rechtbank naar het hierboven gestelde o.a. 1.3.3. met betrekking
tot de aankoop van het voertuig Lancia door eerste beklaagde Musa ASOGLU.
Hierbij waren vierde beklaagde Zeki KAHRAMAN en achtste beklaagde Nebi
ALBAYOGLU betrokken.
1.3.9.2.
In de Lancia (monovolume) en in het appartement werden verschillende documenten op naam van elfde beklaagde Bahar KIMYONGUR aangetroffen (kaft 4,
onderkaft 5, kaft genummerd 138).

In de Lancia werd een bruine omslag aangetroffen met daarin papieren op naam
van Bahar KIMYONGUR, meer bepaald:
een kopie van zijn Belgische Identiteitskaart
een kopie van zijn Belgisch paspoort
een document met uitleg om de handtekening van Bahar KIMYONGUR na te
bootsen met de initialen "B" en "K"
een Belgische bankkaart op zijn naam.
In het appartement te Knokke-Heist, Zeedijk 45816 werden volgende documenten
op zijn naam aangetroffen:
een Belgische identiteitskaart
een Belgisch paspoort
een Turks paspoort
een Turkse identiteitskaart
een Belgische bankkaart.
Op het ogenblik dat er op 01 april 2004 bij het DHKP-C te Brussel een huiszoeking plaats had, was hij daar aanwezig, samen met o.a. Musa ASOGLU, Fehriye
ERDAL en Sukriye AKAR OZORDULU.
1.3.9.3.
Zoals hierboven onder 1.1.4 en 1.1.5 al werd vermeld, werden in het voertuig Lancia op naam van Irfàn DEMIRTAS aankoopfacturen aangetroffen van de a d m g wagen die voor het appartement stond, van een Ford dubbelgebruik en van de
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Renault Megane Scenic (het niet onderschepte voertuig dat aan het appartement
was vertrokken met een vrouw aan het stuur en een vrouw als passagier).
De Renault werd tevens op naam van Irfan DEMIRTAS ingeschreven en op zijn
naam verzekerd.
1.3.9.4.
In het appartement te Knokke-Heist werd een brief (fax) aangetroffen gedateerd op
19.09.1999 waarin de naam en het adres van Hasan EKICI voorkomen.
Uit de brief blijkt dat het DHKP-C opzoek was naar een adres in de regio Charleroi
om er goederen te plaatsen en waarbij het adres van Hasan EKICI als betrouwbaar
werd voorgesteld (kaft 4, onderkaft 1, stuk 112 en hierna ten gronde).
Deze fax was een antwoord op een nota daterende van 17 september 1999 uitgaande van Cemil (teruggevonden bij de analyse van de geautomatiseerde
bestanden (kaft 7, onderkaft 3).
.
In deze nota stelt Cemil dat "in de Belgische stad Charleroi een vereniging van
"ons ZOU bestaan. Hij vraagt of er daar een min of meer betrouwbare relatie aanwezig is? Er zal daar een aan- en verkoop plaatsvinden (materialen). Het kan
zwaar zijn. Ej willen een deel hier afietten en deel per deel komen ophalen. Is er
hiervoor een betrouwbare relatie aanwezig?".
Verder vraagt Cemil in de nota of er ook mensen zijn die kunnen worden gebruikt
om een voertuig op hun naam te laten inschrijven, voor het huren van woningen op
hun naam, voor de aankoop van voertuigen op hun naam? Hij stelde in de nota niet
enkel deze stad te bedoelen, doch over heel België (kaft 7, onderkaft 3, stuk 70).
"

Op 20 september 1999 schreef Cemil dat het adres in België (zie de hierboven
geciteerde fax) mogelijk is. Zij zullen het adres gebruiken indien nodig (kaft 7,
onderkaft 3, stuk 70).
Hasan EKICI werd'hierover d.d. 30 september 1999 verhoord (kaft 4, onderkaft 1,
stukken 42 en 43).
Hij stelde niet te weten over welke goederen het ging. Ethem had hem gezegd dat
hij achteraf zou worden opgebeld voor meer uitleg. Hij stelde dat hoe dan ook bij
hem nooit iets werd geplaatst. Hij verduidelijkte geen militant te zijn van de
DHKP. Hij was enkel sympathisant.
Hij zag Ethem enkel op café in Charleroi. Hij wist niet waar Ethem woonde. Hij
kende het beroep van Ethem niet. Hij wist niet of Ethem was getrouwd. Hij wist
niet met welke wagen Ethem reed.
1.3.10. Analvse van de peautomatiseerde bestanden:
1.3.1 0.1. Wauens en explosieven:
De analyse van de geautomatiseerdebestanden van het in beslag genomen computer materiaal (kaft 7, onderkaft 3) brengt verduidelijking over welke materialen
het gaat, meer bepaald wapens die worden verborgen in materialen.
Terzake werden heel wat nota's aangetroffen. Ter illustratie geeft de rechtbank de
inhoud van enkele van die nota's weer (zie o.a. kaft 7, onderkaft 3, stukken 7 1 e.v.).
Zo blijkt uit een nota dat in verschillende elektrische toestellen (elektrische stofzuiger, decoder, badverwarmer) wapens werden verborgen. Welke wapens er in
welk toestel werden verborgen stond er tegenover geschreven.
De rechtbank kan hierbij verwijzen naar de vier pistolen Browning, waarvan het
serienummer werd weggelast, die verstopt zaten in een stereo-installatie, die op
haar beurt in een kartonnen doos stak in het voertuig Ford Escort waarmee Kaya
SAZ en Fehriye Erdal d.d. 26 september 1999 werden onderschept.
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In een nota van 08 september 1999 uitgaande van Elif is er sprake van:
40 kg poeder dynamiet
10 elektrische ontstekers
20 gewone ontstekers
03 afstandsbedieningen
40 meter gewone lont
een afstandsbediening met telefoon die ze zullen klaarmaken.
In de nota staat verder "dat wanneer er buiten deze materialen er nog andere materialen zullen bijgevoegd worden in het voertuig, men moeilijkheden kan krijgen.
Bij het vorige voertuig hebben we ook veel moeilijkheden gehad doordat we de
materialen meerdere malen terug opnieuw gerangschikt hebben. De dynamietzakken van 40 kg hebben geen enkele elasticiteit. Daardoor nemen ze ook veel .
plaats in. Hetzelfde geldt voor de afstandbedieningen zoals jullie het ook weten.
Wij vragen dan ook constant voor kleinere afmetingen maar hebben die niet kunnen vinden.".
In een nota daterende van 14 september 1999 uitgaande van Elif wordt gemeld
"dat men heeft begrepen dat het voertuig dat naar het vaderland vertrekt de
patronen van de Riot Gun niet zal meenemen.
Wij hebben voor eventuele acties goedepatronen, in totaal 180patronen, van
goede kwaliteit voor Riot Gun.".
Uit een nota daterende van 13-14 september 1999 uitgaande van Elif blijkt het volgende:
"Het voertuig dat naar het vaderland zal vertrekken waarin geen Riot Gun geplaatst zal worden, zal niet naar het platteland maar naar de stad vertrekken. We
hebben 60 kg dynamiepoeder in handen. Weproberen onze relaties die deze materialen voor ons hebben aangeschaft ook elektrische ontstekers en plastieken
explosieven te laten vinden. Ze hadden ons ook een kalasjnikof beloofd, maar we
kunnen het niet vinden, zeggen ze. Nu zeggen jullie dat wij eentje voorjullie vinden, maar we hebben nu zelfnood aan een tweede kalasjnikof'
In een nota daterende van 25 augustus 1999 uitgaande van Elif wordt er gesproken
over "het niet met één lader opsturen - niet uitgeprobeerde wapens opsturen (zeker
voor vuurwapens) -schiet maximum 1 à 2patronen met dempers, stuur het dan zo
OPDe patronen voor het geweer, koop ze in twee soorten, voor acties en voor jagen. ".
Uit een nota daterende van 20 maart 1999 uitgaande van Cemil blijkt dat:
"Er met vrachtwagenchaufeurs is gepraat bij Demet. Yoor een test gaan ze ons
over een week een antwoord geven. Ze zeggen dat het kan. Voor een definitief
besluit hebben ze een weekgevraagd. Ze hebben ons ookgevraagd hoeveel materiaal dat ze moeten meenemen voor die test.
Mjybaretta 's van 14 patronen met geluidsdempers, van de materialen die we uit
Zwitserland hebben, Smith Wesson met demper met 14 Parabellum, . 22 trommel
Magnum en de 9 mm Walter hebben we uit Zwitserland verwijderd. Morgen zal het
bij Demet zijn. We denken deze vijfachter te laten in de buflerzone waar we normaal materialen achterlaten voor Demet. Twee grote Caligos die .22 a&ren en
die we in Zwitserland hebben gekocht zijn dan ook daar achtergebleven. Die materialen gaan we dan tijdens de tweedepost ophalen.".
Uit een nota daterende van 21 maart 1999 uitgaande van Cemil blijkt het volgende:
"We kunnen niet van de eerste keer samen met de vrachtwagenchaufeurs materialen opsturen om het uit te proberen ... voorbeeld: stuur een 20tal verdediging op
... laten ze het wegbrengen ... waar gaan ze het achterlaten, waar gaan wij het
ophalen ... en wij moeten ze een satelliettelefoon geven vanuit het vaderland ... we
moeten het nog duidelijker maken hoe en waar we het gaan geven ... .
Laten we deze chauflèurs voortaan Bijen noemen ...

De nieuwe materialen die jullie hebben, stuur het op naar ons nadatjullie k t uitgep-beerd hebben. STUUR ONS IN ELK G E V A GEEN ENKELE MATERlAAL
dat niet uitgeprobeerd is. Indien uitgeprobeerd, kunnenjullie het achterlaten op de
buflerzone in rot ... daki (*) waar normaal Demet materialen achterlaat. En laten
we deze plaats vanaf nu 'winkel' noemen.".
*(Noot vertaler: hoogstwaarschijnlijk wordt met de bufferzone "rot.. .dak?' Rotterdam bedoeld, want in het Turks betekent de uitgang "dak?' in het Nederlands "in").
Een nota daterende van 22 nisan (?) 1999 uitgaande van Cemil wordt gesteld dat
"de bijen bij Demet ons gingen de adressen geven van de plaats waar ze de verdedigingen gingen a@etten. Op dit moment gaan we 10 verdedigingen overmaken
aan Yildiz. We gaan het ophalen op het adres waar ze het zullen laten;'.
Uit een bericht daterende l O juni 1999, als informatie Tarik, staat het volgende:
"De verdedigingen (geschriften?) die we met de vrachtwagenchaufeurs naar het
vaderland hebben opgestuurd zijn aangekomen op hun bestemming. De eigenaar .
van defirma heeft het adres en telefoonnummer van zijn broer gegeven. Wij hadden.
hen tien delen gegeven. Ze hebben de helft opgestuurd; Tarik, stuur iemand om
deze 'verdedigingen' op te halen ... een vrachtwagenchaufleur uit Nederland heeft
het geleverd aan dit adres ... De naam van de persoon die het geleverd heeft is
Orhan TAKA ... de naam van zijn broer, die onze relatie is, noemt Kemal ... Einde
nota, groetjes.".
In een nota van 05 mei 1999 uitgaande van Cemil wordt gevraagd "welke soort
materialen heeft deze man in Zwitserland. Als jullie een lijst met bijhorende uitleg
en prijs zouden maken dan kunnen we verschillende zaken kopen. Voorbeeld:
BKC, BKC linten en doos en patronen
soorten explosieven
handgranaten
raketwerper metpatronen
kalasjnikof met afieembare kolf en kalasjniko&atronen
Indien ze een aangepaste prijs hebben kunnen we eventueel kopen. De materialen
moeten jullie niet in ene keer brengen. Indien mogelijk deel voor deel en natuurlijk
veilig opgeborgen in een voertuig met escorte.':
Tot slot wenst de rechtbank nog te verwijzen naar twee nota's van september 1998.
In een nota van 14 september 1998 uitgaande van Dernet staat o.a. het volgende
vermeld:
"Wat betre# de explosieven: We hebben met een Tsjechische man gepraat. Hij ZOU
TNT, Semteks, Law en Kalasjnikofs hebben. Dit zijn deprijzen indien we het in
Tsjechië zouden kopen: l kg TAT lîOO,l kg Semteks: 1400,l KalasjnikoJ 1700,
l Law: 700. Als we naar ginder gaan, kunnen we ze zelfs nog afirijzen. Eind deze
maand zijn er verkiezingen in het land, dus zou de verkoop in een aangename sfeer
kunnen verlopen.
In een nota van 28 september 1998 eveneens uitgaande van Demet is er ooksprak
van de aankoop van springstof en stelt Demet: Als het echt is wat jullie denken,
dan zou ikzeggen koop het maar ... aan jullie de verantwoordelijkheid. Maar als
het geen C3 of C4 is en het is E W o f Je1 dynamiet dan zou ikzeggen dat deprijs te
duur is. Als het ITNT of Je1 dynamiet is dan is deprijs maximum 40 à 45 DM. AIS
het C3 of C4 is kopen jullie dan maar zeker ...Maar zie dat ze jullie niet bedotten.
Indien gekocht breng het dan met een voertuig waarin het verborgen is ... Cemil
heeft zo een voertuig waarje ze kan verbergen ... maar wees steeds alert.".
En zo gaan de massale nota's maar verder over het aankopen van wapens en
explosieven, het onderbrengen van die 'materialen', de wijze van verpakking en
verberging, het vervoeren van die materialen o.a. naar Turkije, plaatsen waar de
materialen veilig kunnen worden opgeslagen, het zoeken naar adressen en personen (men maakt zelfs een curriculum vitae waaraan de persoon moet beantwoorden), enzovoort.

$

25' blad

In een nota van 3 1 augustus 1999 somde Elif de materialen (wapens, munitie, laders, explosieven, ontstekers, geluidsdempers) op die zij nog in handen hadden.
Gegeven wat voorafgaat dient te worden verwezen naar de wapens, munitie, geluidsdempers, laders en de elektrische knalkoker om springstoffen aan te zetten-die
werden aangetroffen in het voertuig Ford Escort Clipper dubbel gebruik met Duitse
nummerplaat, die werd bestuurd door Kaya S M en waarin Fehriye ERDAL (alias
Nese YILDIRIM) als passagier zat.
Uit brief uitgaande van Kaya SAZ blijkt dat hij een coderingsprograma opzette
(kafl 7, onderkaft 3, stuk 88).

Verder blijkt uit de analyse van de geautomatiseerdebestanden, dat er sprake is van
geldinzamelingen .
In een nota afkomstig van Cernil is er o.a. sprake van België. Limiet 25.000 DM.
Aantal bezochte families: 116. Doel was 150 families. Deze families zijn dan ook
vooral op nieuwe gebieden gevonden. Wat afgerekend is: 406.000 Bfr. Van dit deel
werd er 15.000 DM ontvangen. Men kan hier praten van een lichte uitbreiding.
Vooral in Charleroi, Brussel en in Limburg worden nieuwe relaties verwezenlijkt.
Er kwamen 16jonge mensen naar het jeugdkamp. Ze zijn nog nieuw maar zijn
open voor uitbreiding. Dit gebied kan ook succesvol zijn in hun limiet.
Met betrekking tot de geldinzamelingen wordt er in een nota d.d. 17-18/09/1999
uitgaande van Suna, aangeduid bij wie men welke bedragen dient te vragen. Het
gaat doorgaans om handelaars.
Op het einde van de nota wordt vermeld dat er nogal wat zouden kunnen weigeren,
doch als men wat hard is tegen hen, dan is er geen probleem.
Voor die geldinzameling werd er in een team gewerkt.
Uit voornoemde nota van Suna (kaft 7, onderkafl 3, stuk 107) blijkt dat zij profiteren van hun kennis van o.a. fraude gepleegd door bepaalde handelszaken om de
hoegrootheid van het gevraagde bedrag te bepalen. Zo wordt een groot bedrag gevraagd van de eigenaars van een winkelketen die valse honing produceren en
verkopen.
Wat voorafgaat, is volledig in overeenstemming te brengen met de feiten die in februari 1999 in Charleroi plaatsgrepen.
Vier Turkse leden van het DHKP-C waren vanuit Duitsland naar Charleroi
afgezakt. Zij verbleven daar in het lokaal van de DHW-C, gelegen in de Rue
Vauban 5. Bij een poging om van de genaamde Ali Akarcay en zijn zonen 25.000
DM af te persen ontstond er een handgemeen en werd er geschoten. Hier ging het
om drugswinsten waarvan men kennis had.
De daders van deze feiten werden nooit geïdentificeerd.
Een eensluidend afschrift van dit dossier werd bij het dossier gevoegd (zie kaft 13).
Uit de verklaring van Ali Akarcay, blijkt dat hij het slachtoffer werd van een
afpersing te Charleroi, Rue Vauban nummer 5. Daar is de culturele volksvereniging ANATOLIENNE gelegen, waarvan Hasan EKICI spreekt in zijn verklaring
d.d. 29 september 1999 en als een trefpunt dient te worden aangezien van 'syrnpathisanten' van DH=-C (kaft 4, onderkafl 1, stuk 50)
Ali Akarcay verklaarde dat vier voor hem onbekende personen hem onder bedreiging 25.000 Duitse marken wilden afpersen. Volgens Ali Akarcay gingen deze personen er van uit dat hij geld moest bezitten afkomstig van de drugshandel opgezet
door zijn zonen Tuncay en Dursun.
Voorafgaandelijk aan deze feiten had Ali Akarcay op 03 februari 1999 een drietal
voor hem onbekende Turken ontmoet in een café op de markt te Farciennes. Ali
Akarcay is woonachtig in Farciennes. Zij stelden hem de vraag waarom hij zich
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niet had aangeboden in het culturele centrum Rue Vauban 5 te Charleroi. Daarbij
ging het om en niet nader bepaalde geldsom voor het financieren van een campagne. Hij had de tijd tot 17.00 uur om zich aan te bieden in de Rue Vauban te
Charleroi. Ali Akarcay ging er niet op in.
Dat de DHKP-C actief was in Charleroi blijkt uit het feit dat daar adressen en personen werden gezocht om materialen (wapens) onder te brengen en de verklaring
van Hasan EKICI, waaruit kan worden afgeleid dat op het adres Rue Vauban nummer 5 te Charleroi de activisten en sympathisanten van het DHKP-C sarnenkwamen. Dit blijkt ook uit de boeken en documenten die op dit adres konden worden
verkregen (kaft 4, onderkaft 1, stuk 50).
Verder is er het anonieme schrijven van personen van Turkse oorsprong die hun
beklag maken dat leden van het DHKP-C van hen geld eisen met geweld. In het
schrijven worden de namen genoemd van personen die zich met deze praktijken
bezig houden. De brief werd geschreven in naam van 40 à 50 families uit Antwerpen en Hasselt.
In het schrijven wordt vermeld dat ook Turken uit de Provincie Limburg last
hebben van dergelijke praktijken. Dit stemt overeen met het door Cemil gestelde in
zijn hierboven aangehaalde nota met betrekking tot de geldinzamelingen in België,
meer bepaald dat er in Limburg nieuwe relaties worden gerealiseerd.
Door het screenen van documenten en geautomatiseerdebestanden die in het
appartement te Knokke-Heist en in de Lancia en Ford Escort werden in beslag
genomen, blijkt dat de personen die aanwezig waren op het appartement te
Knokke-Heist, Zeedijk 45816 systematisch op de hoogte werden gebracht aan de
hand van gedetailleerde rapporten met betrekking tot DHKP-C leden die verslag
uitbrengen aan kaderleden van het DHKP-C, nadat zij verhoord werden door politiediensten (kaft 2, onderkaft 3, stukken 340 e.v.).
Aldus werd er gerapporteerd over de bekentenissen van Ali BURKAC in het kader
van een in Duitsland gevoerd onderzoek.
Bladzijde 1 begint met (vertaling uit het Turks):
"22.01.1999
CEMIL:
Goedendag
1- We sturen jullie de volledige vertaling van de verklaring van Ali Burkac die een
bekentenis heeft afgelegd:

(...)

"

Over de bekentenissen van Ali Burkac met betrekking tot de financiering van
DHKP-C werd het volgende gerapporteerd (bladzijde 16, 17 en 18 van de vertaling).
De rechtbank geeft hierna de terzake vertaalde Turkse tekst weer:
"(...) Het belangrijkste onderwerp in bijna alle zittingen was definanciering van
de DHKP-C door de interne en externe giften en de verkoop van Devrimci Sol. De
interne campagne werd tussen de sympathisanten van de DHKP-C gehouden
omdat ze dat aan de Partij schuldig waren. De externe campagne werd gedaan
door Turkse zelfstandigen en bijfamilies en personen die wij kenden. De externe
campagne werd niet op basis van vrijwillige bijdragen gevoerd. De voorzitter van
de giften campagne of de regio verantwoordelijke bepaalde het bedrag van de
giften. Ik weet dat in andere steden er giften werden bekomen door het gebruik van
geweld. Ik weet uit gesprekken, Ayhan heeft het verteld, dat men bij het inzamelen
van de g@en geweld gebruikte of bedreigingen uitte. Omwille van die methode
werd Ayhan veroordeeld. (...) Wapens en gelijkaardige dingen werden ook als g$
aanvaard. Indien een sympathisant geen geld kon geven, kon hij bijvoorbeeld zijn
auto voor de reizen van de organisatie laten gebruiken. Zodoende volbracht hij zijn
takenjegens de Partij. Ik weet dat auto's van sympathisanten "in beslag werden
genomen" indien ze niet betaalden. De inbeslagname van de auto was een beslis-

.
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sing die de regioverantwoordelijke nam. De in beslag genomen auto werd door de
leden van de regio gebruikt.
(...)".

Ook over bekentenissen van Huseyin Ergin werd er gerapporteerd d.d. 22 januari
1999 (betreft eveneens het in Duitsland gevoerde onderzoek).
Met betrekking tot het inzamelen van campagnegeld met gebruik van geweld werd
het volgende gerapporteerd (blz. 43 en 44 van de vertaling):
"(...)Het voorval van Mahmut:

Hij vertelt dat, op 22.04.1998, middernacht, op een broer van de eigenaar van een
bar in Castrop-Rauxel werd geschoten. Deze man zou (aan) zijn benen gewond
geraakt zijn. Dit voorval gebeurde in het kader van campagnegeld verzamelen.
Ergül Sefer zou hem dit verteld hebben. Eryüksel zou het ook (op) een vergadering
verteld hebben. Mahmut en Erdal zouden i.v.m. de campagne, vroeger al bij deze
man geweest z@. Er zou een vonnis uitgesproken zijn om voor DHKP-CDuisburg,
van de mensen die gokken, giften te vragen. De eigenaar van de Eldiz bar zou
gezegd hebben dat hij aan de organisatie
ookgeld zou geven.
Maar ze zouden het
teruggestuurd hebben.
Bestaat dit vonnis wel?
Hij zegt dat er een DHKP-C vonnis bestaat die toelaat om van louche "zakenmensen" geld te vragen en te verzamelen. Hiervoor zou zelfs geweld toegelaten
zijn. (...) ".

Dat o.a. via gelda@ersing gelden voor DHKP-C werden verzameld blijkt overduidelijk uit de in Nederland en Duitsland gevoerde onderzoeken en veroordelingen.
Hierbij werd vastgesteld dat het DHKP-C haar hoge financieringsbehoeften enerzijds dekt door de verkoop van publicaties, waarbij de aiñemer middels dwang tot
de aankoop wordt verplicht. Anderzijds financiert de organisatie haar uitgaven
door jaarlijkse Europese schenkingsinzamelingen, waarbij zij ook in geval van
onwil tot betaling in veel gevallen op strafbare wijze met geweld dreigden en
gebruikten. Dat het aanschaffen van geld het gebruik van dwang inhoudt, heeft de
DHKP-C op haar "partijstichtingscongres" van maart 1994 als volgt (vertaling)
neergeschreven:
"Elk gebied en elke regio moet permanent bronnen van inkomsten voortbrengen.
De hoofdbronnen hierbij zijn de bestendige en vrijwillige g$en van ons volk. Maar
daarmee kunnen we geen genoegen nemen. Daarnaast moeten wij in staat zijn van
de uitbuiters, de woekeraars, de handelaars, degenen die handel drijven met zwart
geld, degenen die niet gerechtigde winsten nastreven en speculanten materiële
inkomsten nastreven, en wij moeten deze inkomsten geleidelijk de status van revolutiebelasting geven.".
1.3.10.3. Beramen van aanslagen:

Uit de analyse van de geautomatiseerdebestanden die op 26 september 1999 in het
appartement en de voertuigen werden aangetroffen, blijkt ook dat er sprake is van
het voorbereiden van aanslagen.
In een schrijven daterende van 07/08/1999 spreekt Kadir over het feit dat:
'7ullie zouden moeten denken, 'hoe zouden wij een aanslag kunnen doen als wij
een plaats van de geheime dienst ontdekken'. Een voorbeeld: kunnen we een tijdbom op afstand doen ontplofen? Kunnen we een Law afiren? Hoe kunnen we
binnengeraken? Hoe kunnen we terug naar buiten? Welke andere veiligheidsdiensten zijn er nog?".
Er wordt in verschillende geschriften in augustus 1999 door Sefer ook gewag
gemaakt van het plegen van een eerste aanslag en de voorbereiding ervan. "Ondermeer moeten er valse identiteitsdocumenten worden gemaakt ... en op die manier
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weetje ook hoe een identiteit wordt gemaakt. De reden hiervoor is dat ze geen
identiteit vragen aan de deur maarje weet het nooit. Wantje weet wel bij de
SABANCI-aanslag hadden ze de ware identiteiten van de strijders aan de deur: Het
is om die reden dat Deniz met een vals document moet gaan.".
Verder wordt er in detail beschreven hoe en wanneer de aanslag zal gebeuren;
hoeveel en welke soort explosieven men nodig heeft; welke veiligheidsmaatregelen
dienen te worden genomen om geen sporen na te laten. Ook de ontplofhgstijd
werd bepaald om te vermijden dat er zich op het ogenblik van de ontploffing nog
mensen in het gebouw zouden bevinden. Men wil enkel schade aan het gebouw
berokkenen.
Verder is er sprake van een tweede plaats waar een aanslag zou worden gepleegd
en waarvoor dringend bijkomende explosieven zouden dienen te worden geleverd.

