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19. 11. 18
uvu 16.01. 19
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Parket nr. : 2015/FP/6

FD.35.98.1/10

In zake van

het OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

1. -4....

54/L

5. A

I

, geboren te
) op

, wonende te

,
beklaagde, die verschijnt,
bijgestaan meester Filip Van Mende,
advocaten te Gent,
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H
op

6. B

^

geboren te
, wonende te

beklaagde,
vertegenwoordigd door meester Gert Warson,
advocaatte Brussel,

2>

7 I

A

geboren te
op
, wonende te
, thans aangehouden in de gevangenis

te

beklaagde,
vertegenwoordigd door meester Gert Warson,
advocaatte Brussel,

8....

^

9. E

J

, geboren te

) op

, wonende te

beklaagde, die verschijnt,
bijgestaan door meester RafJespers,
advocaat te Antwerpen,

10. ...

^"^ ^ 11.B

S

e, geboren te
, die verklaart te wonen te

) op
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beklaagde, die verschijnt,
bijgestaan door meester Paul Bekaert ,
advocaat te Tielt,

12. S

S

geboren te

wonende

op

te

beklaagde,die verschijnt
bijgestaan door meester Vincent Andries (Antwerpen) loco
meester Tim Smet, advocaatte Antwerpen,
13. -14.....

l. Ten laste gelegde feiten
Te Antwerpen en bij samenhang elders in het Rijk:

- om de misdaad (misdaden) en/of wanbedrijf (wanbedrijven) te hebben
uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt,
- om, door enige daad, tot de uitvoering zodanigehulp te hebben verleend dat de
misdaad (misdaden) en/of wanbedrijf (wanbedrijven) zonder zijn (hun) bijstand
niet had (hadden) kunnen worden gepleegd,

- om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht,
misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad (misdaden) en/of wanbedrijf
(wanbedrijven) rechtstreeks te hebben uitgelokt,

- 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
plegen van het feit (de feiten) rechtstreeks te hebben uitgelokt:

A. Leidend persoon te zijn geweest van een terroristische groep, zijnde een
gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd
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bestaat en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te
plegen, als bedoeld in artikel 137 Strafwetboek;

l) .....
2) Devijfde, A
3) Dezesde, B
4) De zevende, I

VI
VH
VA

, tussen 13.01.2010en 24. 11.2010.
k, tussen 17.02.2010 en 24. 11.2010.
tussen 02. 05. 2010 en 02. 12. 2010.

5) .....
6) De negende, E

J

, tussen 19. 04. 2010 en 24. 11. 2010.

7)....

B. Deelgenomen te hebben aan enige activiteit van een terroristische groep, zijnde
een 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 137 Strafwetboek, zij het ook door het verstrekken
van gegevens of materiële middelen aan een terroristische groep of door het In
enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een terroristische groep, terwijl

hij weet dat zijn deelname bijdraagttot het plegen, van een misdaadof wanbedrijf
door de terroristische groep;

l) ....
2)....
3)....

4) ....
5) Deelfde, B
6) Detwaalfde, S

7).....
8) ......

c....
D....
E. ....
F. ....
G. ....

S
S

e,tussen 13.01.2010en 24. 11.2010.
r, tussen 13.01.2010 en 24. 11.2010.
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2. Bestreden beslissing
Er werd hoger beroep ingesteld op:
- 12 december 2012 door het openbaar ministerie tegen voornoemde beklaagden,
tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen op

5 december 2012 door de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, 9e kamer, waarbij beslist werd:
Verbetert de materiële vergissing in de schrijfwijze van de naam van de zesde en
negende beklaagde.
Spreekt ...... vijfde beklaagde (I
B

A

zevende beklaagde (A

), zesde beklaagde (H
I

), ...., negende beklaagde (J

Spreekt...... de elfde beklaagde (S
eB
S
),...., vrij van de tenlastelegging B.

), de twaalfde beklaagde (S

,....,vrij van de tenlasteleggingA.

Gezien het arrest van het hofvan beroep te Antwerpen van 8 januari 2014.
Gezien het arrest van het Hof van Cassatie van 16 december 2014.

Gezien het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 januari 2016.
Gezien het arrest van het Hof van Cassatie van 13 september 2016.

3. Rechtspleging voor het hof
De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 12 november 2018 en van 19
november 2018.

Het hof heeft hierbij gehoord:
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- het verslag van raadsheer B. De Gryse,

- hetopenbaar ministerie in zijn uiteenzetting van dezaaken in zijn vordering,
- de beklaagden bijgestaan of vertegenwoordigd door hun raadsman.
Gezien de conclusie en stukken van partijen.