Dit wordt verder bevestigd aan de hand van talrijke in beslag genomen documenten
waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar wapens, springstoffen en munitie en is
er in verschillende documenten sprake van mogelijke aanslagen (kaft 1.2, stukken .
47 en 50, stuk 55, stuk 377 tot en met 382).
Hierbij verwijst de rechtbank eveneens naar een in beslaggenomen document
inhoudende een beschrijving van een aanvalsactie op het Amerikaanse consulaat
(kaft 113, stukken 197 en 198, alsook stukken 245 tot en met 258).
De rechtbank wenst hier enkel de aanhef van het document te citeren:
"Onze beweging komt in een nieuwe actie periode. Ons doel is de oorlog uit te
breiden op alle gebied. Onze voorbereidingen, energie en activiteiten zijn in die
zin. Onze eenheid is pas gevormd en we bereiden ons voor op de eerste acties. De
grootte van ons doel verhoogt de spanning. Het Consulaat Generaal is in ons land
van de imperialistische USA, door haar kolonisatie en volkerenmoord, de grootste
vijand van alle volkeren ter wereld, zal door ons met een raket gebombardeerd en
met de grond gelijk gemaakt worden. Terwijl wij de oorlog uitbreiden zullen we
onze technische en militaire middelen op de beste manier ontplooien. We zijn een
groeiende en ontwikkelende organisatie, we trachten gebruik te maken van de technologie. We zullen nieuw ontwikkelde wapens voor het eerst gebruiken. De RPG
(B-7) en Law raket zullen tegen de vijandelijke doelwitten gebruikt worden.
Tegelijkertijd is dat een teken dat we specialiseren in oorlogstactieken en wapenkracht en dat we ontwikkelen en sterker worden. We zullen onze vijand ook niet
gerust laten op deplaatsen die afgesloten en bewapend zijn. De RPG- 7 raket he$
anti-tank kenmerken. De vernietigingskracht is zeer groot en het psychologisch
eflect dat het op de vijand heeft is zeer belangrijk. In onze steden zal onze organisatie als eerste gebruik maken van dit wapen. Dat gaat de tweede test zijn. Omdat
we tijdens ons eerstepoging het doelwit gemist hebben, zullen we nu aandachtiger
zijn. (...). ".
1.3.10.4 Gebruik van geweld en beslissen over doodstr-

Uit een nota daterende van 21 augustus 1999 uitgaande van Selcuk blijkt het volgende:
"We moeten de genaamde Erkan aanhouden en we gaan hem een lesje leren.
Het is niet genoeg dat we Ahmet slaan. Als we hem in zijn voeten schieten zal hij
onszeker aangeven, ik twijfel of hij de doodstraf heeft verdiend of niet, daarom dat
ik het aanjullie vraag. Tot dat we een antwoord krijgen vanjullie gaan we hem
blijven gevangen houden." (kaft 7 , onderkaft 3, stuk 73).
Dit is volledig in overeenstemming met de statuten van de DHKP-C waarin ook de
doodstraf is voorzien.
Dit blijkt trouwens uit enkele foto's die in het appartement te Knokke-Heist werden teruggevonden en waarbij Musa ASOGLU verklaarde dat "de personen op de
foto S waren ontmaskerd als infiltranten en provocateurs en werden berecht door
DE VRIMCI SOL en geëxecuteerd." (zie hierboven onder 1-3.6).
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In een op het appartement te Knokke-Heist in beslag genomen brief gericht aan
AL1 (kaft 1.l, stukken 863 en 864 met bijlage 07) blijkt dat het gaat over een persoon ( de naam werd uitgedrukt in codecijfers) die hen (DHKP-C) zou verraden
hebben en een dubbelspion zou spelen samen met de andere verraders. De brief
vermeldt dat alles wat hij zegt niet geloofd dient te worden en aldus niet serieus
moet worden genomen. Er staat verder in de brief dat men hem moet ondervragen
door middel van marteling. Men dient hem constant te bewaken, hem niet laten slapen (24124 uur), handen langs achteren boeien, eventueel de voeten boeien, geen
aandacht geven aan smeken en huilen, geen eten geven, hem enkel afhankelijk
maken dat zijn leven op het spel staat.
Ten slotte wordt er vermeld dan ze hem nog met rust laten, op het gepaste moment
gaan ze hem wel aanpakken.
Bij zijn verhoor d.d. 28 december 1999 over de in beslag genomen stukken (kaft
1.3, stuk 60 in kaft nummer 443) verklaarde Musa ASOGLU met betrekking tot
het in beslag genomen stuk onder bijlage 03:
"Het betreft hier een winkelier, zijnde HASAN LE VENT dewelke werd gestraft
door de eenheid YALCIN IBRAHIM SPB. Dit hebben wij mondeling vernomen. U
vraagt mij hierop wat wij verstaan onder bestrajîng? Dit kan op diverse manieren
gebeuren: vb. door bekendmaking van zijn ware identiteit, zijn eventuele banden
met onze organisatie verbreken. Gezien het hier een winkelier betreft gaat niemand
nog zaken doen met deze persoon met eenfaillissement tot gevolg. Een bestrafing
kan eveneens gaan totfysiekgeweld, vb het in elkaar slaan, een knieschot en zelfs
tot het doden, afhankelijk van hetgeen deze persoon zelf heeft teweeggebracht.''.
Bij zijn verhoor d.d. 09 februari 2000 (kaft 1.3, stuk 227 in kaft met nummer 443)
werd aan Musa ASOGLU de in beslag genomen kartonnen doos met opschrift
BOUQUET voorgelegd. Met betrekking tot bijlage 66 van de uit de doos geïnventariseerde stukken verklaarde Musa ASOGLU:
"het betreft een terechtstelling van een verrader van de organisatie met name Ali
TOKMAN. De bestrajîng vondplaats op 08/08/98 om 10.40 te ISTANBUL.".
De rechtbank wenst hier ook te verwijzen naar de talrijke vonnissen in Duitsland in
de periode van 1995 tot 2000 waarbij leden van de DHKP-C werden veroordeeld
wegens o.a. wederrechtelijke vrijheidsberoving, poging tot doodslag, poging tot
gijzeling, verboden wapendracht, moord, leiderschap en lidmaatschap van een terroristische vereniging (kaften 9.1 tot 9.4).
Hierbij wenst de rechtbank inzonderheid te verwijzen naar het vonnis van het
Oberlandesgericht Celle van 11 april 2000. Bij dit vonnis werden twee leden van
DHKP-C, meer bepaald Nese Yildirim en Sonnur Yildirim, veroordeeld wegens
lidmaatschap van een terroristische vereniging.
De rechtbank verwijst hierbij dan ook naar het feit dat in Knokke-Heist een Turks
paspoort werd aangetroffen met nummer TR-E 7 16920, plaats van uitgifte Hannover, datum van uitgifte 27 maart 1991, uiterste geldigheid 08 maart 1994 en verlengd tot 08 maart 2002, op naam van Nese Yildirim, van Turkse nationaliteit,
geboren te Heidelberg op 12 november 1978, waar de oorspronkelijke foto werd
vervangen door de foto van derde beklaagde FEHFüYE ERDAL, die zich liet identificeren als Nese Yildirim (kaft 4, onderkaft 5, stukken 7 tot 10 en kaft 5,
onderkaft 1, stukken l l tot 14).
Ook de belevenissen van de vroegere raadsman van de DHKP-C, de genaamde
Ulutan Gun, zijn hallucinant. Van 13 tot 24 februari 1995 werd Ulutan Gun wegens
vermeende inbreuken tegen de bevelen van de organisatie in Duistland aangehouden en onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek binnen de partij. Het
doodsvonnis werd door de partij uitgesproken. Kort voor de voltrekking van dit
doodsvonnis, kon hij vluchten.
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In november 1998 gaf Nuti Eryüksel, toen verantwoordelijke voor het DHKP-C in
Duitsland, de opdracht om DHKP-C activist Bulent Aricak te doden. Aricak had in
september 1998 bij de politie aangifte gedaan van de organisatie. De doding werd
echter niet uitgevoerd omdat het met de daad belaste lid van de DHKP-C Huseyin
Ergin zich bij de politie aanmeldde.

2. Doelen. structuren en activiteiten van de DHKP-C:
2.1. Doelen:

Op basis van de in beslag genomendocumenten kunnen de doelen, structuren en
de activiteiten van de DHKP-C als volgt worden samengevat:
In het partijprogramma van de DHKP-C staat vermeld als "einddoel" van de partij
en de "weg tot bevrijding"(verta1ing):
"(...) Onzepartij is een partij, die zich de marxistisch-leninistische wereldbeschouwing eigen heeft gemaakt, en die hiervoor vecht. Haar einddoel is een klasseloze orde en een wereld zonder uitbuiting tot stand te brengen. Maar haar huidig
doel is niet dit, maar wel de revolutionaire volksmacht, die de heerschappij van
alle volkskrachten is, die tegen het imperialisme en de oligarchie zijn. (...)
De gewapende strijd van het volk wordt onder de leiding van de Revolutionaire
volksbevrijdingspartij-JFont, door het ontwikkelen van bewapendepropaganda en
de guerrilla oorlog in de stad en op hetplatteland, gevoerd en daardoor uitdeint en
versterkt en zo een guerrilla leger vormt, door de toenemende volksbewegingen en
de regionale opstanden en door het ontstaan van een volksleger en ten slotte door
de totale opstand tegen de oligarchische staat en het oprichten van een revolutionaire volksheerschappij. (...) ".
Tot de ';lijanden van het volk" behoren, naast het "VS imperialisme" en andere
"imperialische machten" ook 'l(...), spionnen, verraders, agenten en provocateurs
en hun organisaties, dieproberen de revolutionaire oorlog te verhinderen en die de
oligarchie helpen (...) ".
Over de door de partij in aanspraak genomen bevoegdheid bevat het partijprogramma de volgende passage:
"(...) Het mechanisme van de nieuwe bevoegdheid zal tegen contrarevolutionair2n
een dictatuur uitoefenen en elke contrarevolutionaireactiviteit aan het licht brengen en bestrafen. (...) ".
De statuten van de DHKP bevatten een gelijkaardige inhoud als deze van het
partijprogramma.
Het revolutionaire volksbevrijdingsfront (DHKC) vervolgt in de statuten identieke
doelen en doeleinden.
2.2. Structuur:

De DHKP-C is als marxistisch-leninistische kaderorganisatie centralistisch en
hiërarchisch opgebouwd. Het hoogste orgaan is het partijcongres. Het partijcongres kiest als uitvoerende organen de Algemeen Secretaris, het Centraal Comité en
het Algemeen Comité.
De Algemeen Secretaris heeft omvangrijke volmachten en is praktisch niet af te
zetten.
De Algemene Secretaris van de Devrimci Sol en aansluitend van de DHKP-C was
en is Dursun KARATAS.
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Het Centraal Comité heeft de formele leidingfunctie, maar kan echter ook door de
Algemeen Secretaris in zijn bevoegdheden beperkt worden.
Onder het Centrale Comité rangschikt de partij zich in comités en cellen. De
comités hebben de opdracht "in het gebied", in de regio of in de eenheid waarin ze
zich bevinden, de partij- en frontorganisaties te besturen en te leiden, de oorlog te
ontwikkelen en de organisatie uit te breiden.
Volgens de absolute aanspraak op de heerschappij van een marxistisch-leninistische partij zijn de leden nauw verbonden met de organisatiestructuuren dienen
zij onvoorwaardelijk gehoorzaamheid uit te oefenen. De partijleden zijn ondenvorpen aan een strafvordering die bij een verkeerd gedrag zelfs tot de doodstraf reikt.
Ook buiten Turkije is de DHKP-C georganiseerd:
Op grond van het doel van de DHKP-C, de "wereldrevolutie" te behalen en het
.
"imperialisme" met oorlogsmiddelen te overwinnen, verspreidt het fiont zich
overal waar er "gevechteny'zijn. Het besluit nummer 8 van het stichtingccongres .
van de partij van de DHKP-C voorziet met dat doel de opbouw van een "rugfiont"
in Europa. Dit wordt gerealiseerd door de oprichting van zowel officiële als officieuze kantoren van de partij. Uit het strafonderzoek is duidelijk gebleken dat de
organisatie van de DHKP-C zich ook in België uitstrekt.
Bij beschikking van 06 augustus 1998 verbood de Duitse Minister van binnenlandse zaken de DHKP-C in Duitsland, omdat het ging om een vervangende organisatie van de in 1983 verboden Devrimci Sol, die zich in niets onderscheidde van
de Devrimci Sol.
Gegeven de moeilijkheden in Duitsland en gelet op de in beslag genomen voonverpen in het appartement te Knokke-Heist en in de onderschepte voertuigen, is het
duidelijk dat de DHKP-C haar centraal bureau van Duitsland naar België verplaatste en hier de activiteiten verder werden opgevolgd. Uit de analyse van de in beslag
genomen documenten en de geautomatiseerde bestanden blijkt dat tot op het ogenblik van de inbeslagname d.d. 26 september 1999 te Knokke-Heist dagelijks werd
gecommuniceerd en gerapporteerd over de werking van de DHKP-C.

2.3. Activiteiten:
In Turkije pleegde de DHKP-C sinds haar oprichting verder aanslagen op Staatsinstellingen, in het bijzonder op deze van de politie, op vertegenwoordigers van het
"collaborateurmonopolistischkapitalisme", verdachte personen werden als verraders "bestraft"; zelfs de doodstraf werd uitgesproken en uitgevoerd. De acties eisten talrijke mensenlevens. Deze "antifascistische acties, strafacties en waarschuwingsacties" werden als voorbeeld aangevoerd in partijpublicaties: "allen die
bevrijding nastreven, die voor de revolutie willen vechten, leren uit deze acties en
worden initiators voor alle nieuwe acties.".
Aldus werden moorddadige aanslagen ook vanuit België opgeëist door elfde beklaagde Bahar KIMYONGUR.
Om hun doelstellingen in Europa te ondersteunen ontwikkelde de DHKP-C veelvuldig activiteiten.
Via het gebruik van als culturele instellingen gecamoufleerde onderorganisaties
(zie terzake het hierboven gestelde met betrekking tot Charleroi), via het optreden
bij betogingen (zoals o.a. blijkt uit verschillende in beslag genomen foto's), alsook
door geschriften van allerlei aard, in het bijzonder het verkopen van het tijdschrift
"Devrimci Sol" als officieel centraal publicatieorgaan van de DHKP, het "DHbulletin" en het overal in Europa verkochte weekblad "Kurtulus" (de opvolger
sinds 1995 van het tijdschrift "Miiscadele") werd voor de partij en haar doelstellingen aan ledenwerving gedaan.
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De winsten van de verkoop van publicaties waren een wezenlijk deel van de door
de organisatie benodigde financiële middelen, waarvan sympathisanten en andere
landgenoten nu en dan onder druk en bedreigingen tot ahame gedwongen werden.
Voor het aanschaffen van financiële middelen gold overigens het op het stichtingscongres genomen "besluit nr. 11". Daarna waren de "gezamenlijke gebieden en
regio's, gezamenlijke partijorganisaties, kaders sympathisanten en aanhangers"
betrokken bij de financiering door regelmatige bijdragen en giften. Giften werden,
in het bijzonder via de rond de jaarwisseling uitgevoerde campagnes, geïnd.
Omdat de aldus verkregen middelen niet voldoende waren, moesten ook van de
"uitbuiters, de woekeraars, de handelaars, iedereen die handel deed met zwart geld,
degenen die onterecht inkomsten hadden en speculanten" materiële inningen
worden gedaan. Deze inningen kregen de status van "revolutiebelasting".
Over de inkomsten en uitgaven werd er regelmatig mondeling en schriftelijk gerapporteerd door de gebiedsverantwoordelijken die instonden voor het bereiken van .
de vooropgestelde doelen. Om de bedragen, die op voorhand werden vastgesteld,
te behalen, werden de bijdragen en "giften", indien nodig, onder bedreiging of met
geweld geïnd. Daarbij werden betalingsonwilligen in het nauw gedreven, vermimende betalers werden geslagen of tot schadeloosstelling verplicht, in het bijzonder werden voerîuigen of andere voorwerpen "verpand" en een tijd lang
ongeldig door de partij gebruikt.

3. Door de verdedi~iwop eworpen voorafpaanden:
3.1. Betreffende de openbaarheid van de terechtzittin?:

Door de federale en de lokale politie werden in het gerechtsgebouw te Brugge een
aantal veiligheidsmaatregelen genomen met het oog op onderhavig proces. Deze
maatregelen bestonden onder meer in een veiligheidsfouilleringvia metaaldetectie
en het identificeren van alle personen die de zittingszaal wilden betreden, via kopiename van hun identiteitsgegevens. Vanaf de tweede dag van de openbare terechtzitting, met name op 24/01/2006, werd op verzoek van het openbaar ministerie het nemen van een kopie van de identiteitsgegevens stop gezet en werd nog
enkel de identiteit van alle personen genoteerd.
De verdediging uitte geen bezwaar tegen de veiligheidsfouillering, doch meende
dat de identiteitscontrole een inbreuk maakte op het principe van de openbaarheid
van de terechtzitting, daar waar de voornamelijk Turkse toehoorders in het publiek
zich geïntimideerd voelden en ervoor terugschrokken hun naam geficheerd te zien
als bezoeker aan het proces.
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de veiligheidsfouilleringen de identiteitscontrole maatregelen betreffen die ressorteren onder de opdrachten van bestuurlijke politie van de politiediensten, zoals geregeld in de artikelen 14,28 en 34
van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992. De maatregelen kunnen
worden genomen wanneer personen toegang hebben tot plaatsen waar de openbare
orde wordt bedreigd en dienen ertoe de orde en de veiligheid van personen te
handhaven. Daar waar door de verdediging herhaaldelijk werd gesteld dat een
moordcommando in opdracht van de Turkse Staat enlof van de familie Sabinci op
de derde beklaagde (Erdal) en op de negende beklaagde (Karatas) zou zijn afgestuurd, kaderden de genomen maatregelen onder meer in de vrijwaring van de
veiligheid van deze personen.
Vervolgens was er van een werkelijke 'fichering' geen sprake, doch betrof het
enkel een identiteitscontrole uit veiligheidsoverwegingen en gold de maatregel ten
aanzien van alle personen. Het Openbaar Ministerie garandeerde overigens dat de
genoteerde gegevens zouden worden vernietigd.
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Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat de door de politie genomen veiligheidsmaatregelen geenszins enige afbreuk hebben gedaan aan de openbaarheid van de
terechtzitting.
3.2. Betreffende de ~reiudiciëlevraap:
De verdediging van Bahar KIMYONGUR, elfde beklaagde, wenst dat de volgende
prejudiciële vraag overeenkomstig artikel 35 van het verdrag betreffende de
Europese Unie (hierna VEU) gesteld wordt aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen (zie zittingsbesluiten d.d. 25 januari 2006):
"Is artikel 2 van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (2OO2/47XJB.27;
in zoverre het de lidstaten verplicht de nodige maatregelen te nemen om "het
leiden van een terroristische groep"- te weten "een sinds enige tijd bestaande,
gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die in overleg optreden .
om terroristische misdrijven, zoals omschreven in art I , te plegen" - strafiaar te
stellen;
zonder dat betrokkene daarvoor zelf enig terroristisch misdrGx zoals omschreven
in art l hee3 gepleegd,
en zijn betrokkenheid gebaseerd wordt opfeiten die dateren van voor de strafbaarstelling enerzijds,
en op "het verspreiden van informatie, het houden van persconferenties, het organiseren van manifestaties" anderzijds;
in overeenstemming met artikel 6, lid 2, van het Verdrag betrefen de Europese
Unie, meer specijïek met het door die bepaling gewaarborgde legaliteitsbeginsel in
strafiaken en de vrijheid van meningsuiting ?".

Bij wet van 19 december 2003 betreffende de terroristische misdrijven (Belgisch
Staatsblad van 29 december 2003) werd het kaderbesluit van de Raad van 13 juni
2002 inzake terrorismebestrijding in de Belgische rechtsorde ge'bplementeerd
samen met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, afgesloten in het kader van de Verenigde Naties op 9 december 1999,
ondertekend door België op 27 september 2001.
Voorafgaandelijk dient te worden opgemerkt dat een kaderbesluit een bindend
instrument is voor de lidstaten die er partij bij zijn. Artikel 34.2 VEU bepaalt dat
de Raad maatregelen neemt en de samenwerkingbevordert, in een passende vorm
en volgens passende procedures, die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie. Daartoe kan de Raad met eenparigheid van stemmen op initiatief van elke lidstaat of van de Commissie onder meer kaderbesluiten aannemen.
Volgens artikel 34.2.b VEU hebben kaderbesluiten tot doel de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Deze
kaderbesluiten zijn bindend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken
resultaat, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en
middelen te kiezen. Zij hebben geen rechtstreekse werking.
Artikel 2 van het kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding dat hier ter
discussie staat, bepaalt het volgende :
Strafbare feiten met betrekking tot een terroristische groep:
"l.Voor de toepassing van dit kaderbesluit wordt onder terroristische groep verstaan een sinds enige tijd bestaande, gestructureerde vereniging van meer dan
twee personen die in overleg optreden om terroristische misdrijven te plegen. Met
,,gestructureerde vereniging" wordt gedoeld op een vereniging die niet toevallig
tot stand is gekomen met het oog op een onverwijld te plegen strafbaar feit en
waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van formeel afgebakende taken van de
leden, noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde
structuul:
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2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de hierna volgende opzettelijke
gedragingen strafiaar te stellen:
a) het leiden van een terroristische groep;
b) het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep, waaronder het
verstrekken van gegevens of middelen aan de groep of het in enigerlei v o m j n a n cieren van de activiteiten van de groep, wetende dat deze deelneming bijdraagt aan
de criminele activiteiten van de groep.".

Artikel 6, lid 2 VEU waarnaar elfde beklaagde verwijst in zijn prejudiciële vraag,
bepaalt dat de Europese Unie "de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd
door het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij
uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien,
als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht" dient te eerbiedigen.
Artikel 35 VEU bepaalt de bevoegdheid van het Hof van Justitie.
België heeft de bevoegdheid van het Hof van Justitie aanvaard overeenkomstig de
bepaling van artikel 35, lid 2 en lid 3, onder b) van het Verdrag betreffende de
Europese Unie (PB. L. 114, 1 mei 1999, blz. 56).
In tegenstelling tot wat door elfde beklaagde in besluiten wordt voorgehouden, berust er op de nationale rechter geen verdichting om een prejudiciële vraag te stellen
aan het Hof van Justitie. De nationale rechter dient dit enkel te doen wanneer hij een
beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van het vonnis (zie artikel
35, lid 3, onder b).
In casu stelt de rechtbank vast dat het Arbitragehof in haar arrest 12512005 van 13
juli 2005 (www.arbitrag.e.be)reeds uitspraak heeft gedaan over de conformiteit van
voormeld kaderbesluit met het legaliteitsbeginsel(zie de overwegingen van het Arbitragehof met betrekking tot het eerste middel van B.4 tot B.8), waarbij het Arbitragehof eveneens oog heeft gehad voor de rechtspraak van het EHRM.
Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat het laatste onderdeel van de prejudiciële
vraag - waar elfde beklaagde voorhoudt dat zijn vervolging voor zover die gebaseerd is "op het verspreiden van informatie, het houden van persconferenties en het
organiseren van manifstaties ", in strijd is met artikel 6, tweede lid van het Verdrag
betreffende de Europese Unie dat onder meer het recht op vrije meningsuiting garandeert, - geen direct verband heeft het de omzetting naar Belgisch recht van de
artikelen 1 en 2 van voormeld kaderbesluit. Deze elementen worden door het openbaar ministerie aangehaald om de rol van beklaagde bij een (mogelijke) terroristische organisatie aan te tonen waar deze rechtbank zal over oordelen. Hierbij kan
onderzocht worden of het recht op vrije meningsuiting van beklaagde in het gedrang
is gekomen.
Ten slotte wil de rechtbank benadrukken dat een beperking van de rechten gewaarborgd door het EVRM (waarnaar artikel 6, tweede lid VEU verwijst), mogelijk is
door een nationale regelgeving, die bepaalde doelstellingen, zoals de openbare veiligheid of nog de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, nastreeft,
voor zover die beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving, wat
impliceert dat de beperking beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke
noodzaak (noodzakelijk in een vrije, pluralistische staat), relevant of pertinent is en
in verhouding staat tot het nagestreefde doel. Bepaalde rechten, zoals het recht op
vrije meningsuiting, zijn dan ook niet absoluut te noemen.
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Gelet op het voorgaande, dient het verzoek van beklaagde om een prejudiciële vraag
te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dan ook te
worden afgewezen.
3.3. Betreffende de gevraapde biikomende onderzoeken:

Eerste beklaagde is van oordeel dat het strafdossier onvolledig is waardoor het
recht op een eerlijk proees, onder meer gesteund op de gelijkheid van wapens tussen de vervolgende partij en de beklaagde, onherstelbaar geschonden is. Dienvolgens vraagt eerste beklaagde de onontvankelijkverklaringvan de strafvordering.
Volgens eerste beklaagde dient het dossier aangevuld te worden met een reeks elementen die de grondslag vormen van een belangrijke tak van zijn verweer, dat
onder meer is gebaseerd op de wettige zelfverdediging en de noodtoestand. De
bijkomende onderzoeksdaden die door eerste beklaagde worden gevraagd zijn de .
volgende:
het opvragen, voegen en vertalen van een aantal door eerste beklaagde gespecificeerde officiële rapporten van diverse Turkse autoriteiten;
het verhoor van de door eerste beklaagde opgegeven 24 personen, de meesten
uit Turkije (ex-leden van de parlementaire onderzoekscommissie, journalisten,
waarnemers van Amnesty International, ...);
het voegen van het volledige dossier dat in Nederland in verband met de transportfirma "De Lange Weg" CV te Rotterdam werd opgemaakt, met inbegrip
van de eindbeslissingen.
Door het Openbaar Ministerie werd ter zitting van 25/01/2006 het verkorte vonnis
van 2/10/2002 van de rechtbank van Rotterdam en van de aanvulling op het vonnis
in de strafzaak tegen Ismail Miroglu neergelegd.
Tweede beklaagde verzoekt de rechtbank om volgende aanvullende onderzoeksdaden:
1. te bevelen aan de burgerlijke partij de Turkse Staat voor te leggen:
het strafdossier in de zaak van de moordaanslag op de medebeklaagde Duyar;
het administratieve dossier in verband met dezelfde zaak
eventueel het vonnis van veroordeling of buitenvervolgingstelling;
2. te bevelen dat de leden van de familie Sabanci ondervraagd worden over het
uitsturen van een strafexpeditie naar Fehriye ERDAL;
3. de journalisten die de neergelegde persberichten wat dat betreft hebben gepubliceerd, te ondervragen.
Negende en tiende beklaagden vragen dat het dossier gecomplementeerd wordt
met de volgende stukken:
a. een proces-verbaal waaruit blijkt waarop precies de aan SARI toegeschreven
vingerafdruk is gevonden;
b. stukken waaruit kan blijken op welke manier het openbaar ministerie c.q. de
politie in het bezit is geraakt van de vingerafdrukbladen van KARATAS en
SARI;
c. vertalingen van de stulcken die onder de nummers 80,09,46 en 90 in beslag
zijn genomen.
Nopens de punten a en b werden door het openbaar ministerie ter zitting van
2310 112006 twee navolgende processen-verbaal met nummers 1OO469/2OO6 en
100006/2006 neergelegd.
Voor zover door het openbaar ministerie ondertussen aan hoger vermelde verzoeken nog niet werd voldaan, dient te worden opgemerkt dat de rechtbank het
openbaar ministerie niet kan dwingen om bepaalde stukken bij het dossier te voegen of om bepaalde onderzoeken uit te voeren of te laten uitvoeren.
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Verder is de rechtbank van oordeel dat het strafdossier volstaat om beklaagden het
recht op een eerlijk proces te garanderen. Het is ten andere niet omdat het strafdossier niet geheel volledig zou zijn, dat het proces als oneerlijk dient bestempeld te
worden. De rechter mag een veroordeling uitspreken wanneer de aanklacht steunt
op voldoende overtuigende gegevens die op een regelmatige manier zijn bekomen
(zie HUYBRECHTS, L., "Het gebruik in het strafproces van een ander strafdossier
of van bepaalde stukken", in Om deze redenen, Liber amicorum A. Vandeplas,
Gent, 1994,288-292).
De rechtbank dient zich bij de beoordeling van de diverse tenlasteleggingen uitsluitend te steunen op de gegevens van het dossier, zoals het voorligt.
De zaak is naar het oordeel van de rechtbank in staat om te worden beoordeeld.

4. Ten pronde:

4.1.1. Bendevorming ftenlasteleggin~enA en Bk
4.1.1.1. Algemeen:
De misdrijven bepaald bij de artikelen 322,323 en 324 Sw. hebben als gemeenschappelijk constitutief bestanddeel het bestaan van een georganiseerde groep personen met als doel op personen of eigendommen aanslagen te plegen die een
misdaad of een wanbedrijf opleveren.
Wat de personen betreft die van de vereniging deel uitmaken, bestaat het moreel
bestanddeel van het misdrijf in de bewuste wil van die bende lid te zijn, zelfs
zonder dat enig ander misdrijf wordt gepleegd.
(Cass., 4 december 1984,A m Cass., 1984-85,466, Rexdxpén. 1985,580; Cass. 6
mei 1998, Am Cass., 1998,491)
De strafbare periode bepaald in de dagvaarding strekt zich uit van 6 augustus 1997
tot 26 september 1999. De eerste datum is deze waarop eerste beklaagde onder een
valse naam voor de organisatie een appartement huurde te Knokke-Heist, lopende
tot 26 september 1999, zijnde de dag van de interventie te Knokke-Heist.
4.1.1.2. Constitutieve elementen:
Er is sprake van bendevorming wanneer de volgende elementen aanwezig zijn:
A. Het bestaan van een vereniging:

Het bestaan van een vereniging met het oogmerk om misdrijven te plegen kan
worden afgeleid uit verschillende aanwijzingen, zoals een taakverdeling of een
specialisatie, uit de regelmatige en geplande contacten, uit de ondubbelzinnige
banden tussen de verschillende leden, zonder dat één van deze criteria op zich
daarom beslissend moet zijn.
Het bepalen van het aantal leden is overgelaten aan de feitenrechter.
Er bestaat geen twijfel over dat de organisatie DHKP-C uit meerdere leden
bestond. Op het appartement werden reeds 7 personen opgemerkt. Eén van de 7
personen kon niet worden geïdentificeerd.

Het bestaan van de veren ia in^ DHKP-C blijkt ten ovenloede uit:

- Op het adres te Knokke werd d.d. 27 september 1999 een huiszoeking uitgevoerd.
Hierbij werd een grote hoeveelheid dames- en herenkleding aangetroffen. Van de
in beslag genomen kleding werd een inventaris opgemaakt bestaande uit tien
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bladzijden (kaft 1.1, stukken 123 tot en met 132). De hoeveelheid kledij wijst erop
dat er heel wat personen op het appartement kwamen en er verbleven.
Uit de foto's genomen door de politie op het appartement te Knokke-Heist blijkt
dat zich in het appartement nog een massa classeurs met documenten (tot zelfs op
het toilet) bevond, alsook nog verschillende computers (waaronder laptops) en een
grote hoeveelheid elektronisch materiaal (printers, zip-drivers, scanners, kabels,
adapters, GSM-toestellen).

- In de Ford Escort Clipper dubbel gebruik met Duitse nummerplaat (bestuurd door
Kaya SAZ en met als passagier Fehriye ERDAL) werden naast documenten (waaronder verschillende documenten die naar connecties met Duitsland verwezen, kopieën van Turkse identiteitskaarten en rijbewijzen, blanco Turkse identiteitskaarten,
kopieën van partijkaarten SSK) en heel wat computermateriaal (laptops met bijhorend materiaal, een flatscreen, een fotokopietoestel, een scanner, enz.) ook wapens .
aangetroffen ( een machinepistool UZI met geluidsdemper, vier pistolen FN 7,65
mm BROWNING en een WALTER PPK cal. 9 mm met geluidsdemper, zestiental
laders voor diverse types van wapens, een grote hoeveelheid munitie van verschiilend kaliber en merk, een elektrische knalkoker).

- In de Lancia Zeta (monovolume), die werd bestuurd door Musa

ASOGLU, werden o.a. een grote hoeveelheid documenten en computermateriaal, verschillende
(o.a. nieuwe) GSM's, een satellietontvanger, een mast in metaal voor schotelantenne op te plaatsen, verschillende kleine geldsommen ( dollars, Duitse mark en Nederlandse gulden), verschillende omslagen met pasfoto's (met vermelding van de
naam op de achterkant), verschillende Turkse identiteitskaarten, enz..
Tevens werd er een witte enveloppe aangetroffen, bevattende materiaal om een valse identiteit van advocaat aan te maken.

- In de aanhangwagen met dezelfde nummerplaat als de Renault Scenic werden inzonderheid lakens, dekens en huishoudmateriaal aangetroffen.

- Het appartement fungeerde als onderduikadres (safe-house).
Op basis van vingersporen aangetroffen in het appartement te Knokke-Heist kon
worden vastgesteld dat Nese YILDIRIM een alias was voor Fehriye ERDAL.
Fehriye ERDAL stond internationaal geseind wegens betrokkenheid bij een drievoudige moord op 09 januari 1996 te Istanbul (Turkije). Op 18 januari 1996 werd
lastens ERDAL door de bevoegde autoriteiten van Istanbul (Turkije) een aanhoudingsmandaat bij verstek uitgevaardigd wegens moord.

- Uit onderzoek bij meerdere immobiliënkantoren is gebleken dat Musa ASOGLU
reeds vanaf september 1992 appartementen in België huurde, steeds onder een valse
3
naam.
Ook in Nederland sloot hij huurovereenkomsten af onder een andere naam.
De eigenaar van de woning te Nederland had vastgesteld dat door de huurder van
de woning alle meubelen waren verzet en de woning was ingericht als een soort kantoor. Er werden onder andere twee computers en twee schotelantennes geplaatst. 's
Nachts hoorde hij typ-geluiden.
Op basis van de foto-voorlegging aan de getuigen werd Musa ASOGLU herkend.
Een Duits sprekendejongen werd geïdentificeerd als Kaya SAZ.
Het meisje dat enkel Turks sprak, werd herkend als Fehriye ERDAL
De oudere man die ook aanwezig was geweest in de recreatiewoning werd herkend
als Dursun KARATAS.
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Men was in het bezit van een digital voice mask I stemvervormer dewelke volgens
de verklaring van Musa ASOGLU werd gebruikt bij het telefoneren naar de organisatie en tussen de mensen van de organisatie.
'Ik weet dat de beweging zulke dingen nodig heeft. Het wordt ookgebruikt bij het
telefoneren naar de organisatie en de mensen van de organisatie onderling. Het is
een vorm van een behoefte geworden daar er in Turkije zeerfiequent sprake is van
afluisteipraktijken door de Turksepolitie.'.
(kaft 2, onderkaft 3, stuk 129)

- Uit de analyse van de geautomatiseerdebestanden bleek ook dat er sprake was
van geldinzamelingen.
- Constructies werden opgezet om voertuigen aan te kopen op naam van een ander
persoon, zoals onder meer met Zeki KAHRAMAN voor de aankoop van het voertuig Lancia.
Musa ASOGLU had trouwens een voertuig nodig met Belgische nummerplaat
.
omdat hij niet voortdurend wenste gecontroleerd te worden door een of andere Belgische politiedienst.
- Er werden jeugdkampen georganiseerd teneinde nieuwe relaties te venvezenlijken.
Er werd een videoband gevonden met beelden van een jongerenkamp van de
DHKP-C te Stavelot. Dit kamp ging door van 14 tot 20 augustus 1997.
Er werd voor de jongeren een theoretische uiteenzetting gehouden door Nuri
Eryüksel, de verantwoordelijke voor Europa en Duitsland van DHKP-C. Op de
beelden wordt ook Bahar KIMYONGUR herkend. Hij verklaarde daar dat via de
groepering DHKP-C iets kan gedaan worden.
Op het einde van het jeugdkamp 1997 van de 'Europes revolutionaire jeugd' werden de deelnemers één voor één op het podium geroepen om hun ervaringen 1
belevenissen te vertolken. Opvallend daarbij zijn volgende stellingen:
"- ik dank de revolutionairejeugd en onze Belgische vrienden
- revolutionairjeugdkamp is een mooi gebeuren
- ik ben een guerrilla, ik ben een strijdend mens".
Tenslotte kwam Bahar KIMYONGUR aan het woord. Hij zei dat hij uit Brussel
kwam, het was zijn eerste deelname, hij had er zijn ware identiteit gevonden en
veel dingen geleerd.
(kaft 8.1, stukken 137 en 176-119)

- Het DHKP-C was actief in Charleroi nu daar adressen en personen werden
gezocht om materialen (wapens) onder te brengen. Tevens is er de verklaring van
Hasan EKICI, waaruit kan worden afgeleid dat op het adres Rue Vauban nummer 5
te Charleroi de activisten en sympathisantenvan het DHKP-C samenkwamen (kaft
4, onderkafl 1, stuk 50).
B. Deorganisatie van een vereniging:
De vereniging moet een georganiseerde groep betreffen waarvan de leden vrijwillig door onderlinge relaties verbonden zijn met het oog op de uitvoering van wat
werd gepland.
Het wezenlijk bestanddeel van het misdrijf, met name de werkeliike organisatie
van de Doev, is voor de rechter een zuiver feitelijke beoordeling.
De organisatie DHKP-C is niet toevallig tot stand gekomen. Zij hield op 30 maart
1994 een congres waarbij zij sindsdien de naam DHKP-C draagt, nadat zij zich
voordien reeds had afgescheurd van het Dev Sol.
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De DHKP-C is als marxistische-leninistischekaderorganisatie centralistisch en
hiërarchisch opgebouwd. Het hoogste orgaan is het partijcongres. Het partijcongres kiest als uitvoerende organen de Algemeen Secetaris, het Centraal Comité en
het Algemeen Comité.
Volgens de absolute aanspraak op de heerschappij van een marxistische-leninistische partij zijn de leden nauw verbonden met de organisatiestructuur en dienen
zij onvoorwaardelijk gehoorzaamheid uit te oefenen. De partijleden kunnen bij een
verkeerd gedrag gesanctioneerd worden, zelfs met de doodstraf.
Ook buiten Turkije is de DHKP-C georganiseerd. Dit wordt gerealiseerd door de
oprichting van zowel officiële als officieuze kantoren van de partij. Uit het
strafonderzoek is duidelijk gebleken dat de organisatie van de DHKP-C zich ook in
België uitstrekt.
Volgens het openbaar ministerie stond aan het hoofd van de organisatie de secre- .
taris-generaal, zijnde Dursun KARATAS, negende beklaagde.
Aan de hand van de gegevens van het strafdossier staat vast dat Dursun KARATAS
aan de kust verbleef in de periode 1997-1999. Hij werd er bijgestaan door Musa
ASOGLU (eerste beklaagde), Kaya SAZ (tweede beklaagde), Fehriye ERDAL
(derde beklaagde), Sukriye AKAR OZORDULU (vijfde beklaagde) en Zerrin
SARI (tiende beklaagde).
Eerste, tweede, derde en vijfde beklaagden werden effectief te Knokke-Heist
aangetroffen. Aan de hand van foto's en vingerafdrukkenkomt het tevens bewezen
voor dat negende en tiende beklaagden er hadden verbleven.
Men heeft veertien bladzijden nodig om het achtergelaten materiaal te inventariseren. Wanneer hierbij nog het materiaal wordt gevoegd dat in de voertuigen werd
aangetroffen dient men de vraag te stellen of er nog veel bewegingsruimte was in
het appartement?
Nazicht van de overtuigingsstaten wijst er dan ook op dat er niet de minste twijfel
kan over bestaan dat het appartement werd gebruikt als een centraal bureel van een
organisatie (o.a. een tiental laptops, een vijftiental GSM's, laser printers, een kleurenprinter, scanners waaronder een fotoscanner) en aldaar verschillende personen
werkzaam waren edof verbleven (een massa aan kledij). Musa ASOGLU geeft in
zijn verklaring d.d. 06 december 1999 ook toe dat al het materiaal toebehoort aan
de organisatie DHW-C (kaft, 2, onderkaft 3, stuk 127).
De enorme hoeveelheid communicatie- en computerapparatuur was ook de brandweer opgevallen (kaft 7, onderkaft 1, stuk 75).
Ook het fotodossier is terzake klaar en duidelijk (kaft 7, onderkaft 3, stukl7).
De inrichting van het appartement en het aldaar aanwezig materiaal tonen duidelijk
aan dat het geen toevallige bijeenkomst van personen betrof met het oog op een
vermaakuitstap aan de Belgische kust.
Ook de betrokkenheid van de elfde beklaagde bij deze organisatie blijkt uit het feit
dat in het voertuig Lancia verschillende documenten op naam van Bahar
Kimyongur werden aangetroffen.

Volgens de verdediging is de finaliteit van de vereniging DHKP-C uitsluitend politiek van aard en hebben beklaagden geenszins de persoonlijke intentie gehad om
misdrijven te plegen. Enkele 'uitschuiversdie bepaalde leden van DHKP-C
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zouden begaan hebben ', zouden niet aan de politieke organisatie kunnen toegeschreven worden.
De doelstelling van DHKP-C zou niet bestaan in het plegen van aanslagen op p e sonen en eigendommen, maar wel in 'het creëren van een gemeenschap zonder
klasse en uitbuiting'.
Het DHKP-C heeft evenwel als oogmerk het plegen van aanslagen, zowel gericht
op personen als op eigendommen en mlks met het vermogen om op het geschikte
ogenblik in actie te treden, zoals hierna aangetoond.
De wil om schade toe te brengen aan personen en goederen kan blijken uit verschillende elementen, zoals de aanwezigheid van materiaal waarmee opzettelijk
schade kan worden toegebracht aan personen en goederen, of het feit dat expliciet
uitdrukking wordt gegeven aan de wil om dergelijke schade toe te brengen of om
de verantwoordelijkheid ervoor op te eisen.
(Con: Brussel 3 oktober 1995, Journ. Proc. 1995, afl. 290,26).
Uit geen enkel element van het strafdossier zou volgens de verdediging blijken dat
beklaagden op welke manier dan ook zouden betrokken zijn bij het voorbereiden
van welke actie dan ook, noch in België, noch in Turkije, noch elders in Europa.
Wanneer de vereniging een georganiseerde groep uitmaakt met het hierboven vermeld oogmerk, vallen haar leden onder de toepassing van de strafwet, zelfs zo ze
niet overgaan tot het plegen van aanslagen (DE NAUW A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 2002 ,p. 73, nr. 106).
In afwijking van de regel dat normaal enkel krenkingsmisdrijven strafbaar worden
gesteld, achtte de wetgever het nodig om daden die geen onmiddellijke schending
van de rechten van derden meebrengen en die niet rechtstreeks schade veroorzaken, toch onder het toepassingsbereik van de strafwet te brengen omdat ze wegens
hun aard of wegens de hoedanigheid van hun daders ongerustheid scheppen in de
samenleving. We hebben dus te maken met een uitzonderlijke vorm van criminaliteit die een rechtstreekse bedreiging van de openbare orde en het staatsgezag
meebrengt (VANDROMME, S. en DE ROY C., 'De strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen. De nieuwste ontwikkelingen in het
leerstuk van de strafbare poging en de gevolgen ervan voor het stra@rocesrecht',
Postuniversitaire cyclus WillyDelva 2006, p. 14).
De verdediging brengt aan dat bij bendevorming het hoofddoel van de vereniging
is de persoonlijke verrijking van het bendelid. Dit oogmerk is echter niet in de wettekst terzake omschreven. De verdediging verwart hier met de criminele organisatie.
De wil van beklaagden om schade toe te brengen aan personen en goederen blijkt
ten overvloede uit de hierna vermelde gegevens.
Nazicht van de inventaris van in beslag genomen goederen bij de inval op het
appartement te Knokke - Heist op 26 september 1999 en de aldaar aangetroffen
wapens in o.m. de voertuigen, toont aan dat het appartement werd gebruikt als centraal bureau van de organisatie en dat er meerdere personen verbleven en 1 of
werkzaam waren.
In het voertuig Ford Escort Clipper met Duitse nummerplaat werden o.m. aangetroffen een machinepistool UZI met geluidsdemper, vier pistolen FN 7,65 mm
BROWNING (deze zaten verborgen in een boks van een stereo-installatie in en
sporttas; de serienummers waren vakkundig weggelast) en een WALTER PPK cal.
9 mm met geluidsdemper, zestiental laders voor diverse types van wapens, een
grote hoeveelheid munitie van verschillend kaliber en merk, een elektrische
knalkoker.
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- In de voertuigen werden tevens valse Turkse identiteitskaarten en rijbewijzen
aangetroffen.
Bij verhoor stelde Musa ASOGLU dat - gezien de omstandigheden in Turkije deze voorwerpen van pas konden komen voor mensen die werden gezocht in
Turkije. Die mensen konden daaraan behoefte hebben.
- Analyse van de bestanden van de in beslag genomen computers bevatten meerdere nota's i.v.m wapens en explosieven (punt 1.3.10.1).
Er werd een nota teruggevonden i.v.m. verschillende elektrische toestellen ( stofzuiger, decoder, badverwarmer, ...) waarin wapens waren verborgen. Welke wapens in welk toestel werden verborgen, stond er tegenover geschreven.
In een nota van 8 september 1999 was er sprake van 40 kg poeder dynamiet, 10
elektrische ontstekers, 20 gewone ontstekers, 3 afstandsbedieningen, 40 meter
gewone lont en een afstandsbediening met telefoon die ze gingen klaarmaken.
Talrijke nota's gaan over het aankopen van wapens en explosieven, het onderbren:
gen van die 'materialen', de wijze van verpakking en verberging, het vervoeren van
die materialen o.a. naar Turkije, plaatsen waar de materialen veilig kunnen worden
opgeslagen, het zoeken naar adressen en personen (men maakt zelfs een curriculum vitae waaraan de persoon moet beantwoorden), enz..
Zoals hiervoren reeds uiteengezet kan de wil om schade toe te brengen aan personen en goederen blijken uit verschillende elementen zoals de aanwezigheid van
materiaal (in casu wapens ) waarmee opzettelijk schade kan worden toegebracht
aan personen en goederen.

- Uit analyse van de geautomatiseerde bestanden blijkt ook dat er sprake was van
geldinzamelingen (punt 1.3.10.2).
Onder meer via afpersing werden gelden voor DHKP-C verzameld, zoals blijkt uit
de in Nederland en Duitsland gevoerde onderzoeken en veroordelingen.
Hierbij werd vastgesteld dat het DHKP-C haar hoge financieringsbehoeften enerzijds dekt door de verkoop van publicaties, waarbij de afnemer middels dwang tot
de aankoop wordt verplicht. Anderzijds financiert de organisatie haar uitgaven
door jaarlijkse Europese schenkingsinzamelingen,waarbij zij ook in geval van
onwil tot betaling in veel gevallen op strafbare wijze met geweld dreigden en ook
geweld gebruikten.
Omdat de aldus verkregen middelen niet voldoende waren, moesten ook van de
"uitbuiters, de woekeraars, de handelaars, iedereen die handel deed met zwart geld,
degenen die onterecht inkomsten hadden en speculanten" materiële inningen
worden gedaan. Deze inningen kregen de status van "revolutiebelasting".
Over de inkomsten en uitgaven werd er regelmatig mondeling en schriftelijk gerapporteerd door de gebiedsverantwoordelijken met betrekking tot het bereiken van de
vooropgestelde doelen

- Uit de analyse van de geautomatiseerdebestanden van de computers die op 26
september 1999 in het appartement en de voertuigen werden aangetroffen, blijkt
ook dat er sprake is van het voorbereiden van aanslagen.
Zo wordt er in brieven in augustus 1999 door Sefer gewag gemaakt van het plegen
van een eerste aanslag en de voorbereiding ervan. Ondermeer moeten er valse identiteitsdocumenten worden gemaakt.
Verder wordt er in detail beschreven hoe en wanneer de aanslag zal gebeuren;
hoeveel en welke soort explosieven men nodig heeft; welke veiligheidsmaatregelen
dienen te worden genomen om geen sporen na te laten. Ook de ontploflhgstijd
werd bepaald om te vermijden dat er zich op het ogenblik van de ontploffing nog
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mensen in het gebouw zouden bevinden. Men wilde enkel schade aan het gebouw
berokkenen.
Verder was er sprake van een tweede plaats waar een aanslag zou worden gepleegd
en waarvoor dringend bijkomende explosieven zouden dienen te worden geleverd.
Dit wordt verder bevestigd aan de hand van talrijke in beslag genomen documenten
waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar wapens, springstoffen en munitie en
waarin sprake is van mogelijke aanslagen (kaft 1.2, stukken 47 en 50, stuk 55, stuk
377 tot en met 382).

- De statuten van DHKP-C voorzien tevens in

de doodstraf.
Bij zijn verhoor op 9 februari 2000 (kaft 1.3, stuk 227 in kaft met nummer 443)
werd aan Musa ASOGLU de in beslag genomen kartonnen doos met opschrift
BOUQUET voorgelegd. Met betrekking tot bijlage 66 van de uit de doos ge'hventariseerde stukken verklaarde Musa ASOGLU:
"het betreft een terechtstelling van een verrader van de organisatie met name Ali
TOKMAN. De bestrafing vondplaats op 08/08/98 om 10.40 te ISTANBUL.".

- De aanslag van 24 juni 2004 werd door DHKP-C opgeëist in België via de tussenkomst van eerste en elfde beklaagden.
Op 24 juni 2004 ontplofte op een bus in Istanbul een bom die vervoerd werd door
Semiran Polat. De bedoeling van de bom was - volgens een perscommuniqué verspreid door elfde beklaagde - een wraakactie tegen de moord op de aanhangers van
DHISP-C in de gevangenis.
Tevens werd vermeld: "Semiran Polat zette zich in om hierin verandering te brengen. Ze had de bom gemaakt als vergelding voor de moord op haar twee vrienden.
Ongelukkigerwijze is er een ongeval gebeurd, waarvan wij de oorzaak niet kennen....
Mj zijn verantwoordelijk. Wìj erkennen onzefout en wij presenteren onze verontschuldigingen aan ons volk.".
In het televisiejournaal van de zender RTLITVI op 28 juni 2004 gaf elfde beklaagde daaromtrent een interview. Hij bevestigde dat de informatiebureaus van
DHKP-C in Europa konden gebruikt worden als informatiekanaal voor het Turkse
volk.
"Op deze algemene manier tracht ik de informatie van DHKP-C te verspreiden".
Zoals hiervoren reeds uiteengezet kan de wil om schade toe te brengen aan personen en goederen blijken uit verschillende elementen zoals uit het feit dat expliciet uitdrukking wordt gegeven aan de wil om dergelijke schade toe te brengen
of om verantwoordelijkheid ervoor op te eisen.
Gelet op hetgeen voorafgaat kan er geen betwisting bestaan over het feit dat de
bedoeling van beklaagden erin bestond ernstige feiten te plegen die een misdaad of
wanbedrijf opleveren.
D. Het moreel bestanddeel:

Wat de personen betreft die van de vereniging deel uitmaken bestaat het moreel
bestanddeel van het misdrijf in de bewuste wil, welke ook de beweegreden daartoe
mogen zijn, van de bende lid te zijn (Cass., 4 december 1984,A m Cass., 1984-85,
466, Rev.d~pén.1985,580; ;Cass. 6 mei 1998, Am Cass., 1998,491).
Ieder bendelid moet nochtans niet op de hoogte zijn én van de volledige sarnenstelling of organisatie van de bende, én van alle doelstellingen ervan. Het bewust
deel uitmaken van de verboden vereniging omsluit de strafbare groepsverantwoordelijkheid (DE SWAEF, M., Bendevorming en criminele organisaties, in:
Strafrecht en strafiordering, commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, p. 5-6)

$ 43" blad
Aan de hand van de gegevens van het strafdossier staat vast dat Dursun
KARATAS aan de kust verbleef in de periode 1997-1999. Hij werd er bijgestaan
door Musa ASOGLU (eerste beklaagde), Kaya SAZ (tweede beklaagde), Fehriye
ERDAL (derde beklaagde), Sükriye AKAR OZORDULU (vijfde beklaagde) en
Zerrin SARI (tiende beklaagde).
Eerste, tweede, derde en vijfde beklaagden werden effectief te Knokke-Heist
aangetroffen. Aan de hand van foto's en vingerafdrukken komt het tevens bewezen
voor dat negende en tiende beklaagden er hadden verbleven.
De inrichting van het appartement en het aldaar aanwezig materiaal tonen duidelijk
aan dat het geen toevallige bijeenkomst van personen betrof met het oog op een
vermaakuitstap aan de Belgische kust.
Nazicht van de overtuigingsstaten wijst er dan ook op dat er niet de minste twijfel
kan over bestaan dat het appartement werd gebruikt als een centraal bureel van een.
organisatie (o.a. een tiental laptops, een vijftiental GSM's, laser printers, een Meurenprinter, scanners waaronder een fotoscanner) en aldaar verschillende personen
werkzaam waren enlof verbleven (een massa aan kledij).
Ook de betrokkenheid van de elfde beklaagde bij deze organisatie blijkt uit het feit
dat het voertuig Lancia verschillende documenten op naam van Bahar
KIMYONGUR werden aangetroffen.
4.1.1.3 De rol van de deelnemers in de v e r e n k i n ~

De artikelen 323 en 324 bepalen verschillende straffen, rekening houdend met de
rol van de deelnemers in de vereniging (de aanstokers, de hoofden van de bende en
degenen die enig bevel voeren, de leden, zij die wetens en willens wapens, munitie,
werktuigen, onderdak, schuilplaats of vergaderplaats hebben verschaft) en met de
zwaarwichtigheid van de misdrijven waarvoor de vereniging is opgericht.
(DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strapecht, Kluwer, 2002 ,p. 75, nr.
107).
De beklaagden waren zich bewust van hun deelneming aan de georganiseerde
activiteit en hebben door hun daden bijgedragen tot de uitvoering ervan.
Door het screenen van documenten en geautomatiseerde bestanden die in het
appartement te Knokke-Heist en in de Lancia en Ford Escort werden in beslag
genomen, blijkt dat de personen die aanwezig waren op het apparûnent te KnokkeHeist, Zeedijk 45816 systematisch op de hoogte werden gehouden aan de hand van
gedetailleerde rapporten met betrekking tot DHKP-C .
4.1.2. Criminele organisatie (tenlastele~pinpenC, D en E):
4.1.2.1. Aleemeen:

Een criminele organisatie wordt overeenkomstig artikel 324 bis, eerste lid Strafwetboek (ingevoerd bij wet van 10januari 1999, Belgisch Staatsblad d.d. 26 februari 1999) gedefinieerd als volgt : "een gestructureerde vereniging van meer dan
twee personen, die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overlegplegen van misdaden en wanbedrijven die strajbaar zijn met gevangenisstraf van drie
jaar of een zwaardere straJ om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige
kunstgrepen of comptie of waarbij commerciële of andere structuren worden
aangewend om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken".

5

44" blad

Artikel 324bis, tweede lid Sw. voorziet evenwel in een uitsluitingsgrond voor "een
organisatie waarvan hetfeitelijke oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levens-beschouwelijkof godsdienstig is of die uitsluitend elk
ander rechtmatig oogmerk nastreeft, alszodanig niet &n) beschouwd worden als
een criminele organisatie zoals omschreven in het eerste lid.".
Artikel 324bis, eerste lid Sw. werd evenwel gewijzigd door de Wet van 10 augustus
2005 (Belgisch Staatblad d.d. 2 september 2005). De vereiste omtrent de gehanteerde middelen werd weggelaten omdat volgens de Raad van State de verwijzing
naar de modus operandi ("waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie of waarbij commerciële of andere
structuren worden aangewend om hetplegen van de misdrijven te verbergen of te
vergemakkelijken ") in het Strafwetboek een voorwaarde toevoegde aan de definitie
van criminele organisatie die door het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de
transnationale georganiseerde misdaad niet werd voorzien (Par.St., Senaat, 20032004, nr.3-26111, p. 114-115). Tijdens de parlementaire bespreking aangaande de
ratificatie van voormeld Verdrag heeft de minister van Justitie daaromtrent gesteld :
" z ~ d e nde
s voorbereidende debatten in de VerenigdeNaties had België inderdaad
een definitie van het begrip « criminele organisatie » voorgesteld waarbij rekening
werd gehouden met de modus operandi. De onderhandelende Staten waren het
daar niet allemaal mee eens. De meeste Staten vreesden voor rechtsonzekerheid en
hebben dus voor een ruimere definitie gekozen."
(Parl. St., Senaat, 2003-2004, nr.3-26112, p. 8).
Sinds voormelde wetswijziging wordt criminele organisatie in artikel 324bis, lid 1
Sw. gedefinieerd als volgt : "Een gestructureerde vereniging van meer dan twee
personen, die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overlegplegen van
misdaden en wanbedrijven die strafiaar zijn met gevangenisstraf van driejaar of
een zwaardere straJ om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen.':
Gelet op het feit dat het Strafwetboek thans een ruirnere definitie van criminele
organisatie hanteert en de strafbare periode zich uitstrekt van 8 maart 1999 tot en
met 26 september 1999, dient bij de beoordeling van de strafbare gedragingen rekening te worden gehouden met de vroegere definitie van criminele organisatie
zoals ingevoerd bij de Wet van l0 januari 1999. Hierdoor wordt het legaliteitsbeginsel in strafzaken gerespecteerd zoals voorzien door artikel 2 Sw.
4.1.2.2. Constitutieve elementen:

Er is sprake van een criminele organisatie wanneer overeenkomstig artikel 324 bis,
eerste lid Sw. de volgende elementen aanwezig zijn :
A. Structuur:
Het moet gaan om een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die
duurt in de tijd.
Een criminele organisatie heeft evenwel een veel belan&jkere structuur dan een
vereniging van misdadigers. Zij is uitgebreider, bezit een meer permanent karakter
en vertoont een grotere systematiek in haar activiteiten. Zij dient echter geen
duurzaam bestaan te hebben. Het is immers niet denkbeeldig dat een criminele
organisatie opgericht wordt met een zeer specifiek en in de tijd duidelijk beperkte
doelstelling, die daarna verdwijnt om even later weer in een andere vorm op te
duiken (Parl.St., Kamer, 1996-97, nr. 954117, p. 4).
Het begrip "gestructureerde vereniging" is een feitelijk begrip waarvan de appreciatie de rechtbank toekomt. Er kan hiervoor beroep worden gedaan op de criteria
inzake bendevorming zoals de hiërarchie, de taakverdeling, het bestaan van vaste
opslagplaatsen, schuilplaatsen, geregelde bijeenkomsten en besprekingen onder de
verschillende leden (DE SWAEF, M.,o.c., p.6 ).
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B. Oogmerk en eipenliike doel:

B. 1. Het oogmerk of de onmiddellijke doelstelling van een criminele organisatie is
het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn
met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf.
Het is evenwel niet vereist dat er daadwerkelijk reeds een misdrijf dient gepleegd
te zijn (Cass., 6 november 2002, A.R.P.02.1394.F, Pas. 2002, I, 2 127 en Cass., 6
mei 1998,A.R.P.98.0117.F, Arr. Cass. 1998,491; Pas. 1998, I, 521, wvv.cass.be\.
Het-isimmers de bedoeling om in te grijpen op het ogenblik dat de leden van de
organisatie voorbereidingshandelingen aan het treffen zijn. Hier stelt zich tevens de
moeilijkheid voor het openbaar ministerie met betrekkmg tot de bewijslevering
van de door de organisatie beoogde misdrijven.
B.2. Het eigenlijke doel van de criminele organisatie is het verkrijgen van vermogensvoordelen (winst) die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden verkregen als het gevolg van het plegen van deze misdrijven.
In het wetsontwerp van-deregering werd het beoogde doel van een criminele
organisatie aanvankelijk tweeledig gedefinieerd, enerzijds met het oog op het
verkrijgen van winst en anderzijds om de werking van de publieke of private sector
te beïnvloeden (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr.49- 95411) :
"Een criminele organisatie is de vereniging van meer dan twee personen :
l "met als oogmerk het in onderling overlegplegen van misdaden en wanbedrijven

die strafbaar zijn met een gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere stra$
2" om vermogensvoordelen te verkrijgen of de werking van de publieke overheden
of openbare ofprivate ondernemingen te beïmloeden;
3 " en waarbij gebruik gemaakt wordt 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."