4. Beoordeling

4. 1 Met zijn arrest van 13 september 2016 (AR nr. P. 16.0396. N) heeft het Hofvan
Cassatie het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 januari 2016 vernietigd
en de zaak naar het hof van beroep te Brussel verwezen.

4. 2. Het hoger beroep van het openbaar ministerie, gerichttegen devrijspraak van
de beklaagden A
, B
, I
, E
, B
en
S

is tijdig en naar de vorm regelmatig ingesteld.

Vooraf aande o merkin .

4. 3. Het hof merkt op dat in de conclusies voor het openbaar ministerie en voor

sommige beklaagden de term "exfiltratie" wordt gebruikt om de aan de
beklaagden ten laste gelegde gedragingen te benoemen.
De term "exfiltratie" komt niet voor in Boek II, Titel l ter ("terroristische

misdrijven"), van het Strafwetboek, noch in de versie die van kracht was ten tijde
van de ten laste gelegde feiten, noch in de nadien gewijzigde of ingevoegde

wetsbepalingen van diezelfde titel, en ook niet in de kaderbesluiten van de
Europese Raad van 13 juni 2002 (2002/475/JBZ) inzake terrorismebestrijding en
van 28 november 2008 (2008/919/JBZ) 'tot wijziging van Kaderbesluit
2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding'.
"Exfiltratie" heeft geen specifieke wettelijke betekenis.

In deze gebruiken het openbaar ministerie en beklaagden determ "exfiltratie" ook
niet in zijn gangbare (militaire) betekenis, namelijk "de heimelijke verplaatsing van
iemand die zich binnen vijandelijk gebied bevindt, erop gericht om het gebied te
verlaten en contact te maken met de eigen troepen" (zie : van Dale).
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In hun conclusies bedoelden het openbaar ministerie en de beklaagden met

"exfiltratie" veeleer het tegendeel, namelijk het afreizen vanuit ("ex") België of
Nederland naar Tsjetsjenië, om het grondgebied van Tsjetsjenië clandestien
binnen te dringen (te "infiltreren") en zich daar aan te sluiten bij een groep.

Om verwarring te vermijden, gebruikt het hof de term "exfiltratie" niet.
Exce ties

4. 4. De beklaagden A

S

, B

I

,E

B

en

werpen op dat de strafvordering niet ontvankelijk is, nu de feiten die hen

ten laste worden gelegd in de akte van aanhangigmaking veel te vaag zijn

omschreven, waardoor zij niet precies weten tegen welke beschuldigingen zij zich
moeten verdedigen.

Artikel 6. 3. a EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een straf-baar feit wordt
vervolgd, het recht heeft onverwijld in een taal die hij verstaat, en in

bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de
tegen hem ingestelde beschuldiging.

Deze bepaling bedoelt met de "redenen" van de ingestelde beschuldiging de
strafbare feiten die ten laste gelegd worden en met de "aard" van die
beschuldiging dejuridische kwalificatie van die feiten.

Het recht zoals gewaarborgd door artikel 6. 3. a EVRM houdt niet in dat de

telastlegging alle concrete gegevens moet vermelden waaruit het bestaan van de
persoonlijke betrokkenheid van de beklaagde kanworden afgeleid.
De akte waarmee de strafvordering bij de rechter aanhangig is gemaakt - in deze

de verwijzingsbeschikking van de raadkamer te Mechelen van 24 februari 2012 -

moet aangeven welke preciezefeiten ten laste worden gelegd zodatde beklaagde
zich daartegen kan verdedigen.

Het enkele feit echter dat het voorwerp van het misdrijf algemeen is bepaald,
heeft niet tot gevolg dat de strafvordering daardoor onontvankelijk is.
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Wanneer de omschrijving van het feit in de beschikking of dagvaarding wel is
bepaald, maar niet voldoende nauwkeurig is, moet de rechter aan de partijen
daarvan kennis geven met het oog op mogelijke precisering.

Enkel wanneer op grond van de in de akte van aanhangigmaking gedane
omschrijving van een bepaald feit uit het dossier niet is op te maken welk precies
feit wordt bedoeld, is het de rechter onmogelijk te bepalen van welk feit hij is

geadieerd, en kan hij de beklaagdeniet veroordelen.
In deze zijn de telastleggingen voldoende duidelijk en ondubbelzinnig om de
saisine te bepalen en nuttig verweer door ieder van de beklaagden mogelijk te
maken.