Volgens de memorie van toelichting was het de bedoeling om met deze omschrijving ook terroristische organisaties te viseren.
Dit ontwerp werd door de Senaat geëvoceerd op 10juni 1997 (Parl. St., Senaat,
1997-1998, ms. 1-66211-6). Er werd beslist om het standpunt van de parlementaire
onderzoekscornrnissie naar de georganiseerde criminaliteit in België af te wachten
aangaande de begrippen georganiseerde criminaliteit en criminele organisatie.
De parlementaire onderzoekscornrnissie was van oordeel dat een strafrechtelijke
definiëringvan criminele organisatie in geen geval ruim kon worden opgevat: "Dit
lijkt in het wetsontwerp nochtans wel het geval te zijn. De Commissie stelt vast dat
in het ontwerp misschien zelfs meer strafbaar wordt gesteld dan wat op basis van
de criminologische dejinitie werd opgenomen in de beeldvorming inzake georganiseerde criminaliteit" (Stukken Senaat 1998-99, nrs 1-326/9,7O).
Er werd de volgende bedenking gemaakt : "TiJdensde hoorzitting heefcprofessor
Fijnaut het onderscheid gemaakt tussen 'georganiseerde criminaliteit" en "organisatiecriminaliteit", waarbij met dit laatste wordt bedoeld het plegen van misdrijven door leden van een volkomen wettelijke organisatie (onderneming, vzw of
andere), waarbij gebruik wordt gemaakt van de structuren van deze organisatie,
zonder dat de organisatie zelfals criminele organisatie gaatfinctioneren. De in
België gehanteerde definitie van georganiseerde criminaliteit (is deze zoals op dat
moment goedgekeurd door de kamer) omvat in navolging van de Duitse definitie
ook de "organisatiecriminaliteit". Een ander belangrijk verschil tussen deze definitie en de Nederlandse is dat de Belgische definitie verwijst naar {{ een streven
naar winst of macht N, terwijl Nederland de lat een stuk hoger legt en pas van
georganiseerde criminaliteit spreekt indien het gaat om groepen die (primair N op
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illegaal gewin gericht zijn. Dit betekent dat terrorisme niet noodzakelijk onder de
Nederlandse definitie van georganiseerde criminaliteit valt, maar wel onder de
Belgische." (Parl. St., Senaat 1998-99, nrs 1-326/9,52).

Tijdens de verdere bespreking van het wetsontwerp in de Senaat (Parl. St., Senaat,
1997-98,l-662/4,5) werd dan ook opgemerkt dat organisatiecriminaliteitniet werd
geviseerd door dit wetsontwerp.
De parlementaire onderzoekscornmissie bestudeerde ook de op 'fpolitieke beïnvloeding gerichte " doelstelling van een criminele organisatie zoals weerhouden in
het aanvankelijke wetsontwerp (Parl. St., Senaat 1998-99, nrs 1-32619,78) :
"De onderzoekscommissie stelt de vrijheid van vereniging en meer spec$ek de
vrijheid om zich te verenigen met het oog op politieke activiteiten als een zeer
belangrijk grondwettelijk beginsel voorop.
De commissie is zich echter bewust van mogelijke verbanden tussen sommigepolitiek geïnspireerde groepen en ccgemeenrechtelijke criminaliteit)),wanneer het clan;
destien karakter van die groepen hen in bepaalde gevallen tot
«verwewingscriminaliteit))leidt, die eventueel kan uitgroeien tot georganiseerde
criminaliteit.
Onderdelen van politieke bewegingen die geweld of cfznancieringsmisdrijven»p k gen (ontvoering, afiersing, diefstal, drugshandel, ...) kunnen natuurlijk wel voor
die misdrijven gestraft worden .
Het is duidelijk dat personen onder de vlag van bepaalde politieke doelstellingen
misdrijven kunnen plegen die als georganiseerde criminaliteit kunnen worden
omschreven. In ieder geval moet worden vermeden dat eenpolitieke beweging door
een nieuwe strafbaarstelling buiten de wet worden gesteld.
De onderzoekscommissie gelooft dat voor de op winst gerichte criminele groeperingen de beïmloeding van de bedrijfswereld of het bestuur niet het oogmerk
van de vereniging is. Zij vormt ofiel een middel om winst te behalen of te
behouden, ofiel (wanneer er bijvoorbeeld een weerslag bestaat op de legale
markt) een louter gevolg van de criminaliteit, niet het oogmerk van de organisatie.
De onderzoekscommissie stelde ook vast dat er voortdurend verwarring bestaat
tussen het oogmerk van de vereniging (winst) en de activiteiten van de vereniging
om dat oogmerk te bereiken (ernstige misdrijven).".

Tijdens de daarop volgende parlementaire bespreking in de Senaat werd de verwijzing naar de politieke beïnvloeding niet langer behouden (Parl. St., Senaat,
1997-1998, nr. 1-66216).
B.3. De rechtbank is ten slotte van oordeel dat ook de uitsluitingsgrond van artikel
324, tweede lid Sw. in de context dient geplaatst te worden om organisaties die gericht zijn op de politieke beïnvloeding uit het toepassingsgebied van de wet te
laten.

Tijdens de bespreking in de kamer van het door de senaat goedgekeurde ontwerp,
waren immers verschillende volksvertegenwoordigers van oordeel dat de delictsomschrijving van criminele organisatie en de strafbaarstelling van het lidmaatschap en de deelneming te ruim geformuleerd waren. Volgens hen dreigde het
gevaar dat inzonderheid politieke en syndicale organisaties die volkomen rechtmatige doeleinden nastreefden, op grond van het voorgestelde artikel 324bis SW.
zouden kunnen worden vervolgd (Eindverslag parlementaire onderzoekscommissie, Parl. St., Senaat, 1998-1999, 1-32619, p. 93). Er werden daaromtrent amendementen ingediend.
De toenmalige minister van Justitie heeft meermaals verzekerd dat dit niet de
bedoeling van de Regering was (Parl. St., Senaat, 1997-98, 1-66214, p. 33; Verslag
van de heer Vandenberghe :Parl. St., Senaat, 1997-98,l-662/4, p. 52 en Verslag
van de heer Vandeurzen,Antwoorden van de Minister; Parl. St., Kamer; 1996-97,
nr: 49- 954/1 7, p. 9.).
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Dit blijkt ten ander ook uit de toelichting bij een regeringsamendement in dit verband : "Inzake de dejìnitie van het begrip criminele organisatie heeft de regering
erop toegezien dat de verenigingen die tot doel hebben politieke invloed uit te
oefenen, duidelijk niet onder de nieuwe strafbaarstelling zouden vallen. De nieuwe
tekst weerspiegelt de trend die zich thans op het niveau van de Europese Unie
ontwikkelt :de afleiding van de overheid is een eventuele doelstelling die noodzakelijkerwijs bovenop het hoofddoel, nl. winstbejag, wordt nagestreefd" (Toelichting van de Regering bij haar amendement nr. 21, Parl. St., Senaat, 1997-98, 1-6621
4, p. 36).
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt aldus dat in het oorspronkelijk wetsontwerp het objectief van de criminele organisatie - naast het verkrijgen van vermogensvoordelen - ook kon bestaan in het destabiliseren van het staatsapparaat of
het beïnvloeden van de werking van de economie. Hiervoor werd aangetoond dat
de op politieke bèinvloeding gerichte doelstelling van een criminele organisatie,
na parlementaire bespreking uiteindelijk niet werd weerhouden.
Dit houdt onder meer in dat extremistische groeperingen en organisaties van terroristische aard die niet naar geldgewin streven, niet onder deze strafbepaling kunnen
vallen. De analyse van de structuren en werkzaamheden van DHKP-C hebben
reeds aangetoond dat deze organisatie geen winstoogmerk als bestaansreden heeft.
Op strafrechtelijk vlak dient dan ook besloten te worden dat in hoofde van beklaagden de strafbaarstelling van deelnemingshandelingenaan en lidmaatschap
van een criminele organisatie niet kunnen weerhouden worden. De strafwet is
immers van strikte interpretatie.
4.1.3. Inbreuk OV de wet ge vin^ betreffendeonplqfbare stoffen (tenlastele&

In de Ford Escort Clipper, die op 26 september 1999 werd bestuurd door Kaya
SAZ en met als passagier Fehriye ERDAL, werd in een kartonnen doos een elektrische knalkoker (OS. BG. 9903930) aangetroffen. Dergelijke knalkoker valt
onder het Koninklijk Besluit van 23 september 1958, houdende het algemeen
reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, dit ter uitvoering van artikel 1 van de Wet
van 28 mei 1956. Het is afdoende gebleken dat de knalkoker wel degelijk bedoeld
was om misdaden tegen personen of eigendommen te plegen of aan de uitvoering
daaraan mee te werken, zodat de verzwarende omstandigheid van artikel 6 van de
wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en
mengsels en de daarmee geladen tuigen eveneens bewezen is.
4.1.4. Inbreuken op de wavenwetgeving (tenlasteleggin~enG en H):

In de Ford Escort Clipper, die op 26 september 1999 werd bestuurd door Kaya
SAZ en met als passagier Fehriye ERDAL, werden, verborgen in een kartonnen
doos, een Mini-ER0 machinepistool (OS. BG. 9903953), een pistool Walter (OS.
BG. 9903952) en twee bijhorende geluidsdempers aangetroffen, zijnde verboden
wapens ingevolge de Wapenwet van 3 januari 1933 (tenlastelegging G).
Daarnaast werden in het voertuig Ford, verborgen in een stereo-installatie, tevens 4
pistolen Browning met weggelast serienummer (OS. BG. 9903948 tot en met
9903952) aangetroffen, zijnde verweervuurwapens, waarvan het bezit zonder vergunning tevens verboden is ingevolge de Wapenwet van 3 januari 1933 (tenlastelegging H).
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4.1.5. Namakm - vervalsen of gebruik Turkse-droogstemvels
(tenlastele@*n~1):

In het appartement werden in een samsonite draagtas 27 Turkse droogstempels (OS.
BG. 9904685), gemaakt uit een soort kunststof en dienstig voor het vervalsen van
documenten, aangetroffen.
4.1.6. Vervalsen en ebr ruik van vervalste stukkn (tenlasteleagin_~en
J1.a tot en
met e en 2.a tot en met c):

In de monovolumewagen Lancia, op 26 september 1999 bestuurd door Musa
ASOGLU, werden 4 vervalste Turkse identiteitskaarten (OS. BG. 9904586) en 1
betaalkaart (OS. BG. 9904141), waarvan de originele pasfoto was vervangen door
een pasfoto van Dursun KARATAS, aangetroffen (tenlastelegging J. l .a tot en met
e).
Musa ASOGLU liet valselijk huurcontracten opmaken, namelijk 2 contracten te
Knokke-Heist op naam van Erdem Varan, 1 contract te Zeebrugge op naam van
Garip Aydugan en 1 contract te Knokke-Heist op naam van Aydin Daldal (tenlastelegging J.2.a tot en met c).
4.1.7. Vervalsen en gebruik van vervalste reispas (tenlasteleggingen K l en 2):

Door Fehriye ERDAL werd gebruik gemaakt van een Turks paspoort op naam van
Yildirim Nese (OS. BG. 9904103), waarvan de oorspronkelijke foto werd vervangen door haar foto.
Een Turks paspoort op naam van Celal Ciçek, waarvan de oorspronkelijke foto
werd vervangen door de foto van Fehriye ERDAL, werd eveneens aangetroffen.
4.1.8. Heling Ltenlastele~PingenL.l tot en met 4):

In het appartement werd een gestolen GSM teruggevonden. De GSM lag in een personenwagen Mercedes die op 6 maart 1997 te Sint-Truiden werd gestolen.
Daarnaast werden één Duits en twee Turkse paspoorten, die allen in Duitsland als
verloren stonden gesignaleerd, aangetroffen.
De GSM en de paspoorten werden derhalve geheeld.
4.1.9. Valse naamdracht (tenlasteleggingen
- M.1.a tot en met d en 2):

Musa ASOGLU gebruikte bij het opmaken van huurcontracten een valse naam,
namelijk te Knokke-Heist de naam van Erdem Varan, te Zeebrugge de naam van
Garip Aydugan, te Knokke-Heist de naam van Aydin Daldal en te Etterbeek de
naam van Hayir Bektas (tenlasteleggingM.1 .a tot en met d).
Fehriye ERDAL gebruikte valselijk de naam Nese Yildrim (tenlastelegging M.2).
4.1.10. Terroristische proev ftenlastelegroin~N):

(u

De Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven
29
december 2003) strekt tot omzetting van het Kaderbesluit van 13juni 2002 van de
Raad van de Europese Unie inzake terrorismebestrijding.
Ook het Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme
van de Verenigde Naties van 9 december 1999 werd geïmplementeerd.
d
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4.1.10.1 Terroristisch misdrfifi

Paragraaf 1 van het nieuw ingevoegd artikel 137 Sw. geeft aan waaraan een misdrijf moet voldoen om als terroristisch te worden aangemerkt:
'21s terroristisch misdrijjfwordt aangemerkt het misdrijf bepaald in de 2 en 3
dat door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kan
schaden en opzettelijkgepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige
vrees aan tejagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling
of om de politieke, constitutionele, economische ofsociale basisstructuren van een
land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen."
Er dient aldus aan twee voorwaarden te zijn voldaan:
1.-het terroristisch misdrijf dient door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig te kunnen schaden
2.- het misdrijf dient
-ofwel opzettelijk gepleegd te zijn met het oogmerk om een bevolking ernstige
vrees aan te jagen
- ofwel opzettelijk gepleegd te zijn om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich
onthouden van een handeling
- opwel opzettelijk gepleegd te zijn om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie
ernstig te ontwrichten of te vernietigen.
Het bereiken van één van de drie doelen is voldoende om onder de kwalificatievan
terroristisch misdrijf te vallen.
( HAMEEUW, V., Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van Europees
Kaderbesluit tot hét Belgisch Strafwetboek, I[: Strap 2005, p.5)
Men moet niet alleen rekening houden met de aard van het misdrijf maar ook met
de schadelijke gevolgen voor het land of een internationale organisatie ( Parl. St.,
Kamer, zittijd 5 1, nr. 2581004, p. 14).
Artikel 37, $2 en $ 3 Sw. omschrijven het materiële bestanddeel van het misdrijf.
De terroristische misdrijven worden in twee categorieën onderverdeeld, nl. een
aantal bestaande gemeenrechtelijke misdrijven (artikel 137, 5 2 Sw.) en een aantal
nieuwe misdrijven (artikel 137,5 3 Sw.).

Al. 10.2. Terroristische groep:
Het artikel 139 Sw. omschrijft een terroristische groep als volgt:
"met terroristischegroep wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van
meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg
optreedt om terroristische misdrijven te plegen als bedoeld in artikel 1.37 Sw.".
Het bestaan van een aantal constitutieve bestanddelen is vereist:
1.- een verband tussen minstens drie personen in de vorm van een niet toevallige
doch wel gestructureerde vereniging
2.- een optreden in onderling overleg,
3.- het opzet om terroristische misdrijven te plegen
In de wet wordt uitdrukkelijk gesteld dat hiermee geenszins een beperking of een
belemmering wordt beoogd van een aantal rechten of fundamentele vrijheden,
zoals het stakingsrecht, de vrijheid van vergadering, vereniging en meningsuiting,
waaronder ook de vakbondsvrijheid en het recht van betoging.
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4.1.10.3. Stralfbaarstellin~:deelnemers /leiders:

Het nieuw artikel 140 Sw. stelt twee soorten gedragingen in het kader van een terroristische groep strafbaar:

- het deelnemen aan activiteiten van de terroristische moep. waaronder het verstrekken van gegevens of materiële middelen en de bijdrage in de financier in^ (6 1)
Niet vereist is dat zij deelnemen aan het plegen van het misdrijf zelf. De strafbaarheid is aniankelijk van de wetenschap door de deelnemers van het feit dat hun
materiële of financiële hulp bijdraagt tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf
van een terroristische groep. Het zijn in de eerste plaats terroristische misdrijven
maar kunnen ook gemeenrechtelijke misdrijven zijn. Het is immers geweten dat
terroristische groepen zich schuldig maken aan andere misdrijven zonder dat zij
rechtstreeks verband houden met hun politieke doelstelling, veelal met de bedoeling om fondsen te verzamelen.

- het otmemen van het leiderschan. zijnde de personen die een centrale rol hebben
- en er de belangrijkste
- functies en verantwoordelijkheden omebinnen de groeti
men(82)
Deze paragraaf van artikel 140 Sw. betreft meer in het algemeen de personen die
binnen de groep de belangrijkste verantwoordelijkheden op zich nemen. Voor deze
categorie van personen is een zwaardere straf gerechtvaardigd omdat zij wegens
hun centrale rol in de terroristische groep beter dan wie ook op de hoogte zijn van
de misdrijven en de eindbeslissingen nemen.
4.1.10.4. Beoordeling:

Musa ASOGLU (eerste beklaagde) en Bahar KIMYONGUR (elfde beklaagde)
worden vervolgd als leidend persoon van een terroristische groep zoals bedoeld in
artikel 139 - 140 Sw.
De strafbare periode strekt zich uit van 9 januari 2004 tot 28 juni 2004. De begindatum (09.01.2004) is de dag volgend op de datum van de inwerkingtreding van
de Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, gepubliceerd
in het B.S. van 29 december 2003.
De einddatum (28.O6.O4) is deze van de persconferentie i.v.m. Polat Semiran. Eerste en elfde beklaagden organiseerden een persconferentie te Brussel nopens de
Navotop in Istanbul. Tijdens deze persconferentie werden vlugschriften verspreid
inzake de bomexplosie op 24 juni 2004 in een bus in Istanbul waarbij Polat
Semiran en andere personen omkwamen. Zij vertaalden en verspreidden dit vlugschrift dat hen werd toegezonden door het persbureau van DHKP-C in Turkije.
In een interview op RTL op 28 juni 2004 sprak elfde beklaagde over verontschuldigingen voor de verkeerde bomaanslag te Istanbul. Hijzelf zegt dat hij zelf geen
verontschuldigingen heeft aangeboden maar enkel het hem overgemaakt communiqué ter kennis heeft gebracht.
Eerste en elfde beklaagden maakten volgens het openbaar ministerie deel uit van
DHKP-C, zijnde een terroristische groep.
DHKP-C zou volgens het openbaar ministerie het oogmerk hebben terroristische
misdrijven te plegen, met name aanslagen te plegen op de belangen van de Twkse
Staat, zowel gericht op personen als op eigendommen, o.m. middels het plegen van
moorden en het veroorzaken van ontploffingen en zulks met het vermogen om op
het geschikte ogenblik in actie te treden.

De verdediging stelt dat de activiteiten van het Informatiebureau van DHKP-C in
Brussel een volstrekt legaal karakter hebben, met name het informeren van de publieke opinie en een politieke doelstelling in de brede zin van het woord, met name
het aanklagen van de repressieve politiek van de Turkse Staat en de daaruit volgende schendingen van mensenrechten.
De concrete activiteiten die beklaagden ten laste worden gelegd zouden aldus binnen het kader van de uitoefening van het recht op vereniging en het recht op vrije
meningsuiting vallen.
De verdediging probeert hier verwarring te scheppen nu zij verwijst naar het informatiebureau te Brussel dat tot doel heeft het publiek te informeren en campagne te
voeren tegen de politiek van de Turkse Staat.
Eerste en elfde beklaagden maken, naast hun medewerking aan het informatiebureau te Brussel, echter ook deel uit van DHKP-C, een extreem linkse terreurgroep.
Zoals hierna wordt aangetoond betreft het DHKP-C geenszins een organisatie met
louter politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijkof godsdienstig oogmerk in de zin van artikel 139, lid 2 Sw.
De organisatie DHKP-C waarvan eerste en elfde beklaagden deel uitmaken heeft
als doelstelling een gewapende strijd te voeren tegen de Turkse Staat.

I

Eerste en elfde beklaagden maakten wel degelijk deel uit van een terroristische
groep in de zin van artikel 139 - 140 Sw. zoals hierna aangetoond.
A. De groep waarvan zii deel uitmaakten bestond uit meer dan 2 personen:

Met gestructureerde vereniging wordt bedoeld de vereniging die niet toevallig tot
stand is gekomen met het oog op een onverwijld te plegen strafbaar feit en waarbij
niet noodzakelijkerwijze sprake is van formeel afgebakende taken van de leden
van de vereniging, noch van continuïteit in de samenstelling van de leden of van
een ontwikkelde structuur (Wetsontwerp, Parl. St., Kamer, 6 oktober 2003, zittijd
51, nr. 2581001, p. 32).
De DHKP-C is als marxistische-leninistischekaderorganisatie centralistisch en
hiërarchisch opgebouwd. Het hoogste orgaan is het partijcongres. Het partijcongres kiest als uitvoerende organen de Algemeen Secetaris, het Centraal Comité en
het Algemeen Comité.
De Algemene Secretaris van de Devrimci Sol en aansluitend van de DHKP-C was
en is Dursun KARATAS.
Ook buiten Turkije is de DHKP-C georganiseerd.
Op grond van het doel van de DHKP-C, de "wereldrevolutie" te behalen en het
"imperialisme" met oorlogsmiddelen te overwinnen, verspreidt het front zich
overal waar er "gevechten" zijn. Het besluit nummer 8 van het stichtingscongres
van de partij van de DHKP-C voorziet met dat doel de opbouw van een ''rugfkont"
in Europa. Dit wordt gerealiseerd door de oprichting van zowel officiële als 0%cieuze kantoren van de partij. Uit het strafonderzoek is duidelijk gebleken dat de
organisatie van de DHKP-C zich ook in België uitstrekt.
B. G traden -opin onderling verband:

Onderzoek toonde aan dat Musa ASOGLU reeds vanaf september 1992 appartementen in België huurde.
De logistieke cel van het DHKP-C werd aangetroffen te Knokke-Heist.
Op dat adres werden Belgische, Duitse en Turkse identiteitskaarten en paspoorten
aangetroffen, pasfoto's, Belgische bankkaarten, e.d.m.
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De identiteitsgegevens werden aangebracht op blanco- of bestaande identiteitsdocumenten. De valse identiteitskaarten of paspoorten werden dan aan personen
(leden van het DHKP-C) gegeven die geseind stonden en opgespoord werden door
politiediensten in Turkije en Europa.
(bv. Het Duitse paspoort op naam van Nese YILDIRIM bij Fehriye ERDAL, derde
beklaagde).
Ook Musa ASOGLU verklaarde met betrekking tot de identiteitskaarten en rijbewijzen die werden aangetroffen, dat deze voorwerpen gezien de omstandigheden in
Turkije van pas zouden komen voor mensen die werden gezocht in Turkije.
Op de bestanden van de in beslag genomen computers werden talrijke nota's
aangetroffen over het aankopen van wapens en explosieven, het onderbrengen van
die 'materialen', de wijze van verpakking en verberging, het vervoeren van die
materialen o.a. naar Turkije, plaatsen waar de materialen veilig konden worden
opgeslagen, het zoeken naar adressen en personen, enz..
In het appartement werden ook vreemde deviezen aangetroffen. De reden daarvoor
lag in het feit dat zij aanhangers hadden in verschillende landen van Europa die hen
financieel steunden (kaft 5, onderkafl 3, stuk 44).
Uit het dossier blijkt onder meer dat het DHKP-C ook actief was in Charleroi waar
o.m. adressen en personen werden gezocht om wapens onder te brengen. De activisten en sympathisanten van DHKP-C kwamen samen op het adres aan de Rue
Vauban nr. 5 te Charleroi.
C. De terroristische groep had het opzet om terroristische misdrijven te plegen:
Elfde beklaagde werpt op dat de Wet van 19 december 2003 het legaliteitsbeginsel
schendt door te kiezen voor een aanpak waarbij men niet uitgaat van specifieke terroristische delicten doch eerder van het op abstracte wijze geformuleerde terroristisch oogmerk.
In het advies van de Raad van State bij het wetsontwerp betreffende terroristische
misdrijven werd deze stelling van de verdediging reeds op afdoende wijze weerlegd.
Het beginsel van de wettelijkheid van de tenlasteleggingen in strafzaken, zoals dat
verankerd is in artikel 12, tweede lid van de Grondwet, artikel 7 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 15 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, houdt niet alleen een opdracht van bevoegdheid aan de wetgevende macht in intern recht in, maar betekent tevens dat in
de wet op nauwkeurige, duidelijke en voorspelbare wijze moet worden aangegeven
welke gedragingen aanleiding kunnen geven tot vervolgingen waarbij het nauwkeurigheidsvereiste weliswaar op redelijke wijze beoordeeld dient te worden, rekening houdend met de onmogelijkheid om alle gedragingen waarop een strafrechtelijke straf moet worden gesteld tot in het kleinste detail te omschrijven en
met de noodzaak om de wet algemeen genoeg te houden. Krachtens dat beginsel
mogen de rechtbanken, waaraan noodzakelijkerwijze enige ruimte voor interpretatie moet worden toegekend, geen nieuwe gedragingen strafbaar stellen en
bestaande strafbaarstellingenniet bij analogie toepassen.Dat beginsel heeft voornamelijk tot gevolg dat de rechtssubjecten zich een redelijk goed beeld kunnen
vormen van de strafrechtelijke gevolgen van hetgeen zij doen of nalaten.
De Raad van State stelt dat bij de beoordeling van het bestanddeel opzet als bij de
beoordeling van de vraag of de feiten zich hebben voorgedaan, de gerechten het
artikel restrictief dienen te interpreteren en te steunen op de objectieve gegevens
die uit het dossier blijken (Advies Raad van State, Parl. St., Kamer, zittijd 51, p.
27-28,31).
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Dat de terroristische groep waartoe eerste en elfde beklaagden behoorden het opzet
had om terroristische misdrijven te plegen, blijkt voldoende uit de elementen
voorhanden in het strafdossier:

- het aupartement te Knokke-Heist:
Gelet op hetgeen voorafgaat, onder meer op grond van de de lijst van de in beslag
genomen goederen, kan er niet de minste twijfel over bestaan dat het appartement
te Knokke-Heist werd gebruikt als een logistieke cel van de organisatie (o.m. een
tiental laptops, een vijftiental GSM's, laser printers, een kleurenprinter, scanners:
...) . Gelet op de massa kledij die daar aanwezig was, is het voldoende duidelijk dat
er meerdere personen verbleven en er werkzaam waren

- het ideologisch aedachtenpoed
van DHKP-C fmnt 2.1. - doel van DHKP-C):
In het partijprogramma van de DHKP-C staat vermeld als "einddoel" van de partij
en de "weg tot bevrijding"(verta1ing):
"(...) Onze partij is een partij, die zich de marxistische-leninistische wereldbeschouwing eigen heeft gemaakt, en die hiervoor vecht. Haar einddoel is een klasseloze orde en een wereld zonder uitbuiting tot stand te brengen. Maar haar huidig
doel is niet dit, maar wel de revolutionaire volksmacht, die de heerschappij van alle
volkskrachten is, die tegen het imperialisme en de oligarchie zijn. (...)
De gewapende strijd van het volk wordt onder de leiding van de Revolutionaire
volksbevrijdingspartij -Ji.ont, door het ontwikkelen van bewapendepropaganda en
de guerrilla oorlog in de stad en op het platteland gevoerd, dat daardoor uitdeint
en versterkt en zo een guerrilla leger vormt, door de toenemende volksbewegingen
en de regionale opstanden en door het ontstaan van een volksleger en ten slotte
door de totale opstand tegen de oligarchische staat en het oprichten van een revolutionaire volksheerschappij. (..J ".

Tot de "vijanden van het volk" behoren, naast het "VS imperialisme" en andere
"imperialischemachten" ook
spionnen, verraders, agenten en provocateurs
en hun organisaties, dieproberen de revolutionaire oorlog te verhinderen en die de
oligarchie helpen (...) ".
,)...('l

In Knokke-Heist verbleef de secretaris-generaal van DHKP-C en van daaruit zouden de activiteiten van de beweging zijn begeleid. Vanuit het appartement in Knokke-Heist werden acties voorbereid tegen de belangen van de Turkse Staat, o.m.
aanslagen tegen personen en goederen.
Dit kan geenszins worden gerechtvaardigd en uitgelegd als een legitiem verzet tegen het bewind in Turkije.

- het wapenbezit en valse documenten @unt 1.3.10.4):
In de Ford Escort Clipper dubbel gebruik met Duitse nummerplaat (bestuurd door
Kaya SAZ en met als passagier Fehriye ERDAL (alias Nese YILDIRIM)) werden
naast documenten (waaronder verschillende documenten die naar connecties met
Duitsland verwezen, kopieën van Turkse identiteitskaarten en rijbewijzen, blanco
Turkse identiteitskaarten, kopieën van partijkaarten SSK) en heel wat computermateriaal (laptops met bijhorend materiaal, een flatscreen, een fotokopietoestel, een
scanner, enz.) ook wapens aangetroffen. Aldus lag er in het voertuig een machinepistool UZI met geluidsdemper, vier pistolen FN 7,65 mm BROWNING (deze zaten verborgen in een boks van een stereo-installatie in een sporttas; de
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serienummers waren vakkundig weggelast) en een WALTER PPK cal. 9 mm met
geluidsdemper, zestiental laders voor diverse m e s van wapens, een grote hoeveelheid munitie van verschillend kaliber en merk, een elektrische knalkoker (deze was
ingoede staat en kon onmiddellijk worden gebruikt om springstoffen aan te zetten).
Uit de analyse van de geautomatiseerdebestanden van het in beslag genomen computermateriaal blijkt duidelijk dat er massaal wapens, handgranaten en explosieven
werden overgebracht naar Turkije.
Tal van nota's betreffen de aankoop van wapens en explosieven, het onderbrengen
van deze 'materialen', de wijze van verpakking en verberging, het vervoeren van
'materialen', plaatsen waar deze veilig kunnen worden ondergebracht.
Het DHKP-C was o.m. actief in Charleroi waar adressen en personen werden gezocht om wapens onder te brengen (punt l .3.10.2 - geldinzameling).

- aanslagen @unt 1.3.10.3):
In Turkije pleegde de DHKP-C sedert haar oprichting aanslagen op Staatsinstellingen, in het bijzonder op deze van de politie, op vertegenwoordigers van het "collaborateur-monopolistisch kapitalisme".
Verdachte personen werden als verraders "bestraft". Zelfs de doodstraf werd uitgesproken en uitgevoerd. De acties eisten talrijke mensenlevens.
Uit de analyse van de geautomatiseerde bestanden op de computers die op 26 september 1999 in het appartement te Knokke-Heist en in de voertuigen werden aangetroffen, blijkt dat er sprake is van het voorbereiden van aanslagen.
Zo worden o.m. brieven teruggevonden daterend van augustus 1999 waarin gewag
wordt gemaakt van het plegen van aanslagen en de voorbereiding ervan. Voor deze
aanslagen dienden trouwens valse identiteitsdocumentente worden aangemaakt.
Dit wordt bevestigd aan de hand van talrijke in beslag genomen documenten waarin
uitdrukkelijk wordt verwezen naar wapens, springstoffen en munitie.
De rechtbank verwijst eveneens naar een in beslag genomen document inhoudende
een beschrijving van een aanvalsactie op het Amerikaans consulaat ( kaft 113, stukken 197 en 198, alsook stukken 245 tot en met 258).

- persconferentie inzake aanslag:
De opeising van de aanslag van 24 juni 2004 werd door DHKP-C in België via de
tussenkomst van eerste en elfde bevestigd.
Deze aanslag was - zoals hierna aangetoond - wel degelijk opzettelijk gepleegd om
de belangen van de Turkse Staat te schaden, zodat in casu sprake is van een terroristisch misdrijf in de zin van artikel 137 Sw.
Op 28 juni 2004 werd te Brussel een manifestatie georganiseerd door 'Resistanbu17.
Het doel van deze manifestatie was te protesteren tegen het houden van de NATOtop te Istanbul. Tijdens deze manifestatie werden door verschillende manifestanten
vlugschriften uitgedeeld. Eén daarvan was een perscommuniqué uitgaande van
Devrimci Hak Kutulus Cephesi (DHKC).
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Voorafgaand aan de manifestatie had een persconferentie plaatsgevonden in het
New Hotel Charlernagne te Brussel. Tijdens deze persconferentie werd een vlugschrift voorgelezen door elfde beklaagde. Het was ook elfde beklaagde die de zaal
huurde.
Het vlugschrift had als hoofding Devrimci Halk Kutulus Cephesi en droeg het teken
van DHKC. Het had als nummer 335 en droeg de titel 'VERONTSCHULDIGING
EN UITLEG'
Er werd vermeld:
"Op 24 juni laatstleden, omstreeks 15.00 uur ontplofte de bom, die vervoerd werd
door onze vriendin POLAT Semiran op het ogenblik dat ze zich in de autobus bevond ter hoogte van de wijk Capa in Istanbul. De bedoeling van het vervoeren van
de bom, was een wraakactie tegen de moord op onze vrienden in de gevangenis.
Buiten onze vriendin Semiran Polat zijn de genaamden Zehra Sahin, Kemal Polat
en Feride Ilgiz omgekomen ...
In de gevangenissen van dit land hebben 114 personen het leven verloren. Gedurende deze bloedbaden, die nog steeds voortduren, in onze gevangenissen zijn 28
gevangenen vermoord in één nacht (19 december 2000) met de medeplichtigheid
van de Staat en de Media. De media en de Staat hebben steeds samengewerkt tijdens deze bloedbaden. ".
Tevens werd vermeld: "Semiran Polat zette zich in om hierin verandering te brengen. Ze had de bom gemaakt als vergelding voor de moord op haar twee vrienden.
Ongelukkigerwijze is er een ongeval gebeurd, waarvan wij de oorzaak niet kennen....
Wij zijn verantwoordelijk. Wij erkennen onze fout en wij presenteren onze verontschuldigingen aan ons volk".
Het vlugschrift werd ondertekend als Devrimci Hak Kutulus Cephesi - Front revolutionnaire de liberation du peuple. (kaft 13, subkaft 2, stuk 5-7)
Het werd tevens verspreid op de door elfde beklaagde georganiseerde persconferentie.
Zowel eerste als elfde beklaagde werden hieromtrent verhoord.
Elfde beklaagde verklaarde dat hij het vlugschrift met nummer 335 had vertaald en
op eigen initiatief had verspreid naar de pers toe. Het bericht was hem overgemaakt
via e-mail doch hij wist niet meer van wie. Later wijzigde hij zijn verklaring en liet
vermelden dat hij niet wist hoe het bericht 335 op de persconferentie was terecht gekomen.
Hij verklaarde dat het zijn taak binnen het informatiebureau DHKC te Brussel was
om persberichten allerhande te vertalen van het Turks naar het Frans en om de persberichten verder te verspreiden. Betreffende de structuur en de werking van DHKC
zowel voor België als Europa wenste hij geen verklaring af te leggen.
Eerste beklaagde legde een verklaring af waarbij hij stelde dat hij de persconferentie op 28 juni had georganiseerd. Elfde beklaagde fungeerde als tolk. Het vlugschrift
met nummer 335 werd door hen op eigen initiatief vertaald en verspreid. De originele tekst was opgesteld in het Turks en afkomstig van het persbureau van het
DHKC, ergens in Turkije gevestigd.
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"Wij hebben geen speciJieke opdracht gekregen om het persbericht afkomstig van
het persbureau van het DHKC te verspreiden. Wij hebben dit op (eigen) initiatief
gedaan. Dit is namelijk het werk van het Informatiebureau van het DHKC (Stevinstraat 190 te 1000 Brussel). Dit informatiebureau wordt vertegenwoordigd door
mijzelf en
Bahar Kimyongur ( ...)
Aangaande het verspreide persbericht wil ik kwijt dat wij het toch belangrijk vonden om in tegenstelling tot de internationalepers te kennen te geven dat het hier niet
ging om een zelfioordactie waarbij onschuldige mensen het doelwit geweest zijn
doch wel om een ongeluk. Geen enkel lid van het DHKC zou trouwens dergelijke
zelfmoordactie ondernemen. Het betrof wel een voorbereidende actie om de Turkse
autoriteiten te treffen die verantwoordelijk zijn voor het doden van onze mensen in
het algemeen.

(....)
Tegen dergelijke acties ben ik hoegenaamd niet. Ik zie dergelijke acties wettelijk
omdat de verantwoordelijken van de foltering en dodingen nooit in Turkije zullen
berecht worden".
(kaft 13, subkaft 2, stuk 40 - 44)
Opmerkelijk is dat de naam van Semiran Polat stond vermeld in de persoonlijke
agenda van Musa ASOGLU. Ook een foto met op de achterzijde haar naam en het
cijfer 5 werd aangetroffen bij de inval op het appartement te Knokke-Heist.
Semiran Polat was onderweg met de bom om wraak te nemen voor de dood van
twee 'kameraden', waaronder Cukurluoz Huseyin. Ook diens naam werd teruggevonden in de persoonlijke agenda van eerste beklaagde.

- het interview in het televisieiournaal van de zender RTL/TYI OV 28iuni 2004 om
19.00 uur:
De journalisten kondigden de inhoud van de uitzending aan als volgt:
"Donderdag laatstleden ontplofte er een bom in een bus te Istanbul, de tol is zwaar
4 dodelijke slachtoffers en 21 gekwetsten. De Turkse autoriteiten spreken van een
terroristische aanslag, de verantwoordelijken voor deze tragedie spreken van een
ongeval.
De verantwoordelijken zijn de militanten van het DHKPC, het revolutionairfront
ter bevrijding van het volk, een beweging, door de Europese instanties op de lijst
met terroristische groeperingen geplaatst. Maar deze organisatie beschikt te Bmssel, op 200 meter van de Europese instellingen, over een informatiebureau, het
DHKC. Dit heeft vandaag zijn verontschuldigingenen deelneming aangeboden aan
defamilies van de slachtoffers". '
Daarna komt elfde beklaagde aan het woord: "De militanten die hebben deelgenomen aan deze aktie en die verantwoordelijkzijn voor dit ongeval, zijn de eersten om
te lijden en om spijt te hebben. Het is belangrijk om te weten dat de personen die
verbonden zijn aan dit ongeval, de eersten zijn om hunfout toe te geven en het zijn
zijzelfdie hun verontschuldigingen aanbieden aan de bevolking. ".
Verder stellen de journalisten dat het DHKC sedert 34 jaren meerdere aanslagen
heeft opgeëist en tientallen dodelijke slachtoffers heeft gemaakt bij mensen aan de
macht. Wanneer men spreekt van terrorisme antwoordt het DHKC met 'verzet'.
Wanneer men spreekt van executies, spreekt de extreem links beweging van 'onderdnikking' van het Turkse regime.
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Elfde beklaagde ondersteunt deze stelling door foto's tentoon te spreiden van militanten van het DHKC die omkwamen in gevangenissen (kaft 13, subkafi 2, stuk 52).
Wanneer elfde beklaagde daar dan later wordt over ondemaagd, verklaart hij:
"Wij zijn geen politiek bureau maar uitsluitend een informatiebureau. U vraagt mij
of men zich kari inbeelden dat de informatiebureaus van DHKP-C in Europa kunnen gebruikt worden als informatiekanaal voor het Turbe volk, ik antwoord U dat
ik dat kan vermoeden. (...)
Ik heb enkel kennis willen geven van het communiqué waarvan ik U wens te herinneren dat wij het ontvangen hebben via Internet.
In de loop van het interview, heb ik enkel en alleen de woorden van de verantwoordelijke militanten van deze toevallige aanslag willen interpreteren. ik heb op mijn
manier hun filosofie geïnterpreteerd. Op deze algemene manier tracht ik de informatie van DHKP-C te verspreiden. (Kaft 13, subkaft 2, stuk 59).
"

Uit geen enkel element van het strafdossier zou volgens de verdediging blijken dat
eerste en elfde beklaagden op welke manier dan ook zouden betrokken zijn bij het
voorbereiden van welke actie dan ook, noch in België, noch in Turkije, noch elders
in Europa.
De activiteit van eerste beklaagde zou erin bestaan hebben documenten te archiveren en divers materiaal, onder meer telecommunicatieapparatuur, te stockeren.
Fehriye ERDAL zou onderdak zijn verleend in het appartement te Knokke aangezien er ernstige en acute aanwijzingen voorhanden waren dat haar leven in gevaar
was. Ter zelfverdediging waren er ook wapens aanwezig in het appartement.
Het is echter voldoende dat een groep optreedt in onderling overleg om terroristische misdrijven te plegen, opdat er sprake zou zijn van een terroristische groep.
Derhalve is, om een groep als terroristisch te kwalificeren, niet vereist dat er reeds
veroordelingen werden uitgesproken, zelfs niet dat er zich een voornemen om een
misdaad of een wanbedrijf te plegen heeft geopenbaard. De conspiratie of het koesteren van plannen is daartoe voldoende.
( HAMEEUW, V., Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van Europees
Kaderbesluit tot het Belgisch Strafwetboek, T. StraJF. 2005, p.8)
De strafbaarstellingvereist niet dat de helpers hulp bieden met het oog op het plegen
van terroristische misdrijven , enkel dat zij in de wetenschap leefden dat de groep
een misdaad of een wanbedrijf voor ogen had met die hulp. De kennis van dat risico
is voldoende om strafbaar te zijn.( HAMEEUW, V., Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van Europees Kaderbesluit tot het Belgisch Strafwetboek, T.
Strafi. 2005, p.9; Wetsontwerp, Parl. St., Kamer, zittijd 5 1, nr. 258/OOl, p. 13).
Het bestaan van een terroristische groep hangt in ruime mate af van anonieme personen die zorgen voor de financiering ervan of hem een basis verschaffen door de
verlening van materiële of intellectuele diensten. Het is wenselijk dat dergelijke gedragingen van een persoon die met kennis van zaken een misdaad of wanbedrijf mogelijk maakt, strafbaar wordt gesteld, ongeacht de vorm van deze bijdragen of het
occasionele of systematische karakter ervan. Deze vormen van bijdragen aan de
misdaden of wanbedrijven gepleegd door de terroristische groep worden als zeer
ernstige feiten beschouwd, zelfs indien deze bijdragen geen rechtstreeks verband
houden met het plegen van het misdrijf (Wetsontwerp, Parl. St., Kamer, zittijd 5 1,
nr. 2581001, p. 13).
De rechtbank is van oordeel dat het bestaan van een terroristische groep in de zin
van artikel 139 Sw. ten genoege van recht bewezen voorkomt.
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De Rechtbank stelt trouwens vast dat DHKP-C op de lijst van terroristische groeperingen van de Europese Unie werd opgenomen.
D. Novens deelneming en leiderscha-v:

Volgens de dagvaarding hadden zowel eerste als elfde beklaagde een belangrijke
verantwoordelijkheid binnen de groep en speelden ze een leidinggevenderol binnen
DHKP-C.
Zij zijn volgens hun eigen verklaringen de woordvoerders en verantwoordelijken
van het Informatiebureau Brussel.
Ta.v. eerste beklaagde:
Musa ASOGLU treedt op als verantwoordelijke van het informatiebureau DHKC
in België, maar ook als verantwoordelijke organisator van de activiteiten van
DHKP-C in België.
Eerste beklaagde was voorheen ook de woordvoerder van het InformatiebureauNederland (kaft 13, onderkaft 2, stuk 42).
Het is aan de hand van de gegevens van het strafdossier bewezen dat Musa
ASOGLU reeds vanaf september 1992 appartementen in België huurde onder een
andere naam (zie daaromtrent punt 1.3.7).
Eerste beklaagde heeft steeds de verantwoordelijkheid genomen voor de activiteiten
die in België werden ontplooid: "(...) Ik wens hierop te verklaren dat ik mezelfiie
als een persoon van de DHKP-C. Zoals elk voorwerp dewelke werd aangetrofen in
het voertuig LANCU, dewelke ik op het ogenblik derfeiten bestuurde, wil ik de verantwoordelijkheid ervan dragen. (...) "(kaft 4, onderkaft 5, stuk 146).
Ook met betrekking tot de door hem georganiseerde persconferentie op 28 juni
2004 nam hij de volle verantwoordelijkheid op zich.
Eerste beklaagde legde een verklaring af waarbij ?ijstelde dat hij de persconferentie op 28 juni had georganiseerd en elfde beklaagde fungeerde als tolk. Het vlugschrift met nummer 335 werd door hen op eigen initiatief vertaald en verspreid. De
originele tekst was opgesteld in het Turks en afkomstig van het persbureau van het
DHKC, ergens in Turkije gevestigd.
De betichting N, zoals gekwalificeerd, is derhalve in hoofde van eerste beklaagde
afdoende bewezen.
T.a.v. elfde beklaagde:
Elfde beklaagde was regelmatig betrokken bij protestbetogingen tegen de Turkse
staat, georganiseerd door DHKC te Brussel, o.m. op 26 augustus 2000,7, 10 en 11
september 2000,28 maart 2001,13 april 2001,28 september 200 1, 2 oktober 200 1,
25 oktober 2002 en 4 april 2003.
Een aantal betogingen betroffen ook de eis tot vrijlating van derde beklaagde.
Elfde beklaagde wierp zich bij interceptie op als woordvoerder. Er werden lastens
hem processen-verbaal van weerspannigheid opgesteld. Ook Kaya SAZ manifesteerde zich op 26 augustus 2000 als leider van de groep betogers (15 dossiers gevoegd in kaft l 3, subkaft 2).
Zo bestaat er o.m. een schrijven gericht aan de BOB Antwerpen, afgestempeld te
Antwerpen op 6 of 8 oktober 1999 waarbij de militanten van DHKP-C , Bahar
KIMYONGUR en Huseyin Demirel, vertellen in hun omgeving dat de Belgische
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overheid een aantal bewuste operaties georganiseerd heeft naar de DHKP-C toe en
deze operaties schade hebben teweeggebracht aan de organisatie.
Tegen deze acties zou de DHKP-C volgens dit schrijven ook een actie voor de Belgische ordediensten organiseren. (Kaft 13, subkaft 1, stuk 4.).
Toen elfde beklaagde hierover werd ondervraagd verklaarde hij dat men zich diende
te wenden tot Musa ASOGLU, eerste beklaagde.
Op 28 juni 2004 verleende elfde beklaagde zijn medewerking aan een te Brussel
georganiseerde manifestatie, Het doel van deze manifestatie was te protesteren tegen het houden van de NATO-top te Istanbul. Hij huurde een zaal voor een persconferentie waar een vlugschrift werd voorgelezen door elfde beklaagde.
Dit ging uit van DHKC en betrof een verontschuldiging voor en uitleg bij de rnislukte bomaanslag in Istanbul (zie punt 4.1.10.4).
Nog dezelfde dag gaf elfde beklaagde een interview in het televisiejournaal van de
zender RTLITVI .
In deze uitzending was sprake van een terroristische aanslag met als verantwoordelijken de militanten van het DHKP-C, het revolutionair front ter bevrijding van het
volk, een organisatie die te Brussel beschikt over een informatiebureau, het
DHKC.
Elfde beklaagde stelde daarin duidelijk dat de militanten die hadden deelgenomen
aan deze aktie en die verantwoordelijk waren voor dit ongeval, hun spijt betuigden.
De stelling dat het DHKC meerdere aanslagen had opgeëist en tientallen dodelijke
slachtoffers had gemaakt, werd door elfde beklaagde ondersteund door foto's tentoon te spreiden van militanten van het DHKC die omkwamen in gevangenissen.
Hij bevestigde dat de informatiebureaus van DHKP-C in Europa konden gebruikt
worden als infomatiekanaal voor het Turkse volk.
"Op deze algemene manier tracht ik de informatie van DHKP-C te verspreiden."
Elfde beklaagde is opgetreden als woordvoerder van DHKP-C. Hij zorgde voor de
vertaling en verspreiding van de persberichten en legde - soms op eigen initiatief verklaringen af omtrent de terroristische activiteiten, zoals naar aanleiding van de
persconferentie op 28 juni 2004 en de daaropvolgende televisie-uitzending. Het is
echter steeds eerste beklaagde die de eindverantwoordelijkheidheeft gedragen.
Elfde beklaagde heeft zowel materiële als intellectuele hulp verleend. Hij kan gelet op hetgeen voorafgaat - niet ontkennen dat hij op de hoogte was dat de groep
DHKP-C terroristische misdrijven voor ogen had. Deze vormen van bijdragen aan
de misdaden of wanbedrijven gepleegd door de terroristische groep worden als zeer
ernstige feiten beschouwd, zelfs indien deze bijdragen geen rechtstreeks verband
houden met het plegen van het misdrijf zelf (Wetsontwerp, Parl. St., Kamer, zittijd
51, nr. 2581001, p. 13).
De rechtbank is dan ook van oordeel dat elfde beklaagde enkel hulp heefi verleend
en niet als een "leidend" persoon kan worden beschouwd, nu eerste beklaagde alle
verantwoordelijkheid droeg.
De betichting N dient dan ook in hoofde van elfde beklaagde te worden geherhalificeerd, met name te hebben deelgenomen aan activiteiten van een terroristische
groep in de zin van artikel 140,s 1 Sw., in de periode van 9 januari 2004 tot en met
28 juni 2004.
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4.2. Individueel:

4.2.1. In hoofde van Musa ASOGLU (eerste beklaa~dek

Eerste beklaagde wordt vervolgd voor de feiten A 1 C 1 F I G I H 1 I / J.1 l J.2 1K 1
LlM.1 enN.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt eerste beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging C.
Musa ASOGLU treedt op als verantwoordelijke van het informatiebureau in België, maar ook als verantwoordelijke organisator van de activiteiten van DHKP-C in
België.
Musa ASOGLU was voorheen ook de woordvoerder van het Informatiebureau Nederland.
Uit onderzoek bij meerdere immobiliënkantoren is gebleken dat Musa ASOGLU
reeds vanaf september 1992 appartementen in België huurde, steeds onder een andere naam. Ook in Nederland sloot hij huurovereenkomsten af onder een andere
naam.
Hij zette de constructie op met Zeki KAHRAMAN voor de aankoop van een voertuig Lancia op diens naam.
Toen op 26 september 1999 de door eerste beklaagde bestuurde personenwagen
Lancia Zeta (monovolume) werd staande gehouden hield hij voor een journalist te
zijn. Later verklaarde hij dat al de voorwerpen die in de wagen werden aangetroffen
toebehoorden aan de organisatie DHKP-C. Hijzelf stelde dat deze voorwerpen legaal waren: wanneer een staat aan criminele diplomatieke personen paspoorten en
identiteitsdocumenten afleverde, dan was het namaken van deze stempels legitiem.
Hij was in het bezit van een digital voice mask / stemvervormer dewelke volgens
zijn verklaring werd gebruikt bij het telefoneren naar de organisatie en tussen de
mensen van de organisatie (kaft 2, onderkaft 3, stuk 129).
Musa ASOGLU heeft steeds de verantwoordelijkheid genomen voor de activiteiten
die in België werden ontplooid.
Uit het hetgeen voorafgaat is de centrale rol van eerste beklaagde met betrekking tot
de werking van DHKP-C in België duidelijk gebleken.
Tijdens het onderzoek drong hij zich op als de woordvoerder. Hij was de enige die
verklaringen mocht afleggen.
Ook tijdens de terechtzitting is gebleken dat hij nog steeds een leidend figuur is binnen het DHKP-C en verder de (gewelddadige) revolutie predikt.
De rechtbank verwijst met betrekking tot Musa ASOGLU eveneens naar het hierboven gestelde lastens hem inzake het leiderschap van een terroristische groep
(4.1.10).
De feiten A en N komen in zijn hoofde dan ook bewezen voor.
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Gezien eerste beklaagde heeft verbleven in het appartement te Knokke-Heist, alwaar de wapens, valse stempels en stukken en gestolen GSM hebben gelegen, is hij
tevens mededader aan de feiten F/ G / H / I / J. l / K en L.
Eerste beklaagde ontkent niet dat hij bij het huren van diverse appartementen aan
onze kust een valse naam heeft gebruikt, zodat ook de feiten J.2 en M.l bewezen
zijn.
D e f e i t e n A / F / G / H / I / J . l / J . 2 / K / L / M . 1 enN komeninhoofdevaneerste
beklaagde aldus afdoende bewezen voor.
4.2.2. In hoofde van Kava SA2 (Weede beklaa~de):
Tweede beklaagde wordt vervolgd voor de feiten A / D / F / G / H 1I / J. 1 l K en L.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt tweede beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging D.
Toen de politie van Knokke-Heist op 26 september 1999 voor het eerst het appartement te Knokke-Heist binnen ging waar de stukken werden verbrand, waren er op
het appartement twee personen aanwezig met name Sükriye AKAR OZODULU die
de politie te woord stond en een tweede persoon die later werd geïdentificeerd als
Kaya SAZ.
Fehriye ERDAL werd aangetroffen in het voertuig Ford Escort bestuurd door Kaya
S M . Ze verlieten het appartement te Knokke-Heist en werden staande gehouden
door de politie.
Vier pistolen Browning, waarvan het serienummer werd weggelast, zaten verstopt
in een stereo-installatie, die op haar beurt in een kartonnen doos stak in het voertuig
waarmee Kaya S M en Fehriye ERDAL d.d. 26 september 1999 werden onderschept. In het voertuig lag ook een Walter PPK 9 mm met geluidsdemper. Voor alle
wapens waren er de nodige laders en munitie aanwezig.
Kaya SAZ werd ook herkend als bewoner van een woning in Nederland, dit in aanwezigheid van Musa ASOGLU ,Fehriye ERDAL en Dursun KARATAS.
Het was tweede beklaagde die een volledig coderingsprogramma opstelde (kaft 7,
onderkaft 3, stuk 88).
De werking met codenamen en gecodeerde berichten werd toegegeven door Musa
ASOGLU (kaft 1/3, stuk 443).
De rechtbank is aldus van oordeel dat tweede beklaagde in het Centraal Bureau een
belangrijke rol speelde.
Het feit A komt in zijn hoofde dan ook bewezen voor.
Gezien tweede beklaagde heeft verbleven in het appartement te Knokke-Heist, alwaar de wapens, valse stempels, valse stukken en gestolen GSM hebben gelegen, is
hij tevens mededader aan de feiten F / G / H / I / J.11 K en L.
De feiten A / F / G / H / I! J. 1/ K en L komen aldus in hoofde van tweede beklaagde
afdoende bewezen voor.
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4.2.3. In hoofde van Fehrive ERDAL. alias nese YILDIRIM (derde beklaagdee):