De telastleggingen, zoals in de verwijzingsbeschikking- die de eindvordering van
het openbaar ministerie overneemt - in de bewoordingen van de wet
omschreven, vermelden de constitutieve bestanddelen van de strafbare feiten
waarvoor de beklaagden zijn vervolgd.
Aldus vermelden de telastleggingen de concrete misdrijven die de beklaagden
worden verweten.

Voor het overige zijn de telastleggingen waarvoor de beklaagden zijn vervolgd
ondersteund door een dossier dat de concrete feitelijke gegevens bevat, die aan
de beklaagden de mogelijkheid moeten bieden zich over hun persoonlijke
betrokkenheid bij de feiten te verdedigen.
Het feit dat de geïncrimineerde feiten in deze telastleggingen niet nauwkeuriger

en meer gedetailleerd aangeduid en omschreven worden en het feit dat de
strafinformatie zeer omvangrijk is, beletten niet dat het ieder van de beklaagden
mogelijk is om, aan de hand van de gegevens van het strafdossier, na te gaan of en
te erkennen of te weerleggen dat hij de hem ten laste gelegde feiten van
leiderschap van een terroristische organisatie of deelname aan de activiteiten
ervan al dan niet gepleegd heeft.
4. 5. De beklaagden A

, E

en S

werpen op dat het

recht van verdediging geschonden is in zover zij verklaringen hebben afgelegd
zonder de bijstand van een advocaat.
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Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel
geschaad wanneer een verdachte die zich ingevolge zijn vrijheidsberoving in een

bijzonder kwetsbare positie bevindt, incriminerende verklaringen aflegt,tijdens
een politieverhoor zonder mogelijkheid van bijstand door een advocaat.
Deze omstandigheid heeft nochtans niet automatisch voor gevolg dat het
definitief onmogelijk is om de zaak van die verdachte en vervolgens beklaagde of
beschuldigde op eerlijke wijze te behandelen. De rechter kan immers op grond van
anderefactoren oordelen dat het proces in zijn geheel eerlijk is verlopen.
Voor de verdere beoordeling van deze zaak wordt geen rekening gehouden tenzij in hun voordeel - met de verklaringen door de beklaagdenA
,
en S
afgelegd tijdens de aangehaaldeverhoren.
Aldus is aan de schending van het recht van de beklaagde A
,
en S
op een eerlijk proces in de zin van artikel 6. 1 EVRM op
passende wijze geremedieerd.

4.6. Ook werpen de beklaagden A
v, E
en S
op- dat de
verklaringen van andere personen, die tijdens hun verhoor niet werden bijgestaan
door een raadsman, niet als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt.
Het hiervoor besproken recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de
cautieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan worden verplicht zichzelf
te incrimineren. Deze rechten gelden in personam. Een beklaagde kan zich iri

beginsel niet beroepen op de miskenning van die rechten betreffende de
belastende verklaringen lastens hem afgelegd door een andere beklaagde, die
voor hem slechts een getuige is, tenzij die andere beklaagde die zelf van die

rechten genoot, de miskenning ervan zelf inroept en op die grond de door hem
afgelegde verklaringen intrekt. Wanneer die andere beklaagde zijn verklaringen
handhaaft wanneer hij niet (meer) in een kwetsbare positie is, blijft de miskenning

van diens recht op bijstand zonder gevolg en blijft de bewijswaarde en de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen behouden, onverminderd het
recht en de plicht voor de rechter om die geloofwaardigheid en bewijswaarde in
concreto te beoordelen.

Er is dan ook geen reden om de verklaringen van al de oorspronkelijke mede-

beklaagden - die zelf niet aanvoeren dat hun verklaringen werden afgenomen op
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een wijze die in strijd is met het recht van verdediging - uit het debat te weren.
Enkel de verklaring van de oorspronkelijke mede-beklaagde Y

K

, die

voor de eerste rechter wel de miskenning van het recht op bijstand door een
advocaat heeft opgeworpen, wordt geweerd.
4. 7. De beklaagde

voert aan dat het openbaar ministerie met de

voeging van drie processen-verbaal,

afkomstig uit een ander gerechtelijk

onderzoek (dossier nr. 2/2010 van onderzoeksrechter Van Linthout), het geheim
van dat onderzoek schendt en dat deze processen-verbaal uit het debat moeten
worden geweerd.
Dat verweer kan niet worden aangenomen.
Het geheim van het gerechtelijk onderzoek, zoals gewaarborgd door artikel 57, §
l. Wetboek van Strafvordering, strekt ertoe de personen die in dat onderzoek
worden genoemd te beschermen tegen negatieve publiciteit, alsook te vermijden

dat het onderzoek zou worden belemmerd. Het geheim van het onderzoek staat
er niet aan in de weg dat het openbaar ministerie stukken afkomstig uit een
strafonderzoek voegt bij een andere strafzaak, wanneer het oordeelt dat dit

relevant kan zijn voor de beoordelingvan die zaak.
Ondergeschikt voert de beklaagde E

in dit verband ook aan dat zijn recht

van verdediging wordt miskend, doordat hij geen tegenspraak kan voeren omdat
de gevoegde stukken afkomstig zijn uit een strafdossier waarvan hij geen kennis
kan nemen.

Dat verweer moet wel worden aangenomen.
Alvorens een strafbaar feit bewezen te verklaren, moet de strafrechter de
regelmatigheid en de gevolgen van een eventuele onregelmatigheid van het
verkregen bewijs kunnen beoordelen.

De strafrechter moet nagaan of de bewijselementen regelmatig verkregen zijn en
moet besluiten tot nietigheid van de onregelmatig verkregen bewijselement(en)
als aan één of meer van de voorwaarden van artikel 32 van de Voorbereidende

Titel van het Wetboek van Strafvordering is voldaan. Die nietige bewijselementen
worden dan uit het beraad gehouden, zonder dat dit leidt tot de
onontvankelijkheid van de strafvordering; de strafrechter moet dan verder de
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gegrondheid van de strafvordering beoordelen op basis van de overblijvende
bewijselementen, die niet door nietigheid aangetast zijn.

Het hof kan niet voortgaan op een selectie van stukken uit een ander strafdossier,
die gemaakt is door het openbaar ministerie, zonder de regelmatigheid van die
bewijselementen na te gaan.

Het hof sluit de bedoelde processen-verbaal uit van het beraad.

4. 8. De beklaagde E
voert aan dat de powerpoint-presentatie die het
openbaar ministerie in eerste aanleg heeft gebruikt en waarvan een uitgeprinte

versie bij het rechtsplegingsdossier in eerste aanleg is gevoegd, nietig is omdat ze
onvertaalde stukken in het Engels en het Arabisch bevat.

Het hofhoudt geen rekening met dit stuk/ dat in hoger beroep niet is aangewend.
Deten laste ele de feiten.

4. 9. De concrete gedragingen die de beklaagden B
en S
worden
verweten, zijn dat zij vanuit Nederland clandestien naar Tsjetsjenië wilden reizen
om zich daar aan te sluiten bij een terroristische groep (moslim)rebellen, die er

strijd voerde tegen de overheid (de Russische Federatie). Aan de beklaagden
A
, B
, I
en E
wordt verweten dat zij, als
leider van de terroristische groep, de reis van jongeren naar Tsjetsjenië en de
aansluiting bij de rebellen hebben helpen organiseren.

Die feiten zijn in de telastleggingen omschreven als de deelname aan de
activiteiten van een terroristische groep, zoals strafbaar gesteld door artikel 140, §

l. Strafwetboek, of het leiderschap van een terroristische groep, zoals strafbaar
gesteld door artikel 140, § 2, Strafwetboek.

Gemeenschappelijk aan de beide misdrijven is het bestaan van een terroristische
groep in de zin van artikel 139 Strafwetboek, dat is 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 137, met dien verstande dat een organisatie waarvan het feitelijk oogmerk
uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of
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godsdienstig is of die uitsluitend enig ander rechtmatig oogmerk nastreeft, als
zodanigniet beschouwdkan worden als een terroristische groep.
4. 10. Het misdrijf van leiderschap van een terroristische groep - wat verweten
wordt aan de beklaagden A

, B

I

en E

-,

houdt in dat er sprake is van een terroristische groep en vervolgens dat de
betrokken persoon een leidend persoon is in deze groep, zonder dat het vereist
zou zijn dat deze persoon zelf de bedoeling heeft gehad enig terroristisch misdrijf
in België of elders te plegen of bij het plegen ervan betrokken was.
4. 11. De deelname aan enige activiteit van een terroristische groep - wat
verweten wordt aan de beklaagden B

en S

- is strafbaar krachtens

artikel 140, § l. Strafwetboek, dat in de toepasselijke versie die van kracht was in

de geïncrimineerde periode, vóórde wijziging bij wet van 14 december 2016 (BS
22 december 2016, in werking getreden op l januari 2017), bepaalt dat iedere

persoon die deelneemt aan enige activiteit van een terroristische groep, zij het
ook door het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een
terroristische groep of door het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit
van een terroristische groep, terwijl hij' weet dat zijn deelname bijdraagt tot het

plegen van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep, wordt
gestraft.
Dit misdrijf van deelname aan enige activiteit van een terroristische groep, in de