Derde beklaagde wordt vervolgd voor de feiten A / D / F / G / H 1I / J. 1 / K 1 L en
M.2.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt derde beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging D.
Op basis van vingersporen aangetroffen in het appartement te Knokke-Heist kon
worden vastgesteld dat Nese YILDIRIM een alias was voor Fehriye ERDAL.
Fehriye ERDAL stond internationaal geseind wegens betrokkenheid bij een dnevoudige moord op 09 januari 1996 te Istanbul (Turkije). Op 18 januari 1996 wad
lastens ERDAL door de bevoegde autoriteiten van Istanbul (Turkije) een aanhoudingsmandaat bij verstek uitgevaardigd wegens moord.
Uit het onderzoek blijkt dat het door Fehriye ERDAL op naam van Yildirim gebruikte paspoort een vervalst paspoort was. De vervalsingen waren duidelijk waarneembaar.
Fehriye ERDAL werd aangetroffen in het voertuig Ford Escort bestuurd door Kaya
SAZ. Ze verlieten het appartement te Knokke-Heist en werden staande gehouden
door de politie.
Vier pistolen Browning, waarvan het serienummer werd weggelast, zaten verstopt
in een stereo-installatie, die op haar beurt in een kartonnen doos stak in het voertuig
waarmee Kaya SAZ en Fehriye ERDAL d.d. 26 september 1999 werden onderschept. In het voertuig lag ook een Walter PPK 9 mm met geluidsdemper. Voor alle
wapens waren er de nodige laders en munitie aanwezig.
Derde beklaagde was ook bij de bende aanwezig in de in Nederland gehuurde woningen.
Het feit A is dan ook afdoende bewezen.
Gezien derde beklaagde heeft verbleven in het appartement te Knokke-Heist, alwaar de wapens, valse stempels, valse stukken en gestolen GSM hebben gelegen, is
zij tevens mededader aan de feiten F / G / H / I / J. 11K en L.
Derde beklaagde ontkent niet een valse naam te hebben gebruikt, zodat ook het feit
M.2 in haar hoofde bewezen is.
De feiten A / F / G / H / I / J. 1 / K / L en M.2 komen in hoofde van derde beklaagde
aldus afdoende bewezen voor.
4.2.4. In hoofde van Zeki XAHRAMAN (vierde beklaagde):

Vierde beklaagde wordt vervolgd voor de feiten B en E.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt vierde beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging E.
Vierde beklaagde is de eigenaar van de monovolumewagen Lancia, die eerste beklaagde Musa ASOGLU bestuurde toen hij werd onderschept op 2610911999.
In een eerste verklaring op 29/09/1999 stelde vierde beklaagde (kaft 4, onderkaft 2,
stukken 11 en 12) aan de verbalisanten :
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Ik heb mijn voertuig uitgeleend aan mijn vriend Musa. Zijn familienaam ken ik
niet. ... Ik heb geen weet van Musa's activiteiten. Ik weet dat hij geen werk heeft.
Van welke inkomsten hij leeft weet ik niet. .,.Ik weet dat hij een links sympathisant
is van een turksepolitieke partij, doch de naam van deze partij ken ik niet. Ik word
niet bedreigd, noch afgeperst door een of andere Turkse linkse partij. ".
"

Op de vraag van de verbalisanten of hij al gehoord had van de Turkse groepering
DEVRIMCI-SOL edof DHKP-C antwoordde vierde beklaagde :
Ik heb daar al iets van gehoord, doch ik ken de ideologische achtergrond daar
niet van. Voor mij speelt het allemaal geen rol of het een linkse of een rechtsepartij
is. Dit wil zeggen dat ik niets te maken heb met links, noch met rechtse partijen. Ik
zie nu in dat ik eenfout heb begaan door mijn auto uit te lenen aan mijn vriend Musa. Ik heb met deze zaak niets te maken. Ik weet echt van niets. In feite heeft mijn
vriend gebruik gemaakt van mijn goede wil en ik heb ook de indruk dat ze een spelletje met mij hebben gespeeld.".
"

De op 2910911999 bij vierde beklaagde uitgevoerde huiszoeking was negatief (kaft
4, onderkaft 2, stukken 14 tot en met 25).
Op 30/0911999 verklaarde vierde beklaagde aan de onderzoeksrechter o.a. (kaft 4,
onderkaft 2, stukken 86,87 en 88):
"(...) Het is zo dat ik in december 1998, in contact gekomen ben met Musa, via
Albayoglu Nebi, dewelke ik reeds ken sedert ik in België verblijJ:Nebi woont in Beringen en werkt in dezelfde industriële bakkerij als ik. Men zei me dat Musa een auto
nodig had en men stelde me voor dat die auto op mijn naam zou gekocht worden. Ik
heb op dit voorstel enige tijd nagedacht maar omdat ik in dieperiode dringend geld
nodig had, heb ikja gezegd. Het komt er dus op neer dat ik de Lancia niet zelfgekocht heb. Het cash geld werd me ter beschikking gesteld door Musa, waarbij ik
voor het saldo een lening op mijn naam heb afgesloten, dewelke ik ook afbetaal,
maar waarbij het zo is dat het nominaal bedrag van die lening, 500.000 BEF, aan
mij overhandigd werd door Musa. Mijn voordeel bestond er dus in dat ik op die manier een lening heb bekomen. Moest ikpersoonlijk via de bank een lening heb(be11)
willen aangaan zou het wellicht niet gelukt zijn, gezien ik dan werkloos was. (...)
Op uw vraag of ik het dan niet verdacht vond dat die wagen én op een andere naam
dan die van de geblziiker moest ingeschreven worden, én dat die wagen na een zeer
korte periode terug zou doorverkocht worden, kan ik U enkel antwoorden dat ik mij
daaromtrent geen vragen heb gesteld. Ik had geld nodig en ik had écht vertrouwen
in Nebi.
Op uw vraag waarom de constructie dan niet op naam van Nebi gezet werd, kan ik
als mogelijke reden geven dat Nebi mogelijks aan een bepaalde partij kan gelinkt
worden, wat voor mij niet het geval is. Ik heb met dergelijke zaken niets te maken
en kom dus onschuldig voor. (...)
Ik ben tot het besluit gekomen dat men misbruik heeft gemaakt van mijn goedheid
en dat ik door toe te stemmen dat de wagen op mijn naam geplaatst werd, misschien
eenfout heb gemaakt. (...) ".

Ter zake verklaarde Musa ASOGLU o.a. (kaft 5, onderkafl 6, stukken 24 en 25):
"(. ..) Hetgeen KAHRAMAN Zeki aan de onderzoeksrechter heej verklaard over de
aankoop LANCL4 Z (...) is de waarheid. Het is inderdaadjuist dat ik
KAHRAMAN Zeki viJfionderdduizend@ank (500.000 BEF) heb gegeven voor de
aankoop van het voertuig. Het is inderdaad ookjuist dat ik de betaling geregeld heb
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met de LANCIA-garage. Het is ook juist dat KAHRAMAN met mij meegegaan is
naar de garage om redenen dat (de) LANCIA een ongeval heeft gehad en de LANCIA op naam van KAHR4MANstond. (...) ".

Achtste beklaagde stelde op 1/10/1999 aan de verbalisanten o.a. (kaft 4, onderkaft
3, stukken 6 en 7): "(.. .) Ik kan U wel zeggen dat KAHRAMAN Zeki niets met
DHKP-C te maken heeft (...). Ik heb spijt dat KAHRAMAN Zeki betrokken is bij
deze zaak. Ikzie nu in dat het door mijn schuld is dat hij moeilijkheden heeft met het
gerecht. Ik wist niet dat ASOGL U Musa met zo'n zaken bezig was. ".
Uit bovenvermelde verklaringen, noch uit enig ander gegeven in het strafdossier
kan worden afgeleid dat vierde beklaagde op enige manier betrokken was bij de criminele activiteiten van DHKP-C. Het is echter wel duidelijk dat van zijn geldnood
door eerste beklaagde werd misbruik gemaakt om de wagen Lancia op zijn naam te
zetten.
In deze omstandigheden dient vierde beklaagde ook te worden vrij gesproken voor
het hem ten laste gelegde feit B.
4.2.5. In hoofde van Sukrive AKAR OZORD ULU (vijfde beklaagde):

Vijfde beklaagde wordt vervolgd voor de feiten A / D 1F / G / H / I / J. 1 1 K en L
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt vijfde beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging D.
Toen de politie van Knokke-Heist op 26 september 1999 voor het eerst het appartement te Knokke-Heist binnenging ingevolge rookontwikkeling, waren er op het
appartement twee personen aanwezig waaronder Sukriye AKAR OZODULU die de
politie te woord stond.
Uit de herkenningen blijkt verder dat zij geen toevallige aanwezige was. Dat wordt
tevens bevestigd door haar aanwezigheid op 01 april 2004 in het Informatiebureau
te Brussel. Zij dient te worden aangezien als de persoon die op 26 september 1999
met de, niet onderschepte Renault Scenic, is vertrokken.
Gezien vijfde beklaagde heeft verbleven in het appartement te Knokke-Heist, alwaar de wapens, valse stempels, valse stukken en gestolen GSM hebben gelegen, is
zij tevens mededader aan de feiten F / G / H / I / J. 11 K en L.
De feiten A / F / G 1H / I / J. 1 1K en L komen aldus in hoofde van vijfde beklaagde
afdoende bewezen voor.

4.2.6. In hoofde van Irfan DEMIRTAS (zesde beklaaiode):
Zesde beklaagde wordt vervolgd voor de feiten B en E.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt zesde beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging E.
Zesde beklaagde is de persoon op wiens naam het voertuig Renault Mégane van
donkere kleur met Duitse nummerplaat AC-SB42 1, hetwelk op 2610911999 werd
gezien aan het appartementsgebouw te Knokke-Heist en hetwelk vervolgens vertrok met twee niet-geïdentificeerde dames, staat ingeschreven (kaft 1, onderkaft 1,
stuk 8 en kaft 9, stuk 4). De aankoopfactuur d.d. 29/01/1999 van dit voertuig voor
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een bedrag van 33.700 DM, alsmede de Fahrzeugbrief en de verzekeringspapieren,
allen op naam van DEMIRTAS Irfan, werden aangetroffen in het voertuig Lancia,
op 2610911999 bestuurd door eerste beklaagde (kaft 1, onderkaft 1, stuk 185).
De aanhangwagen, die zich voor het appartement bevond, droeg dezelfde nurnmerplaat als de Renault Megane Scénic en stond eveneens ingeschreven op naam van
DEMIRTAS Irfan, zijnde zesde beklaagde (kaft 1, onderkaft 1, stuk 10 en kaft 9,
onderkaft 4, stuk 44414). De aankoopfactuur d.d. 2610511999 van deze aanhangwagen op naam van DEMIRTAS Irfan voor een bedrag van 34.990 BEF werd aangetroffen in het voertuig Lancia, op 26/09/1999 bestuurd door eerste beklaagde (kaft
1, onderkaft 1, stuk 184).
Daarnaast werd ook een aankoopbewijs dd. 5/02/1999 van een voertuig Ford voor
de prijs van 25.000 DM op naam van DEMIRTAS, 52134 Herzogenrath, geboren
te 757065 in het voertuig Lancia, op 26/09/1999 bestuurd door eerste beklaagde
aangetroffen (kaft 1, onderkaft 1, stuk 184). Het is echter niet duidelijk of dit aankoopbewijs op zesde beklaagde slaat.
Op 5/08/2002 werd ingevolge een rechtshulpverzoek naar Duitsland een huiszoeking uitgevoerd door de Duitse politiediensten in de woning van zesde beklaagde
op het adres 52 134 Herzogenrath, Eyelshovener Strasse 36. Naar aanleiding van de
huiszoeking werden twee links gerichte tijdschriften in beslag genomen m.n. 'Ates
hirsizi', met anarchistische lectuur tegen het Turkse regime, en 'Ellerimizde ....',
uitgegeven in 1990 door Tayad over het gevangeniswezen in Turkije. Dit laatste
tijdschrift en twee telefoonrepertoria werden aangetroffen in de afgesloten kamer
op zolder, sporadisch gebruikt door de zoon van zesde beklaagde, zijnde Ilhan
DEMIRTAS (kaft 9, onderkaft 4, stuk 44411-5 en 76).
Zesde beklaagde wou over de hele zaak geen verklaring afleggen. Volgens het onderzoek was hij werkloos op het ogenblik van de feiten én op het ogenblik van de
huiszoeking ingevolge medische problemen. Zijn echtgenote en drie volwassen
dochters wonen in Turkije, alwaar zesde beklaagde in 1994 een huis had gekocht en
meermaals per jaar naar toe reist, terwijl hij en drie zonen in Duitsland zijn blijven
wonen (kaft 9, onderkaft 4, stuk 444180-81-86).
Ter zitting van 25/01/2006 stelde de raadsman van zesde beklaagde dat de wagen
Renault en de aanhangwagen door zesde beklaagde destijds werden aangekocht uit
sympathie voor de organisatie DHKP-C. De rechtbank kan deze bewering geenszins aannemen, daar uit het onderzoek is gebleken dat zesde beklaagde werkloos is
en toch niet zo kapitaalkrachtig om zomaar een wagen Renault Mégane en aanhangwagen aan te kopen voor een organisatie waarvoor hij enkel sympathie heeft. Gelet
op de weigering van zesde beklaagde een verklaring af te leggen en op de door de
DHKP-C gebruikte praktijken bij hun geldinzameling, zoals hoger beschreven onder punt 1.3.10.2., komt het de rechtbank niet denkbeeldig voor dat de voertuigen
van zesde beklaagde "in beslag werden genomen". Evenzo is het mogelijk dat zesde
beklaagde net als vierde beklaagde op deze manier een lening heeft kunnen bekomen.
Het is derhalve niet duidelijk hoe en waarom de wagen Renault en de aanhangwagen door zesde beklaagde werden aangekocht en op diens naam werden gezet. Buiten dit gegeven zijn er geen andere elementen in het dossier die toelaten te stellen
dat zesde beklaagde zich inliet met criminele activiteiten zodat zesde beklaagde ook
dient te worden vrij gesproken voor het hem ten laste gelegde feit B.
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4.2.7. In hoofde van Hasan EKICI (zevende beklaa~dek

Zevende beklaagde wordt vervolgd voor de feiten B en E.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt zevende beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging E.
In het appartement te Knokke-Heist werd een brief (fax) aangetroffen gedateerd op
19.09.1999 waarin de naam en het adres van Hasan EKICI voorkomt.
Na vertaling lezen we de volgende inhoud (kaft 4, onderkaft 1, stuk 112):
"Cemil
l- De gegevens omtrent het adres dat we willen voor het plaatsen van goederen in
de regio Charleroi van België zijn volgens Ethem (Tahir) als volgt.
Ethem
Goedendag
Ik ben vandaag naar Charleroi vertrokken voor depersoon te zien bij wiens huis we
het materiaal daar zullen achter laten. Voor dit werk is het huis van de vriend
Hasan die bij onze café aldaar werkt het meest geschikt. Buiten hem zal niemand
het aanvaarden of betrouwbaar zijn. Ik heb met hem vandaag gesproken en hij ging
akkoord. Ik had reeds eerder over Hasan aan jullie verteld. Op dit moment is hg
werkzaam in een café. Hij is afkomstig uit Tokat. Hij kent ons sedert vroeger. Voor
de aanslag heeft hij in Zwitserland veel opgevolgd en is later naar hier gekomen.
(...) Na zijn kennismaking met ons heeft hij zich enorm verbeterd, doch heefl vele
zwakheden. Hij houdt werkelijk van ons en is aan ons verbonden. Hij is ongeveer
30 jaar, hij overtreft graag, ieder week verdeelt hij 10 tijdschriften. Hij heeft een
huis met één kamer. Hij gaat er enkel om te slapen. Er is niemand die hem bezoekt.
Hijzelf is van 9 uur 's morgens tot 12 uur middernacht in de café. De café is zeer
kort bij zijn woning en men kan er in 5 minuten gaan en komen. Zijn naam is Hasan
Ekici. Zijn thuisadres is (...). Het adres van de café is (...) Zijn GSM nummer is
(...)De telefoonnummer van de café is (...). Het volstaat als er "ik ben vriend van
Ethem gezegd wordt. Het zou goed zijn mochtenjullie ons laten weten of het hier
al dan niet geschikt is.".
"

Deze fax was een antwoord op een nota daterende van 17 september 1999uitgaande
van Cemil (teruggevondenbij de analyse van de geautomatiseerde bestanden (kaft
7, onderkaft 3)). In deze nota stelt Cemil dat in de Belgische stad Chaderoi een vereniging van "ons" zou bestaan. Hij vraagt of er daar een min of meer betrouwbare
relatie aanwezig is? "Er zal daar een aan- en verkoop plaatsvinden (materialen).
Het kan zwaar zijn. Wij willen een deel hier afietten en deel per deel komen ophalen. Is er hiervoor een betrouwbare relatie aanwezig?"
Verder vraagt Cemil in de nota of er ook mensen zijn die kunnen worden gebruikt
om een voertuig op hun naam te laten inschrijven, voor het huren van woningen op
hun naam, voor de aankoop van voertuigen op hun naam? Hij stelde in de nota niet
enkel deze stad te bedoelen, doch over heel België (kaft 7, onderkaft 3, stuk 70).
Op 20 september 1999 schreef Cernil dat het adres in België (zie de hierboven geciteerde fax) mogelijk is. Zij zullen het adres gebruiken indien nodig (kaft 7, onderkaft 3, stuk 70).
Hasan EKICI werd hierover door de onderzoeksrechter op 30 september 1999 verhoord (kaft 4, onderkafl 1, stukken 42 en 43).
Hij stelde niet te weten over welke goederen het ging. Ethem had hem gezegd dat
hij achteraf zou worden opgebeld voor meer uitleg, doch de beloofde telefonische
uitleg was er nooit gekomen. Hij stelde dat hoe dan ook bij hem nooit iets werd ge-
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plaatst en dat hij het ook niet zou hebben toegelaten indien hij gebeurlijk zou vaststellen dat er iets niet pluis was met die goederen. Hij verduidelijkte enkel
sympathisant en geen militant te zijn van de DHKP en omzeggens 24 uur op 24 op
café te zitten, waardoor hij bezwaarlijk nog veel tijd kan overhebben om militant te
zijn.
Hij zag Ethem enkel op café in Charleroi. Hij wist niet waar Ethem woonde. Hij
wist al evenmin of Ethem was getrouwd, welk beroep hij had en met welke wagen
hij reed.
Zevende beklaagde stelde tevens niet eens de mensen te kennen die in Knokke waren opgepakt.
Bij de op 29 september 1999 bij zevende beklaagde, nadat hij uit het nabij gelegen
café Le Cordial werd gehaald, uitgevoerde huiszoeking, werd vastgesteld dat hij
slechts een éénpersoonskamer betrok en werden een aantal links gerichte boeken,
tijdschriften,flyers en krantjes in beslag genomen en daarnaast nog een aantal briefjes, twee foto's en proximusfacturen. Het onderzoek van deze laatste stukken leverde echter niets op.
Daar waar er geen enkele aanwijzing is over welke goederen bij zevende beklaagde
zouden worden geplaatst en waar het tevens vaststaat dat deze goederen uiteindelijk
ook niet effectief werden geplaatst is de rechtbank van oordeel dat de betrokkenheid
van zevende beklaagde bij het ten laste gelegde feit B geenszins bewezen is, zodat
zevende beklaagde voor dit hem ten laste gelegde feit dient te worden vrij gesproken.
4.2.8. In hoofde van Nebi ALBAYOGLU (achtste beklaagde):

Achtste beklaagde wordt vervolgd voor de feiten B en E.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt achtste beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging E.
Achtste beklaagde was de persoon die eerste beklaagde Musa ASOGLU in contact
bracht met vierde beklaagde Zeki KAHRAMAN m.b.t. de aankoop van de monovolumewagen Lancia, die eerste beklaagde Musa ASOGLU bestuurde toen hij werd
onderschept op 26/09/1999 en die op naam stond van vierde beklaagde.
Op 1/10/1999 verklaarde achtste beklaagde o.a. (kaft 4, onderkaft 3, stukken 6 en
7):
"(...) Ik ken inderdaad de genaamde Musa ASOGL U. Ik heb Musa een drietaljaren
geleden ontmoet in een café te BERINGEN De naam van dit café ken ik niet. (...)

Ik heb Musa enkel maar in café's ontmoet en zeker ook in de "OTRNTIK". (...) .
In het begin van het jaar 1999 heb ik KAHRAMAN Zeki in contact gebracht met
Musa ASOGLU om het voertuig op naam van K A H W A N Zeki te laten inschnjven. Zeki hee8 dit gedaan, vermits hij mij vertrouwde en niets moest vrezen.
Ik moet u wel zeggen dat Musa dit eerst aan mij gevraagd heef Dit kon echter niet
vermits ikproblemen had met de verzekeringen. Een venekering was nodig om het
voertuig te laten inschrijven bij de Dienst Inschrijvingen van het wegverkeer. Voor
deJinanciële regeling tussen Musa en Zeki in verband met de aankoop van de LANCL4 ben ik niet op de hoogte gebracht. Zeki heefi mij nadien daar ook niets van verteld.
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ASOGLUMusa heeft aan mij verteld dat hij van Turkse nationaliteit is en dat hij in
Nederland woont. Hij heeft mij wel niet gezegd waar. Hij had een voertuig nodig
met Belgische nummerplaat om zijn werk te doen als journalist. Hij wasjournalist
bij een Turkse weekkrant "KURTULUS" momenteel noemt deze krant "VATAN".
Ik geloof dat hij verkoper was van deze krant. Deze krant was de spreekbuis van
Turkse revolutionaire groepering, genaamd DHKP-C. De leider van deze partij is
de genaamde Dursun IURATAS. Vroeger heb ik ook meegedaan aan betogingen en
vergaderingen van het DHKP-C in België. Ik heb nooit aan acties deelgenomen in
het buitenland, noch aan vergaderingen. Ik ben geen lid geweest, vermits dit niet in
die partij bestaat. Deze partij werkt enkel met sympathisanten en medewerkers. Ik
koop enkel de krant. Ik kan U wel zeggen dat KAHRRMRNZeki niets met DHKP-C
te maken heeft. Vroegergeloofde ik in de strijd van DHKP-C en stond er achter. Nu
heb ik daar meer afstand van genomen. Ik ben eigenlijk wel akkoord over alle standpunten van het DHKP-C. Ik ben wel akkoord met de gewapende strijd van het
DHKP-C, maar in Turkije.(...) ".

Bij een op 111011999 bij achtste beklaagde uitgevoerde huiszoeking werden twee
tijdschriften (Vatan 2010811999 en Devtimci Sol juni 1W6), twee rode vlaggen (één
met gele letters 'DHKC' en één met gele ster) en vijf foto's i.v.m. een betoging van
Devrimci Sol aangetroffen en in beslag genomen (kaft 4, onderkaft 3, stukken 15
tot en met 27).
Op 211011999 verklaarde achtste beklaagde aan de onderzoeksrechter o.a. (kaft 4,
onderkafl 3, stukken 9 tot en met 14) :
(...)Ik ken departij DHKP, vroeger DEV-SOL genoemd. Ik weet dat dit een revolutionair links gerichte partij is met extreme ideeën. Ik wens evenwel te benadrukken dat ik enkel een sympathisant van diepartij ben net zoals minstens een 500-tal
andere Turken hier in België. Mijn sympathie beperkt zich tot het lezen van het tijdschrzjl van departij. (...)
"

Wat de wagen Lancia Z betreft, kan ik U niets meer zeggen dan dat ik dit gedaan
heb om Musa Asoglu te helpen. (...)
Ik heb er spijt van dat ik in deze regeling tussen gekomen ben. Zelfkon ik de wagen
niet op mijn naam nemen omdat ikproblemen heb gehad met mijn vroegere verzekeringsmaatschappij 'De Schelde ' omwille van wanbetaling. (...)
Asoglu noch iemand anders hebben ooit zaken bij mij geplaatst.

(.)l9.

De rechtbank is van oordeel dat uit bovenvermelde verklaringen en in beslag genomen stukken, noch uit enig ander gegeven in het strafdossier kan worden afgeleid
dat achtste beklaagde op enige manier betrokken was bij de criminele activiteiten
van DHKP-C, zodat achtste beklaagde ook dient te worden vrij gesproken voor het
hem ten laste gelegde feit B.
4.2.9. In hoofde van Dursun RARATAS (nepende beklaagde):

Negende beklaagde wordt vervolgd voor de feiten A l C 1F 1G I H I I / J. 1 l K en L.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt negende beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging C.
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Het laat geen twijfel dat Dursun KARATAS een zeer belangrijk figuur is binnen het
DHKP-C en dat hij deel uitmaakte van de groep die verbleef op het Centraal Bureau
te Knokke-Heist. Hij werd niet enkel te Knokke-Heist herkend, doch ook in Nederland. Hij was in Nederland aanwezig in de woningen die Musa ASOGLU, onder een
andere naam, huurde.
De aanwezigheid in België van een dergelijk vooraanstaand figuur binnen het
DHKP-C, benadrukt nogmaals dat het appartement te Knokke-Heist wel degelijk
dienst deed als Centraal Bureau van de DHKP-C en aldaar werd ondergebracht tengevolge van de vervolgingen in Duitsland. Het benadrukt tevens dat de personen die
in het appartement verbleven of er voordurend aanwezig waren een belangrijke rol
speelden en als getrouwen dienen te worden aangezien.
Het waren ook doorgaans dezelfde personen die samen in Nederland werden gezien. De betichting A komt in hoofde van negende beklaagde bewezen voor.
Gezien negende beklaagde heeft verbleven in het appartement te Knokke-Heist, alwaar de wapens, valse stempels en stukken en gestolen GSM hebben gelegen, is hij
tevens mededader aan de feiten F I G 1H 1I 1J. 11K en L.
De feiten A 1F 1 G 1H 1 I 1J . l l K en L komen in hoofde van negende beklaagde
afdoende bewezen voor.
4.2.10. In hoofde van Zerrin SARI. alias Mélis HALE (tiende beklaa~de):

Tiende beklaagde wordt vervolgd voor de feiten A 1D I F 1G 1H 1I 1J. 1 1K en L.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhanden is, wordt tiende beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging D.
Zerrin SARI was de advocaat van TAYAD (afkorting van Tum Tukulu ve
Hükumlüler Ailerleri Yarardirnlasma Dernegi = Solidariteit vereniging voor familieleden van gevangenen in Turkije en personen in voorarrest). Zij was de persoon
die hen verdedigde (kaft 5, onderkaft 2, stukken 50 en 52).
In het voertuig Lancia werd een witte enveloppe, bevattende 2 pasfoto's van een
vrouwspersoon, twee 'boterblaadjes' waarbij door middel van een potlood een
droogstempel werd doorgedrukt, een boterblaadje waarbij een stempel werd nagemaakt met zwarte stift of zwarte inkt en een kaartje met vermelding AVUKAT
KIMLIK BELGESI waarbij de in te vullen delen nog blanco waren aangetroffen.
Deze voorwerpen waren vermoedelijk bestemd voor het aanmaken van een valse
identiteit met betrekking tot het zich uitgeven als advocaat (kaft 5, onderkaft 2, stuk
56).
De dactyloscopischeafdruk van haar rechterduim komt overeen met een spoor aangetroffen door het labo van de gerechtelijke politie op het appartement te KnokkeHeist, Zeedijk (Albertstrand) nummer 45816 (kaft 10, onderkaft l , stukken 167 tot
en met 170).
Zij werd verder herkend door de bewoners van voornoemd appartement en door de
brandweer.
Uit de foto's en de herkenning blijkt dat zij geen toevallige passante was, doch iemand die daadwerkelijk deel uitmaakte van de groep (zij werd ook in Nederland
herkend met de groep die er regelmatig kwam in de door Musa ASOGLU gehuurde
verblijven). Zij was trouwens aanwezig bij de verbranding van documenten in het
appartement en de verhuis d.d. 26 september 1999. Zij gedroeg zich toen zenuwach-
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tig tegenover de brandweer (zie ook hierboven onder 1.3.8. en kaft 7, onderkaft 1,
stukken 65 tot en met 99 en en kaft 10, onderkaft 1, stuk 8 1 en stukken 118 tot en
met 144).
Zij was een actief onderdeel in het Centraal Bureau dat in voornoemd appartement
was ondergebracht.
Er dient te worden aangenomen dat zij samen met Sukriye AKAR OZODULU
vluchtte in het niet onderschepte voertuig. Het feit A is in haar hoofde bewezen.
Gezien tiende beklaagde heeft verbleven in het appartement te Knokke-Heist, alwaar de wapens, valse stempels en stukken en gestolen GSM hebben gelegen, is zij
tevens mededader aan de feiten F / G 1 H 1 I / J. 11K en L.
De feiten A 1 F / G / H / I 1 J. 1 / K en L komen in hoofde van tiende beklaagde
afdoende bewezen voor.
4.2.11. In hoofde van Bahar KIMYONGUR (elfde beklaagde):
Elfde beklaagde wordt vervolgd voor de feiten B / E en N.
Gezien de rechtbank van oordeel is dat terzake geen criminele organisatie voorhan-c
den is, wordt elfde beklaagde vrijgesproken voor de tenlastelegging E.
Elfde beklaagde heeft steeds materiële en intellectuelehulp verleend aan DHKP-C.
In de Lancia en in het appartement te Knokke-Heist werden verschillende documenten op naam van Bahar KIMYONGUR aangetroffen (kaft 4, onderkaft 5, kaft genummerd 138).
In de Lancia werd een bruine omslag aangetroffen met daarin papieren op naam van
Bahar KIMYONGUR, meer bepaald:
- een kopie van zijn Belgische Identiteitskaart
- een kopie van zijn Belgisch paspoort
- een document met uitleg om de handtekening van Bahar KIMYONGUR na
te bootsen met de initialen "B" en "K"
- een Belgische bankkaart op zijn naam.
Zijn naam w e d ook teruggevonden op een Italiazns bankpzsje dzt werd zangetmffen bij een huiszoeking in het persagentschap Ozgurluk te Amsterdam (kaft 8, stuk
138).
Bahar KIMYONGUR was ook betrokken bij een jeugdkamp georganiseerd door
het DHKP-C te Stavelot van 14 tot 20 augustus 1997. Er werd voor de jongeren een
theoretische uiteenzetting gehouden door Nuri Eryuksel, de verantwoordelijke voor
Europa en Duitsland van DHKP-C. Op de beelden wordt ook Bahar
KIMYONGUR herkend. Hij verklaarde daar dat via de groepering DHKP-C iets
kan gedaan worden (kaft 811, stukken 137 en 176-119).
Zoals hoger vermeld wordt tenlastelegging N in hoofde van elfde beklaagde geherkwalificeerd en als bewezen aangenomen (punt 4. l. 10).
De feiten B en N (zoals geherkwalificeerd) komen in hoofde van elfde beklaagde
afdoende bewezen voor.
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5. De straftoemetin?:
5.1. Noodtoestand. onweerstaanbare dwang. noodweer:
5.1.1. Noodtoestand:

Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als aan verschillende voorwaarden is voldaan, namelijk dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager
is dan of althans gelijk aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het
te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar loopt, dat het kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de aangevoerde
noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan (Cass., 5 april 1996, Arr. Cass., 1994,
247, R. Cass., 1996,257; Cass., 28 april 1999, Arr. Cass., 1999,581).
De verdediging stelt uitdrukkelijk dat de wapens in het appartement noodzakelijk
waren ter bescherming van Fehriye ERDAL, nu er een acuut gevaar zou hebben bestaan voor haar leven. Er was melding gemaakt in de Turkse pers van het feit dat
huurdoders naar Europa waren afgezakt om haar te liquideren.
In het voertuig Ford Escort Clipper dat werd bestuurd door Kaya SAZ en met als
passagier Fehriye ERDAL werden naast documenten en computermateriaal ook, in
het voertuig lag een machinepistool UZI met geluidsdemper, vier pistolen FN 7,65
mm Browning en een Walter PPK cal. 9 mm met geluidsdemper, zestiental laders
voor diverse types van wapens, een grote hoeveelheid munitie van verschillend kaliber en merk en een elektrische knalkoker aangetroffen.
In de bestanden van de in beslag genomen computers treft men bovendien talrijke
nota's aan omtrent de aankopen van wapens en explosieven, het onderbrengen van
die 'materialen', de wijze waarop ze dienen verpakt en verborgen te worden, het
vervoeren van die 'materialen' o.m. naar Turkije, plaatsen waar die materialen veilig kunnen opgeslagen worden, ....
Het is dus geenszins aannemelijk dat dergelijkehoeveelheid aan wapens enkel dienstig was voor de bescherming van de persoon van Fehriye ERDAL, nu deze wapens
bovendien verborgen zaten. Zo zaten de vier pistolen Browning verborgen in een
boks van een stereo-installatie in een sporttas.
Verder stelt de verdediging dat de repressie in Turkije - zeker op het moment van
de feiten - van die aard was dat elk verzuim om zich tegen de repressie en de legale
en illegale structuren die het organiseerde te verzetten een aanmoediging zou zijn
geweest om dergelijke praktijken verder te zetten wat bijkomend leed zou hebben
teweeg gebracht, een tol aan mensenlevens zou geëist hebben en anderen zou blootgesteld hebben aan foltering en onmenselijke en vernederende behandelingen, willekeurige vrijheidsberovingen enz.
De noodtoestand kan als rechtvaardigingsgrond niet in aanmerking worden genomen wanneer de dader, zonder daartoe gedwongen te zijn, zich bewust heeft geplaatst in een toestand die op voorzienbare wijze leidt tot een conflict tussen
belangen, nu in een dergelijk geval de eerbiediging van de strafi-echtelijkgesanctioneerde plicht gebiedt dat de dader zich niet in die toestand plaatst. (Cass., 24 maart
1999, AT. Cass., 1999,429; Cass., 13 november 2001, Pas., 201, I, 1848).
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Terecht werd opgemerkt door de burgerlijke partij dat de DHKP-C zich in pleidooien opwerpt als een soort mensenrechtenorganisatie, hetgeen geenszins het geval is.
De aanslagen en moorden worden door DHKP-C gepleegd enkel en alleen om hun
doelstelling te bereiken, met name het omverwerpen en actief bestrijden van het kapitalistisch staatsbestel.
Tot de vijanden van het volk behoren naast het VS imperialisme en andere 'imperialistische machten' ook '(...) spionnen, verraders, agenten en provocateurs en
hun organisaties, die proberen de revolutionaire oorlog te verhinderen en die de
oligarchie helpen (...). ' (Zie punt 2.1 - doelstellingen van DHKP-C).
Het is inderdaad de eigen marxistisch - leninistische ideologie die hen tot deze aanslagen drijft.
De leden van het DHKP-C kiezen er uitdrukkelijk voor om niet deel te nemen aan
het democratisch bestel.
Het is niet aan het DHKP-C om een gevestigde rechtsstaat niet te erkennen en het
recht in eigen handen te nemen en alle mogelijke gewelddadige middelen aan te
wenden om een rechtsorde te verstoren.
Naar het oordeel van de rechtbank is in casu om de hoger genoemde redenen niet
voldaan aan de voorwaarden voor noodtoestand.
5.1.2. Onweerstaanbare dwanp (art 71 Sw..):
Art. 71 Sw. bepaalt dat er geen misdrijf is wanneer de dader op het ogenblik van de
feiten gedwongen werd door een macht waaraan hij niet kon weerstaan. Dwang of
overmacht veronderstelt dat de dader in de onmogelijkheid was een strafrechtelijk
verboden handeling te vermijden of een strafiechtelijk geboden handeling te stellen.
Slechts in dat geval wordt de schuld van de dader opgeheven omdat zijn wil- en keuzevrijheid dermate zijn aangetast dat zijn gedraging hem niet kan verweten worden
(DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch strafrecht, Acco Leuven, 1990, p. 275, nr. 483.).

Eerste beklaagde stelt dat de moorddadige repressie uitgeoefend door de Turkse
Staat tegen zijn politieke medestanders waarbij noch het leven, noch de Qsieke integriteit werd gerespecteerd, op hem een dermate diepe indruk heeft gemaakt dat
hij gehandeld heeft onder invloed van een onweerstaanbare dwang, wanneer hij door zijn activiteiten in België - gemeend heeft het verzet van zijn politieke lotgenoten in Turkije te moeten ondersteunen, met activiteiten die trouwens - op de uitzondering van het wapenbezit en het stockeren van materiaal om valse
identiteitsdocumenten aan te maken na - strikt binnen het kader van het recht op
vereniging en vrije meningsuiting vallen en waarbij in geen enkel geval gebruik van
geweld werd gemaakt.
De aard, de omvang en de intensiteit van de repressie tegen de politieke en persoonlijke vrienden van eerste beklaagde zijn dusdanig dat geen enkel normaal mens er
onbewogen kan tegenover blijven zodat niet reageren onmogelijk is.
De Rechtbank is van oordeel dat er geen betwisting is over het feit dat DHKP-C in tegenstelling tot wat eerste beklaagde voorhoudt - een terreurgroep is en als doelstelling heeft een gewapende strijd te voeren tegen de Turkse Staat (punt 2.1 - doelstelling DHKP-C). Dit blijkt o.m. uit de in beslag genomen goederen waaronder
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talrijke wapens, munitie, geluidsdempers, laders en een elektrische knalkoker.
Eerste beklaagde kan geenszins voorhouden dat hij geen handelingsmijheid had.
Hij had de vrije wil en keuze mogelijkheid om de door hem gestelde daden te vermijden.
Overmacht kan slechts voortvloeien uit een gebeurtenis onafhankelijk van de menselijke wil en die onvoorzienbaar en onvermijdelijk is (Cass., 28 november 1984,
Arr. Cass., 1984-85,436).
Er is aldus geenszins sprake van onweerstaanbare dwang in de zin van artikel 7 1 van
het Strafwetboek.
5.1.3. Noodweer (art. 416 en 41 7 Sn+Er is wettige verdediging of noodweer wanneer een persoon, ter verdediging van
zichzelf of van een ander, een onrechtmatige aanval afweert d.m.v. slagen, venvondingen of doodslag.
Deze rechtvaardigingsgrondis uitdrukkelijk omschreven in artikel 416 Sw.
Wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aangevoerd, dient de rechter te oordelen over de ernst en de actualiteit van de onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, op grond van de
feitelijke omstandigheden en rekening houdende met de reacties die de aangerande
persoon redelijk kon of moest hebben (Cass., 12juni 2002, Pas., 2002, I, 1341).
Ook hier opnieuw stelt de verdediging dat de wapens in het appartement noodzakelijk waren ter bescherming van Fehriye ERDAL, nu er een acuut gevaar zou hebben
bestaan voor haar leven. Er was melding gemaakt in de Turkse pers van het feit dat
huurdoders naar Europa waren afgezakt om haar te liquideren.
Het recht op noodweer zou volgens de verdediging onmogelijk kunnen uitgeoefend
worden zonder wapenbezit.
Er is in casu geen noodweer nu er slechts sprake is van een mogelijk gevaar.
Zelfs bedreigingen - waaromtrent er met betrekking tot Fehriye ERDAL geen gegevens bekend zijn - waarbij geen aanstalten worden gemaakt om tot actie over te
gaan, volstaan niet om zich te beroepen op noodweer als rechtvaardigingsgrond
(vgl. Luik 13 februari 1980, Jur. Liège 1980, 161).
Ten overvloede kan hier opnieuw worden verwezen naar het wapenarsenaal dat beklaagden in hun bezit hadden, waarbij de wapens werden verborgen gehouden, zodat het geenszins geloofwaardigvoorkomt dat deze wapens dienden ter verdediging
van de esieke integriteit van Fehriye ERDAL.
Gelet op hetgeen voorafgaat kan er geenszins toepassing worden gemaakt van
noodweer in de zin van artikel 416 van het Strafwetboek.
5.2. De redeliike termiin:

5.2.1
Inzonderheid door de verdediging van derde beklaagde Fehriye ERDAL werd gevraagd vast te stellen dat de publieke vordering de redelijke termijn van vervolging
(art. 14.3.cB.U.P.O. enart. 6.1 E.V.R.M.) overschreed.
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5.2.2
De problematiek met betrekking tot het overschrijden van de redelijke termijn wat
betreft de duur van de strafvervolging, is thans geregeld bij artikel 2lter van de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering ingevoerd bij vermelde wet
van 30 juni 2000 en van toepassing vanaf 12 december 2000. Art. 2lter V.T. Sv.
stelt: Indien de duur van de strafiewolging de redelijke termijn overschrijdt, kan
"

de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring uitspreken of een straf
uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraj
Wanneer de veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring wordt uitgesproken
wordt de verdachte veroordeeld in de kosten en, zo daartoe aanleiding bestaat, tot
teruggave. De bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken.".
5.2.3.
Bij de beoordeling van een eventuele overschrijding van de redelijke termijn dient
rekening te worden gehouden met de concrete omstandigheden van de zaak, waaronder:

- Complexiteit van de zaak:
Het gaat onbetwistbaar om een complex onderzoek met elf beklaagden, waarvan er
in Duitsland en in Nederland woonden en waarvoor diverse rogatoire commissies
o.a. naar Nederland en Duitsland noodzakelijk waren.
- Gedrag van de beklaagden:
De beklaagden verleenden geen enkele medewerking en legden geen of beperkte
verklaringen af. Dit is uiteraard hun goed recht, doch heeft voor gevolg dat het onderzoek moeilijker verloopt en uiteraard langer duurt.
Vervolgens hebben beklaagden al hun verweermogelijkheden uitgeput ten aanzien
van de raadkamer bij de correctionelerechtbank te Brugge. Dit is eveneens hun volste recht. De keerzijde van de medaille is echter dat hiermee een zekere tijd gemoeid
is.
- Gedrag van de eerechteliik overheid:
Het loutere feit dat er een termijn van meer dan zes jaar ligt tussen de feiten en het
eindvonnis in eerste aanleg is uiteraard niet doorslaggevend.
De rechtbank kan in dat verband enkel vaststellen dat het onderzoek steeds bijzonder diligent is gevoerd en er geen hiaten van onverantwoord stilzitten kunnen worden vastgesteld.
Naar het oordeel van de rechtbwk kan er geen sprzke zijn var, hst overschrijden vade redelijke termijn.
5.3. De straftoemetiw in het alyemeen:
5.3.1.
De in hoofde van de beklaagden respectievelijk bewezen geachte feiten omschreven
in de onderscheiden hen respectievelijk ten laste gelegde tenlasteleggingen, zijn de
opeenvolgende en voortgezetteuitvoering van een zelfde misdadig opzet zodat voor
deze feiten bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek telkens slechts één
straf moet worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.
5.3.2.
De straftoemeting moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van
de bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden, en de persoonlijkheid van de beklaagden zoals die onder meer blijkt uit het strafrechtelijk verleden,
de gezinstoestand en de arbeidssituatie,voor zover die de rechtbank aan de hand van
het strafdossier bekend zijn.
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5.3.3.
De straftoemeting moet echter niet enkel de vergeldingsbehoefte dienen, maar ook
de generale en speciale preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn
de beklaagden ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten
schuldig te maken.
5.3.4.
De in hoofde van de beklaagden bewezen tenlasteleggingen hebben betrekking op
hun deelmaatschap aan een groepering, hier in België, die het oogmerk heeft om
aanslagen te plegen op de belangen van de Turkse Staat, in Turkije of elders.
Het is duidelijk dat, tengevolge van de vervolgingen en veroordelingen in Duitsland, de secretaris-generaal en zijn kabinet van Duitsland naar België verhuisde en
clandestien gevestigd werd aan de Belgische kust. De inval op 26 september 1999
in het appartement te Knokke-Heist en de in beslag genomen voorwerpen in het appartement en de voertuigen laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
Verder wordt er via het informatiebureau van DHKP-C, dat in Brussel is gevestigd,
wereldwijd communicatie gevoerd rond het handelen en de aanslagen van DHKPC. Door de verantwoordelijken worden aldaar o.a. opeisingen van aanslagen bevestigd en gerechtvaardigd.
Het DHKP-C verklaarde de oorlog aan de Turkse Staat. Vanuit een extreem marxistisch-leninistisch gedachtengoed voert het DHKP-C een gewapende strijd. Het
dossier is een bloemlezing van geweld, wapens, afiekeningen met de verraders (o.a.
het uitspreken en uitvoeren van de doodstraf) en guerilla-acties.
De finale doelstelling van DHKP-C is de macht veroveren in Turkije tegen de gevestigde Turkse Staat in. Er dient aldaar een marxistisch-leninistische staat te worden gevestigd. De door het DHKP-C gebruikte middelen hiervoor zijn het totale
geweld en de gewapende strijd.
Voor het DHKP-C is haar ideologie de enige juiste en alles wat daar van afwijkt is
slecht en ondemocratisch. Dit is trouwens duidelijk tot uiting gekomen toen eerste
beklaagde Musa ASOGLU op de terechtzitting d.d. 27 januari 2006 het woord
vroeg.
De fanatieke en gevaarlijke houding van de leden van het DHKP-C is verder duidelijk gebleken uit het publieke optreden van eerste beklaagde Musa ASOGLU en
derde beklaagde Fehriye ERDAL tijdens de behandeling van de zaak d.d. 25 januari
2006. Omwille van hun heilig eigen gelijk gaat de revolutie verder, m.a.w door middel van geweld op personen en goederen te trachten de Turkse Staat te ontwrichten.
De rechtbank kan dan ook niet anders dan vaststellen dat DHKP-C een gevsrarlijke
terroristische organisatie is. Elk teken van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van een dergelijke terroristische groep dient dan ook te worden gebannen.
Gelet op de belangrijke rol die eerste beklaagde Musa ASOGLU, tweede beklaagde
KAYA SAZ, derde beklaagde Fehriye ERDAL, vijfde beklaagde Sükriye AKAR
OZORDULU, negende beklaagde Dursun KARATAS, tiende beklaagde Zerrin
SARI en elfde beklaagde Bahar KIMYONGUR speelden binnen het clandestien in
België gevestigde centraal bureau van de DHKP-C, dienen zij als een belangrijke
schakel te worden aangezien met betrekking tot de werking van DHKP-C binnen
Europa.
De rechtbank wil hier klaar en duidelijk stellen dat het hoe dan ook niet kan worden
getolereerd dat leden van een terroristische organisatie, op welk wijze en in welke
bewoordingen ook, in België een terroristische aanslag opeisen en rechtvaardigen.
Terecht merkte het openbaar ministerie op dat het opeisen van een aanslag, net zoals
de voorbereiding, een belangrijk onderdeel uitmaakt van de terroristische aanslag.
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5.3.5

Er kan niet de minste betwisting bestaan over het belang en de hoedanigheid van de
beklaagden die op het appartement te Knokke-Heist aanwezig waren op 26 september 1999. Het appartement fungeerde als onderduikadres (safe-house). Zoals zovele
andere appartementen of woningen werd het onder een valse naam gehuurd (zie
o.a. ook Nederland waar in dezelfde periode door Musa ASOGLU eveneens huurcontracten werden afgesloten onder een valse naam voor dezelfde bende). In het appartement en de voertuigen werd het volledig gedetailleerde archief van DHKP-C
aangetroffen. Wapens (sommigen goed verborgen), munitie, laders, geluidsdempers en een elektrische knalkoker werden aangetroffen. Er werd gebruik gemaakt
van valse namen. Allerlei valse documenten waren voorhanden. Musa ASOGLU
gaf toe dat er gewerkt werd met codenamen en gecodeerde berichten. Er werd een
stemvervormer aangetroffen. Er was een overvloed aan computermateriaal, evenals
aan cornrnunicatiemogelijkheden.
Uit de interventie van de politie op 26 september 1999 is aldus onbetwistbaar gebleken dat het Centraal Bureau van DHKP-C zich op het Belgisch grondgebied bevond en één van de belangrijkste figuren van DHKP-C, in casu Dursun KARATAS,
er regelmatig verbleef.
5.3.6.

De maatschappij dient tegen dergelijke terroristische organisaties, benden of verenigingen krachtdadig te worden beschermd. Gezien het heilig geloof van de beklaagden dat hun ideologie de enige juiste is en zij actief hun doelstelling via een
terroristische groep willen verder zetten, dienen zij als gevaarlijk te worden aangezien. In de gegeven omstandigheden is een repressieve aanpak noodzakelijk en de
enige manier om de individuele en maatschappelijke doelstellingen van de bestraffing te realiseren.
5.4. Individueel:

5.4.1. In hoofde van Musa ASOGLU (eerste beklaa~de):

Gelet op zijn belangrijke rol binnen DHKP-C in België, de blijvende rol die hij als
revolutionair voor DHKP-C, zijnde een terroristische groep, wil blijven spelen, zoals duidelijk ter terechtzitting is gebleken, dient eerste beklaagde als blijvend maatschappelijk gevaarlijk te worden aangezien en dringt zich de hierna bepaalde
effectieve gevangenisstraf en geldboete als een passende bestraffing op.
De eerste beklaagde pleegde de feiten sub A, F, G, H, I, J.1.a t/m e, J.2.a t/m c, K,
L, M. l .a t/m d & N met éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel
65 lid 1 Sw. slechts één straf dient te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.
5.4.2. In hoofde van Kava SA2 (tweede beklaagde):

De actieve rol die tweede beklaagde SAZ binnen DHKP-C in Duitsland speelde,
zette hij verder in België. Aldus bracht hij duidelijk tot uiting dat ongeacht het feit
dat het DHKP-C in Duitsland als een terroristische organisatie werd aangezien, hij
zijn strijd via die organisatie clandestien in België verder zette en verder zal blijven
zetten. Beklaagde dient dan ook als maatschappelijk gevaarlijk te worden aangezien.
Een effectieve gevangenisstraf en geldboete, zoals hierna bepaald, dienen in hoofde
van beklaagde Kaya SAZ als een passende bestraffing te worden weerhouden.
De beklaagde pleegde de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a tlm e, K & L met éénzelfde
misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf dient
te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.
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5.4.3. In hoofde van Fehrive ERDAL (derde beklaagde):
Derde beklaagde blijft zich manifesteren als een actieve revolutionaire binnen het
DHKP-C en grijpt elke gelegenheid aan om de aanhangers van het DHKP-C op te
jutten. Zij vormt een belangrijke schakel binnen een terroristische groep en wordt
als het ware als een symbool voor de gewelddadige strijd opgevoerd. Zij dient dan
ook als maatschappelijk gevaarlijk te worden aangezien.
Zij diende een asiel aanvraag in. De procedure is nog lopende. In tegenstelling tot
de argumentatie van de verdediging kan beklaagde ERDAL haar verblijfplaats verlaten en kunnen er geen dwangmaatregelen worden genomen wanneer zij zich aan
haar verblijQlaats onttrekt. De huidige toestand creëerde ERDAL zelf en is in het
belang van haar eigen veiligheid. De rechtbank is dan ook van oordeel dat hier
geenszins dient mee rekening te worden gehouden bij het bepalen van de strafniaat.
Een effectieve gevangenisstraf en geldboete, zoals hierna bepaald, dienen als een
passende bestraffing in hoofde van beklaagde ERDAL te worden weerhouden.
De derde beklaagde pleegde de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a t/m e, K, L & M.2 met
éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één
straf dient te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.

5.4.4. In hoofde van Sukrive AKAR OZORD ULU fvilfde beklaag+):
Beklaagde is eveneens een actief lid van de DHKP-C en blijft haar activiteiten voor
het DHKP-C verder zetten, zoals blijkt uit het feit dat zij d.d. 01 april 2004 werd
aangetroffen in het Informatiebureau van DHKP-C Brussel.
Het feit dat vijfde beklaagde werkte op het Centraal Bureau en later op het Infomatiebureau wijst erop dat zij tot de belangrijke actieve vertrouwelingen van het
DHKP-C behoort en ook haar activiteiten blijvend zal verder zetten binnen deze terroristische organisatie. Aldus dient vastgesteld dat zij er dan ook geen enkel probleem mee heeft dat ter realisering van haar idealen geweld wordt gebruikt.
Beklaagde dient dan ook als maatschappelijk gevaarlijk te worden aangezien.
De hiernavolgende effectieve gevangenisstraf en geldboete dienen dan ook als een
passende bestraffing te worden weerhouden.
De beklaagde pleegde de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a t/m e, K & L met éénzelfde
misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf dient
te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.

5.4.5. In hoofde van Dursun KARATAS (negende beklaagde):
Hij is één van de stichters en de secretaris-generaal van DHKP-C, zijnde een absolute topfunctie bij DHKP-C. Blijkbaar is hij, gelet op de moeilijkheden in Duitsland,
naar België en Nederland gekomen om er clandestien de gewelddadige strijd tegen
de Turkse Staat verder te zetten, via de in Duitsland verboden terroristische organisatie DHKP-C.
Beklaagde dient dan ook als maatschappelijk gevaarlijk te worden aangezien.
Een effectieve gevangenisstraf en geldboete, zoals hierna bepaald, dienen dan ook
als een passende bestraffing te worden weerhouden.
De negende beklaagde pleegde de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a t/m e, K & L met
éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één
straf dient te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.
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5.4.6. In hoofde van Zerrin SARI. alias Mélis HALE (tiende.beklaa~dek

Ook Zerrin SARI was aanwezig in het appartement te Knokke-Heist. Over het belang en de hoedanigheid van zij die aanwezig waren op het appartement te KnokkeHeist en er een bende vormden met terroristische finaliteit,kan, zoals reeds gesteld,
er geen betwisting bestaan.
Het is ook duidelijk dat deze beklaagde, zonder gekende woonplaats in het Rijk of
in het buitenland, op een fanatieke wijze de strijd tegen de Turkse Staat binnen het
DHKP-C, dus vanuit een terroristische organisatie, zal verder zetten.
Zij dient dan ook als maatschappelijk gevaarlijk te worden aangezien.
Een effectieve gevangenisstraf en een geldboete, zoals hierna bepaald, dienen als
een passende bestraffmg te worden weerhouden.
De beklaagde pleegde de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a t/m e, K & L met éénzelfde
misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 lid 1Sw. slechts één straf dient
te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.
5.4.7. In hoofde van Bahar RIMYONGUR (elfde beklaagde):

Beklaagde is zowel in de bende (in beslag genomen stukken in het appartement en
het voertuig Lancia op naam van Bahar KTMYONGUR) als later in het Informatiebureau als een echte activist van het DHKP-C naar voorgekomen. Hij vond het als
een vanzelfsprekendheid om een aanslag in naam van het DHKP-C op te eisen en
te rechtvaardigen. Beklaagde is duidelijk minder naïef als dat hij zich wil laten voorkomen.
Het is ook duidelijk dat hij binnen het DHKP-C verder zal blijven ageren.
Hij dient dan ook als maatschappelijk gevaarlijk te worden aangezien.
Ook wat hem betreft dient een effectieve gevangenisstraf en geldboete, zoals hierna
bepaald, als een passende bestraffuig te worden aangezien.
De elfde beklaagde pleegde de feiten sub B & N (zoals geherkwalificeerd) met éénzelfde misdadig opzet, zodat er overeenkomstig artikel 65 .lid l Sw. slechts één
straf dient te worden uitgesproken, namelijk de zwaarste.

* Het feit N werd gepleegd vóór, op en na 1maart 2004 zodat de uit te spreken
geldboetes rechtstreeks in euro dienen te worden uitgedrukt en de opdecimes gebracht worden op vijfenveertig bij toepassing van art. 36 van de wet van 7 februari
2003.
* De Rechtbank stelt vast dat de overige feiten gepleegd werden vóór 01.01.2002
waarbij ingevolge artikel 2,4 al. 1 en 9 van de wet van 26 juni 2000, de huidige bestraffing een zwaardere bestraffing uitmaakt zodat bij toepassing van artikel 2 van
het Strafwetboek de minst zware straf dient te worden toegepast, namelijk door de
uit te spreken geldboetes te delen door 40,3399 waarbij alsdan de opdecimes geldend op de datum der feiten dienen te worden gerekend.
Onderhavige feiten die ten laste worden gelegd van de gedaagden werden gepleegd
nà 01.01.1995 en vóór 01.01.2002, zodat de uit te spreken geldboetes met 1990 deciemen dienen te worden verhoogd.
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Overeenkomstig artikel 42. 1" en 2" en artikel 43, eerste lid van het strafwetboek
dienen de hiernavolgende voorwerpen te worden verbeurd verklaard:
Wapens en munitie:
Kaft 2, onderkaft 1, stukken 3 en 4;
Munitie: kaft 6, onderkaft 1, stuk 174 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 62-63,66
en 165;
Machinepistool ERO: kaft 3, onderkaft 1, stuk 8 en kaft 6, onderkafl 2, stuk 19;
Venveenvapen Walther: kaft 3, onderkaft 1, stuk 13 en kaft 6, onderkaft 2, stuk
20;
4 venveenvapens Browning: kaft 3, onderkaft 1, stukken 18,23,28 en 33 en
kaft 6, onderkaft 2, stukken 15-18;
Laders en elektrische ontsteking: kaft 3, onderkaft 1, stuk 37 en kaft 6,
onderkaft 2, stuk 13;
Elektrische knalkoker: kaft 3, onderkaft 1, stuk 68 en kaft 6, onderkaft 1, stuk
36.

Monovolumewagen Lancia + Personenwagen Ford dubbel gebruik + Aanhangwagen + Nummerplaten - kaft 2, onderkaft 1, stuk 43; kaft 2, onderkaft 3,
stukken 100 en 101;kaft 6, onderkaft 1, stuk 12 en 13; kaft 6, onderkaft 2, stuk
21;
Fietsen - kaft 6, onderkaft 1, stuk 46 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 40.
Computers:
Kaft 6, onderkaft 1, stukken 169 en 229 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 131,
150 (zie ook bij diskettes) en 250.
GSM's:
Kaft 6, onderkaft 1, stukken 2 l 4 en 2 15 en kaft 6, onderkaft 2,' stukken 25 en
43;
Uitgezonderd gestolen GSM Ericsson: teruggave aan rechtmatige eigenaar.
Valuta:
Kaft 5, onderkaft 3, stuk 38 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 48 en 132.
Valse en eheelde stukken:
24 Turkse identiteitskaarten en 6 Turkse rijbewijzen - kaft 4, onderkaft 5, stuk
60 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 60;
4 valse Turkse identiteitskaarten - kaft 4, onderkaft 5, stuk 59 en kaft 6,
onderkaft 2, stuk 59;
Vals Turks paspoort Fehnye ERDAL - kaft 5, onderkaft 1, stuk 25 en kaft 6,
onderkaft 2, stuk 22;
Droogstempels -kaft 6, onderkaft 2, stuk 8;
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De burgerlijke partij vordert EEN euro symbolisch uit hoofde van de geleden gemengde materiële en morele schade.
Artikel 3 V.T. Sv. bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering toebehoort aan hen die
schade hebben geleden. Opdat haar burgerlijke partijstelling ontvankelijk zou zijn,
moet de partij niet alleen haar eis tot schadevergoeding uitvoering beschrijven maar
eveneens aantonen dat zij persoonlijk door het misdrijf kon worden benadeeld
(Cass., 4 april 1987, Arr. Cass., 1986-87,1023).
Er dient derhalve persoonlijke schade te zijn geleden door het misdrijf. De vordering van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon kan niet worden aangenomen als de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks, dus eigen belang heeft
(DECLERCQ, R., Be&selen van strafrechtspleging, Kluwer, 2003, p.939, nr.
2175).
De burgerlijke partij bewijst niet welke rechtstreekse materiële enlof morele schade
zij heeft geleden ingevolge de feiten die lastens beklaagden worden gelegd. Dit
wordt door de rechtbank op onaantastbare wijze beoordeeld (Cass., 16 december
1992,Arr. Cass., 199l-92,1441). De straffechter kan slechts schadevergoeding aan
een burgerlijke partij toekennen, in zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade (Cass. 29
mei 2002, A.R. P020323F, Cass., 30 mei 2001, A.R. P010344F en Cass., 21 juni
2000, A.R. P.00.0368.F).
Het feit dat de Turkse staat mogelijks belang kan hebben bij de bestraffing van beklaagden volstaat niet opdat haar burgerlijke partijstelling ontvankelijk zou zijn.
Het collectief belang dient immers onderscheidente worden van een persoonlijk en
rechtsreeks belang (Cass., AR P.95.Ol9O.F, 24 januari 1996, www.cass.be en Verstraeten R., Rechtspraak Stra@rocesrecht,I.B. De Burgerlijke vordering, p. 4). Het
belang bij de bestraffing is niet voldoende om een burgerlijke vordering te rechtvaardigen aangezien het zich vermengt met het belang van de gemeenschap - de
Belgische staat - die de uitoefening van de strafvordering uitsluitend heeft toevertrouwd aan het openbaar ministerie (vgl. VAN ZELE, J. en VAN ROYE, R., Manuel de la partie civile, 1945, p. 5).
Gelet op voorgaande principes dient de burgerlijke partijstelling van de Turkse
Staat naar aanleiding van deze misdrijven als niet ontvankelijk te worden beschouwd.
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OM DEZE REDENEN :
Gelet op de hiernavolgende artikelen, door de Voorzitter aangeduid :
artikelen 2,40,42,43,44, 65, 79, 80, 84, 100, 137, 139, 140 5 2, 179,
180, 186, 193, 196, 197, 198,213,214,322,323 1" lid, 324 1"& 2" lid,
324 bis, 324 ter $4 1,3 & 4, 325,505.1" van het strafwetboek;
art. 2 , 3 , 4 en 9 van de wet van 26.06.2000 (B.S. dd. 29.07.2000) ;
art. 3 wet dd. 30/06/2000 ;
artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek;
artikel 367 van het wetboek van strafvordering;
artikelen 44 en 45 van het strafwetboek;
art. 1 wet van 05.03.1952 (opdeciemen), gew. o.a. door de wetten van
22.12.1969,25.06.1975, art. 36 der wet van 02.07.1981, art. 326 der wet
van 22.12.1989, art. 48 der wet van 20.07.1991, art. l62 der wet van
26.06.1992, art. 1. 1" en 2" der wet van 24.12.1993 en art. 36 der wet
van 07.02.2003;
art. 28 en 29 wet 01.O8.1985 (solidariteitsbijdrage) houdende fiscale en
andere bepalingen, in werking getreden door K.B. dd. 18.12.1986 - B S
20.02.1987, gewijzigd door art. 1 en 3 der wet van 24.12.1993 en zoals
gewijzigd bij de art. 2.4 al. 1 en 9 van de wet van 26.06.2000 ;
art. 1 KB dd. 29.07.1992 (vergoeding), in uitvoering van art. 71 der wet
van 28.07.1992 en het K.B. dd. 29/07/1992 tot wijziging van art. 9 1 van
het K.B. dd. 28/12/1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door art. l KB dd.
23.12.1993 en door art. 1 K.B. dd. 11.12.2001 ;
artikelen 11,12,14,3 1,36,37 en 41 der wet van 15 juni 1935;
191,194,195,226,227,332 van
artikelen l3O,l62,l82,184,l89,l9O,
het wetboek van strafbordering.
artikel 2 van de wet van 04.10. i 867, gewijzigd bij het enig artikel van
de wet van 06.02.1985.
artikel 21 van de wet van 20.04.1874, gew. bij de wet van 09.05.193 1
en gew. door art. 33 2 van de wet van 20.07.1990;
Alsmede alle overige in de dagvaarding vermelde en hiervoor aangehaalde en bewezen wetsartikelen.
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DE RECHTBANK,
Rechtdoende OP TEGENSPRAAK:
Verbetert en vult de feiten sub J, J.2.c & M.1.d aan zoals voormeld.
Het betreffen telkens dezelfde feiten.
OP STRAFGEBIED:

Eerste beklaagde Musa ASOGL U:
Verklaart het feit sub C niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit hem tenlastegelegde feit w i j en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging dienaangaande zonder kosten.
Verklaart de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a t/m e, J.2.a t/m c (de feiten J & J.2.c zoals
aangevuld en verbeterd), K, L, M. l .a t/m d (het feit M. l .d zoals aangevuld en verbeterd) & N bewezen.
Veroordeelt de eerste gedaagde - MUSA ASOGLU - hoo-fdens al deze feiten
samen tot:
- een hoofdgevangenisstraf van ZES (6) JAAR &
- een geldboete van DUIZEND (1 000) EURO te vermeerderen met 45 opdeciemen en alzo gebracht op VIJFDUIZENDVIJFHONDERD (5 500) EURO.
Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd door de wetten van 22 december 1969, van 25 juni 1975, van 02 juli 1981, van 22 december
1989, van 20 juli 1991, van 26 juni 1992, art. 1.2" van de wet van 24 december
1993, art. 4 al. 1 en 9 van de wet van 26 juni 2000 en art. 36 der wet van
07.02.2003, waarbij de geldboete met vijfenveertig decimes dient te worden verhoogd.
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE
MAANDEN.
Verklaart Musa Asoglu tevens ontzet uit alle rechten voorzien in artikel 31
van het Strafwetboek gedurende een termijn van TIEN (10) JAAR.
Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een solidariteitsbijdrage van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen =
HONDERDZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT (137,50 EUR) te
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
opgericht binnen de begroting van de federale overheidsdienst Justitie (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 3 1 oktober 2005).
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van VIJFENTWINTIG (25) EURO.
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Tweede beklaa~deKava SAZ:

Verklaart het feit sub D niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit hem tenlastegelegde feit vrij en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging dienaangaande zonder kosten.

Verklaart de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a tlm e (het feit J zoals aangevuld), K & L
bewezen.
Veroordeelt de tweede gedaagde - KAYA SAZ - hoofdens deze feiten samen
tot:
een hoofdgevangenisstraf van VIER (4) JAAR &
- een geldboete van VIJFHONDERD/40,3399 EURO te vermeerderen met
1.990 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZENDVIERHONDERDACHTENZEVENTIG EURO en VIERENNEGENTIG CENT (2 478,94
EUR).

-

Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd door de wetten van 22 december 1969, van 25 juni 1975, van 02 juli 1981, van 22 december
1989, van 20 juli 1991, van 26 juni 1992 en art. 1.2" van de wet van 24 december
1993, waarbij de geldboete met duizend negenhonderdnegentig decimes dient te
worden verhoogd.
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE
MAANDEN.
Verklaart Kaya Saz tevens ontzet uit alle rechten voorzien in artikel 31 van
het Strafwetboek gedurende een termijn van TIEN (10) JAAR.

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een solidariteitsbijdrage van VIJFENTWLVTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen =
HONDERDZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT (137,50 EUR) te
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
opgericht binnen de begroting van de federale overheidsdienst Justitie (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 3 1 oktober 2005).
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van VIJFENTWINTIG (25) EURO.

$
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Derde beklaagde Fehrive ERDAL alias Nese YILDIRIM:

Verklaart het feit sub D niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit haar tenlastegelegde feit vrij en ontslaat haar van elke verdere rechtsvervolging dienaangaande zonder kosten.
Verklaart de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a t/m e (het feit J zoals aangevuld), K, L &
M.2 bewezen.

-

-

Veroordeelt de derde gedaagde FEHRIYE ERDAL alias NESE YILDIRIM
hoofdens deze feiten samen tot:
een hoofdgevangenisstraf van VIER (4) JAAR &
een geldboete van VIJFHONDERD/40,3399 EURO te vermeerderen met
1.990 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZENDVIERHONDERDACHTENZEVENTIG EURO en VIERENNEGENTIG CENT (2 478,94
EUR).

-

Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd door de wetten van 22 december 1969, van 25 juni 1975, van 02 juli 1981, van 22 december
1989, van 20 juli 1991, van 26 juni 1992 en art. 1.2" van de wet van 24 december
1993, waarbij de geldboete met duizend negenhonderdnegentig decimes dient te
worden verhoogd.
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE
MktUIJDEN.
Verklaart Fehriye Erdal alias Nese Yildirim tevens ontzet uit alle rechten
voorzien in artikel 31 van het Strafwetboek gedurende een termijn van TIEN
(10) JAAR.
Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een solidariteitsbijdrage van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen =
HONDERDZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT (137,50 EUR) te
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp
aan de slachtoffers v a opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
opgericht binnen de begmting van de federale overheidsdienst Justitie (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 3 1 oktober 2005).
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van VIJFENTWINTIG (25) EURO.
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Vierde beklaagde Zeki KAHRAMAN:

Verklaart de feiten sub B & E niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit
hem tenlastegelegde feit vrij en ontslaat hem van elke verdere rechtsvewolging
dienaangaande zonder kosten.
e l f d e beklaagde Sukrive A U R ÖZORD ULU:

Verklaart het feit sub D niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit haar tenlastegelegde feit vrij en ontslaat haar van elke verdere rechtsvewolging dienaangaande zonder kosten.
Verklaart de feiten sub A, F, G, H, I, J.1.a t/m e (het feit J zoals aangevuld), K
& L bewezen.

-

Veroordeelt de vijfde gedaagde SUKRIYE AKAR ÖZORDULU - hoofdens
deze feiten samen tot:
een hoofdgevangenisstraf van VIER (4) JAAR &
een geldboete van VIJFHONDERD/40,3399 EURO te vermeerderen met
1.990 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZENDVIERHONDERDACHTENZEVENTIG EURO en VIERENNEGENTIG CENT (2 478,94
EUR).

-

Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd door de wetten van 22 december 1969, van 25 juni 1975, van 02 juli 1981, van 22 december
1989, van 20 juli 1991, van 26 juni 1992 en art. 1.2" van de wet van 24 december
1993, waarbij de geldboete met duizend negenhonderdnegentig decimes dient te
worden verhoogd.
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE
MAANDEN.
Verklaart Sükriye Akar Ozordulu tevens ontzet uit aile rechten voorzien in
artikel 31 van het Strafwetboek gedurende een termijn van TIEN (10) JAAR.

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een solidariteitsbijdrage van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen =
HONDERDZEVENENDERTIGEURO EN VIJFTIG CENT (137,50 EUR) te
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
opgericht binnen de begroting van de federale overheidsdienst Justitie (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 3 1 oktober 2005).
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van VIJFENTWINTIG (25) EURO.

$
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i Zesde beklaagde Zrfan DEMIRTAS:
I

Verklaart de feiten sub B & E niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit
hem tenlastegelegde feit vrij en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging
dienaangaande zonder kosten.

Zevende beklaapde Hasan ERICI:

Verklaart de feiten sub B & E niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit
hem tenlastegelegde feit vrij en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging
dienaangaande zonder kosten.
Achtste bekhapde Nebi ALBA YOGLU:

Verklaart de feiten sub B & E niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit
hem tenlastegelegde feit vrij en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging
dienaangaande zonder kosten.
Negende beklaagde Dursun K4RATAS:

Verklaart het feit sub C niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit hem tenlastegelegde feit vrij en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging dienaangaande zonder kosten.

Verklaart de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a tlm e (het feit J zoals aangevuld), K & L
bewezen.

-

Veroordeelt de negende gedaagde - KARATAS DURSUN hoofdens deze feiten samen tot:
een hoofdgevangenisstraf van VIJF (5) JAAR &
- een geldboete van VIJFHONDERD/40,3399 EURO te vermeerderen met
1.990 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZENDVIERHONDERDACHTENZEVENTIG EURO en VIERENNEGENTIG CENT (2 478,94

-

EUR).
Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd door de wetten van 22 december 1969, van 25 juni 1975, van 02 juli 1981, van 22 december
1989, van 20 juli 1991, van 26 juni 1992 en art. 1.2" van de wet van 24 december
1993, waarbij de geldboete met duizend negenhonderdnegentig decimes dient te
worden verhoogd.
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE
MAANDEN.
Verklaart Dursun Karatas tevens ontzet uit alle rechten voorzien in artikel 31
van het Strafwetboek gedurende een termijn van TIEN (10) JAAR.

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een solidariteitsbijdrage van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen =
HONDERDZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT (13730 EUR) te

5
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betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
opgericht binnen de begroting van de federale overheidsdienst Justitie (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 31 oktober 2005).
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van VIJFENTWINTIG (25) EURO.

Tiende beklaagde Zerrin SARI alias Mélis HALE:
Verklaart het feit sub D niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit haar tenlastegelegde feit vrij en ontslaat haar van elke verdere rechtsvervolging dienaangaande zonder kosten.

Verklaart de feiten sub A, F, G, H, I, J. l .a tím e (het feit J zoals aangevuld), K & L
bewezen.

-

Veroordeelt de tiende gedaagde - ZERRIN SARI alias MELIS EL4LE hoofdens deze feiten samen tot:
- een hoofdgevangenisstraf van VIER (4) JAAR &
- een geldboete van VIJFHONDERD/40,3399 EURO te vermeerderen met
1.990 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZENDVIERHORB;VDERDACHTENZEVENTIG EURO en VIERENNEGENTIG CENT (2 478,94
EUR).

Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd door de wetten van 22 december 1969, van 25 juni 1975, van 02 juli 1981, van 22 december
1989, van 20 juli 1991, van 26 juni 1992 en art. 1.2" van de wet van 24 december
1993, waarbij de geldboete met duizend negenhonderdnegentig decimes dient te
worden verhoogd.
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE
MAANDEN.
Verlalaart Zerrin Sari alias Méllls Hale tevens ontzet uit alle rechten voorzien
in artikel 31 van het Strafwetboek gedurende een termijn van TIEN (10)
JAAR.

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een solidariteitsbijdrage van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen =
HONDERDZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT (137,50 EUR) te
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
opgericht binnen de begroting van de federale overheidsdienst Justitie (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door KB. van 3 1 oktober 2005).
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van VIJFENTWINTIG (25) EURO.
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Elfde beklaagde Bahar RIMYONGUR:

Verklaart het feit sub E niet bewezen, spreekt beklaagde hoofdens dit hem tenlastegelegde feit w i j en ontslaat hem van elke verdere rechtsvervolging dienaangaande zonder kosten.
Heromschrijft de tenlastelegging sub N in hoofde van elfde beklaagde Bahar
KIMYONGUR als volgt:
"te hebben deelgenomen aan activiteiten van een terroristische groep in de zin van
artikel 140, $ 1 van het Strafietboek, in de periode van 09januari 2004 tot en met
28juni 2004. ".
Verklaart de feiten sub B & N (zoals heromschreven) bewezen.

-

-

Veroordeelt de elfde gedaagde BAHAR KIMYONGUR hoofdens deze feiten samen tot:
- een hoofdgevangenisstraf van VIER (4) JAAR &
- een geldboete van VIJFHONDERD (500) EURO te vermeerderen met 45 opdeciemen en alzo gebracht op TWEEDUIZENDVIJFHONDERD (2 500) EURO.
h

Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd door de wetten van 22 december 1969, van 25 juni 1975, van 02 juli 1981, van 22 december
1989, van 20 juli 1991, van 26 juni 1992, art. 1.2" van de wet van 24 december
1993, art. 4 al. 1 en 9 van de wet van 26 juni 2000 en art. 36 der wet van
07.02.2003, waarbij de geldboete met vijfenveertig decimes dient te worden verhoogd.
Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE
MAANDEN.
Verklaart Bahar Kimyongur tevens ontzet uit alle rechten voorzien in artikel
31 van het Strafwetboek gedurende een termijn van TIEN (10) J-.

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een solidariteitsbijdrage van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen =
HONDERDZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT (137,50 EUR) te
betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
opgericht binnen de begroting van de federale overheidsdienst Justitie (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door KB. van 3 1 oktober 2005).
Verwijst de veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van VIJFENTWINTIG (25) EURO.

$
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Verwijst de veroordeelden tevens, elk voor éénízevende, tot hun deel van de kosten
van het geding, tot op heden begroot in het geheel op 14 277,80 EURO, meer de
kosten van de verrichtte rogatoire opdrachten en de kosten van de procedure regeling rechtsgebied voor het Hof van Cassatie (voor zover deze niet begroot werden
door het Hof zelf), waarvan de kosten op heden nog niet gekend zijn, deze kosten
veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezen verklaarde feiten.
Verwikt bovendien tot de e i ~ e kosten:
n

- eerste beklaagde ten belope van 101,O1 + 10 % = 111,11 EURO,
- tweede beklaagde ten belope van 42,76 + 10 % = 47,04 EURO,
- derde beklaagde ten belope van 57,Ol + 10 % = 62,71 EURO.
Laat het saldo van de gedingskosten, begroot op 7 748,72 EURO, alsook de tolkkosten ten laste van de Staat.
Verklaart hiernavolpende overtuipin~sstukken
welke het voorweru uitmaken
of pediend hebben voor het -depen van voormelde feiten en welke eigendom
ziin van de veroordeelden. overeenkomstip de artikelen 42.1"en 2"en 43. eerste lid van het Strafwetboek verbeurd:
u

Wapens en munitie:
Kaft 2, onderkaft 1, stukken 3 en 4;
Munitie: kaft 6, onderkaft 1, stuk 174 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 62-63,6S
en 165;
Machinepistool ERO: kaft 3, onderkaft 1, stuk 8 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 19;
Verweerwapen Walther: kaft 3, onderkaft 1, stuk 13 en kaft 6, onderkaft 2, stuk
20;
4 verweerwapens Browning: kaft 3, onderkaft 1, stukken 18,23,28 en 33 en
kaft 6, onderkaft 2, stukken 15-18;
Laders en elektrische ontsteking: kaft 3, onderkaft 1, stuk 37 en kaft 6,
onderkaft 2, stuk 13;
Elektrische knalkoker: kaft 3, onderkaft 1, stuk 68 en kaft 6, onderkaft 1, stuk
36.
Wagenpark:
Monovolumewagen Lancia + Personenwagen Ford dubbel gebruik + Aanhangwagen + Nummerplaten - kaft 2, onderkaft 1, stuk 43; kaft 2, onderkaft 3,
stukken 100 en 10l ;kafi 6, onderkaft 1, stuk 12 en 13; kaft 6, onderkaft 2, stuk
21;
Fietsen - kaft 6, onderkaft 1, stuk 46 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 40.
Comuuters:
Kaft 6, onderkaft 1, stukken 169 en 229 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 131,
1.50 (zie ook bij diskettes) en 250.
GSM's:
Kaft 6, onderkaft 1, stukken 214 en 215 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 25 en
43 (uitgezonderd gestolen GSM Ericsson).
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Valuta:
Kaft 5, onderkaft 3, stuk 38 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 48 en 132.
Valse en geheelde stukken:
24 Turkse identiteitskaarten en 6 Turkse rijbewijzen - kaft 4, onderkaft 5, stuk
60 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 60;
4 valse Turkse identiteitskaarten - kaft 4, onderkaft 5, stuk 59 en kaft 6,
onderkaft 2, stuk 59;
Vals Turks paspoort Fehriye ERDAL - kaft 5, onderkaft 1, stuk 25 en kaft 6,
onderkaft 2, stuk 22;
Droogstempels -kaft 6, onderkaft 2, stuk 8;
Stelt hiernavolgende overtuigingsstukken ter beschikking van het Openbaar
Ministerie om ermede te handelen als naar recht:

Kaft 1/3,427;
Inhoud personenwagen Ford - kaft 2, onderkaft 1, stuk 48; kaft 6, onderkaft 1,
stukken 106-110 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 101;
Boorddocumenten personenwagen Ford - kaft 6, onderkaft 1, stuk 180 en kaft
6, onderkaft 2, stuk 170;
Kaft 2, onderkaft 3, stuk 145;
Inhoud aanhangwagen - kaft 2, onderkaft 4, stuk 33; kaft 6, onderkaft 1,
stukken 114-116 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 95;
Inhoud monovo1umewagen Lancia - kaft 6, onderkaft 1, stukken 93- 102 en
kaft 6, onderkaft 2, stuk 69;
Boorddocumenten monovolumewagen Lancia - kaft 2, onderkaft 3, stukken
108 en 109 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 44;
Kaft 10, onderkaft 2 ,stukken 30,56 en 119;
Referentieschoten - kaft 3, onderkaft 1, stuk 74;
Materiaal waarop vinger - en DNA sporen werden gereleveerd - kaft 5,
onderkaft 1, stuk 10;
Kledij appartement - kaft 6, onderkaft 1, stukken 50-61 en kaft 6, onderkaft 2,
stuk 27;
Inhoud appartement - kaft 6, onderkaft 1, stukken 74-89 en kaft 6, onderkaft2,
stuk 79;
Bestek - kaft 6, onderkaft 2, stuk 9.
Brief van Hasan EKICI - kaft 4, onderkaft 1, stuk 123 en kaft 6, onderkaft 2,
stukken 12 en 54;
IK-documenten na negatief valsheidonderzoek - kaft 4, onderkaft 5, stukken
95,101,124; kaft 6, onderkaft 1, stukken 131,137,160 en kaft 6, onderkaft 2,
stukken 125-127;
Geheelde paspoorten - kaft 4, onderkaft 5, stukken 89 en 134; kaft 6, onderkaft
1, stuk l64 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 129 en 186;
Documenten - kaft 5, onderkaft 6, stuk 73 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 67;
Documenten - kaft 6, onderkaft 1, stuk 20 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 26;
Documenten - kaft 6, onderkaft 1, stuk 66 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 111;
Documenten - kaft 6, onderkaft 2, stukken 42,46 en 164;
Documenten - kaft 6, onderkaft 1, stuk 188 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 171;
Documenten - kaft 6, onderkaft 2, stuk 144;
Documenten - kaft 6, onderkaft 2, stuk 242;
Lijst telefoononderzoeken - kaft 4, onderkafi 1, stukken 164, 170, 183, 189,
202,208,214,220,226 en kaR 6, onderkaft 2, stukken 140 en 169;
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Diskette telefoonnummers - kaft 6, onderkaft l, stukken 70 en 3 11 en kaft 6,
onderkaft 2, stukken 51-53 en 55-58 en 115-120;
Diskettes, back-ups, CD-roms en documenten - kaft 6, onderkaft 1, stukken
214-243,249-252,257-258,264-266,271-272,277-278,283-284,290-292,
298-300,306-307 en kaft 6, onderkaft 2, stukken 142, 150 (zie ook bij computer), 152, 162, 187, 194,201-234 en 246-249 en kaft 7, onderkaft 3, stukken
153-157;
HZ bij Hasan EKICI - kaft 6, onderkaft 2, stuk 10;
HZ bij Nebi ALBAYOGLU -kaft 6, onderkaft 2, stuk 11;
Films - kaft 6, onderkaft 2, stukken 24 en 47;
Map met bladeren DHKP-C -kaft 7, onderkaft 2, stuk 30;
Brief DHKP-C - kaft 7, onderkaft 2, stukken 61 en 66;
Fardes met vertalingen bestanden - kaft 7, onderkaft 3, stukken 100 en 130.
HZ bij Varol Ismet:
kaft 6, onderkaft 1, stukken 120-121 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 121.
HZ bii Teveli Dursun:
kaft 6 , onderkaft 1, stuk 125 en kaft 6, onderkaft 2, stuk 113.

HZ in Nederland:
kaft 6, onderkaft 2, stuk 172;
kaft 811, stukken 18/65-81, 145-146 en 173-174.
van de gestolen GSM Ericsson (kaft 6, onderkaft 1,
Beveelt de teruggave
stukken 214 en 215 en kaft 6. onderkaft 2. stukken 25 en 43) aan de rechtmatioe
eipenaar.
OP BURGERRECHTELIJK GEBED:
Verklaart de vordering van de burgerlijke partij DE TURKSE STAAT onontvankelijk.

Rechtdoende nopens de vordering van het openbaar ministerie
strekkende tot de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelden:

'

Gehoord hieromtrent deze veroordeelden enlof hun respectievelijke raadsman/
raadslieden;
Eerste, tweede, derde, vijfde, negende en tiende beklaagde hebben geen vaste
woonplaats noch vast werk in België.
Uit het onderzoek is gebleken dat het voor de leden van de DHKP-C geen enkel probleem vormt om in de clandestiniteit onder te duiken en onmiddellijk te kunnen beschikken en gebruik maken van valse identiteitskaarten.
Gelet op deze omstandigheden en mede in acht genomen de zwaarte van de uitgesproken straffen, is de Rechtbank van oordeel dat de eerste, tweede, derde, vijfde,
negende en tiende beklaagde zich door vlucht zouden pogen te onttrekken aan de
tegen hen uitgesproken veroordeling, zodat de onmiddellijke aanhouding van deze
veroordeelden zich opdringt.
Gezien elfde beklaagde een vaste woonplaats en vast werk heeft in België, meent
de Rechtbank niet te moeten ingaan op het verzoek tot onmiddellijke aanhouding
van de elfde beklaagde.
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DE RECHTBANK,
BEVEELT DE ONMIDDELLIJKE AANHOUDING van de veroordeelden
Musa Asoglu, Kaya Saz, Fehriye Erdal alias Nese Yildirim, Sukriye Akar
Ozordulu, Dursun Karatas en Zerrin Sari alias Mé.lis Hale.

(art. 33 5 2 van de wet van 20.07.1990).
Wijst de vraag van het Openbaar Ministerie tot onmiddellijke aanhouding van
de veroordeelde Bahar Kimyongur af als ongegrond.

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik
der talen in het Nederlands behandeld, met uitzondering van de tweede, derde, vijfde en zevende gedaagde die bijgestaan werden door door de Rechtbank aangestelde en beëdigde tolken in de Turkse taal en de elfde gedaagde die bijgestaan werd
door een door de Rechtbank aangestelde en beëdigde tolk in de Franse taal.
Aldus gevonnist en uitgesproken op de openbare terechtzitting van achtentwin-

tig februari tweeduizend en zes om 18.20 uur.
Waar zetelden :
F. TROCH - Ondervoorzitter R.E.A. Dendermonde, gedelegeerd bij beschikking
dd. 0411 1/05 van de Eerste Voorzitter van het Hof van beroep te Gent, waarnemend
Voorzitter bij wettig belet van de Titularis en andere Rechters ouder in rang van
benoeming;
E. D'HOOGHE - Rechter;
M. DE BUSSCHER - Rechter;
J. DELMULLE & M. NUYTS - Federale Procureurs des Konings;
M. VANDENBROUCKE - e.a. adjunct-griffier.
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