toepasselijke versie van artikel 140, § l, Strafwetboek, veronderstelt dat de
terroristische groep effectief een misdaad of wanbedrijf heeft gepleegd en dat de
deelnemer wist dat hij daartoe bijdroeg.
Met de wet van wet van 14 december 2016 zijn in artikel 140, § l, Strafwetboek
het woord "weet" vervangen door de woorden "wist of moest weten", en het
woord "bijdraagt" vervangen door de woorden "zou kunnen bijdragen".
De wijziging werd doorgevoerd

omdat de wetgever oordeelde dat de

oorspronkelijke bepaling te beperkt geformuleerd was en wilde dat, in de eerste
plaats, iemand ook strafbaar zou zijn wanneer hij op de hoogte is van de
aanmerkelijke kans dat het gevolg zou intreden, en het bovendien niet langer
nodig zou zijn dat er effectief een misdrijf gepleegd wordt voordat men als
deelnemer strafbaar is (zie ParI. St. 54 1579/001).

Hofvan beroep Brussel- 2017/FC/l -p. 14

Ingevolge het beginsel dat geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij
de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, neergelegd in de
artikelen 2 Strafwetboek, 12 van de Grondwet, 7. 1 EVRM, 15. 1 IVBPR en 49, lid l,

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, is die ruimere
delictsomschrijving van artikel 140, § l, Strafwetboek, die van kracht is vanaf l
januari 2017, niet van toepassingop de ten laste gelegdefeiten.
4. 12. De feiten worden niet omschreven als een inbreuk op artikel 140 sexies, 1°,

Strafwetboek, dat strafbaar stelt iedere persoon die het nationaal grondgebied
verlaat met het oog op het plegen, in Belgiëof in het buitenland, van een misdrijf
bedoeld in de artikelen 137, 140 tot 140quinquies en 141, met uitzondering van
het misdrijf bedoeld in artikel 137, § 3, 6°, nu deze strafbepaling pas in het

Strafwetboek is ingevoegd bij Wet van 20 juli 2015 "tot versterking van de strijd
tegen het terrorisme" en in werking is getreden op 5 augustus 2015, nadat de ten
laste gelegde feiten reeds waren gepleegd.

4. 13. Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat er talloze telefonische
contacten zijn geweest tussen de (oorspronkelijke) beklaagden om een geschikte
clandestiene route te vinden om jongeren vanuit België en Nederland naar
Tsjetsjenië te laten reizen.
Voorts blijkt dat er ook verschillende ontmoetingen hebben plaatsgevonden
tussen de (oorspronkelijke) beklaagden, meer bepaald:
.

.

op 26 januari 2010, tussen H

H

en El A

op 3 februari 2010, tussen H
H
en A
contact met El A
en naderhand contactname met M'N

, met telefonisch
;

. op 11 en 12 februari 2010, tussen A
en El A
op 18 februari 2010, tussen A
en B
, geregeld doorA

;

.

.

op 19 februari 2010, tussen El A

.

op 26 februari 2010, tussen H

u, A

en K

H

;

en A

, met daarna

berichtgeving aan M'N
.

op 24 maart 2010, tussen A

.

op 12 april 2010, tussen A

rH

.

op 22 april 2010, tussen El A

A

.

op 10 mei 2010, tussen B
daarna contact met M'N ;

.

op 27 juni 2010, tussen A
tussen A
en A

en A
en El A
,A
I

rH
, A
en B

;

en K
en E
intussen ook contact
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.

op 12 juli 2010, tussen A

/B

daarna telefonisch contact met A

. op 20 juli 2010, tussen E
op 22 juli 2010, tussen A
op 2 augustus 2010: tussen A
. op 8 september 2010: tussen A

en E

.

.

.

v en E

, met

en I

, daarna

en E

, met

;

en A

.

.

I

op 19 september 2010: tussen A

en B
en B
en B

en B

verslag aan A
en E
;
l oktober 2010, tussen A
v, B
daarnaverslag aan M'N en K
;
13, 14 en 15 oktober 2010, tussen A
en A
oktober 2010 ook telefonische contacten tussen A

A

met op 14 en 15
ven I
v (kan

niet worden bereikt) en vervolgens B
. 26 oktober 2010, tussen A

en A

Uit het telefonie-onderzoek en de uitgevoerde observaties blijkt dat de beklaagde
A
met bijstand van B
en I
op actieve wijze
informatie trachtte te bekomen over een betrouwbare clandestiene reisroute naar
Tsjetsjenië.

Zij stonden via tussenpersonen in verbinding met de twee groepen jongeren die
naar Tsjetsjenië wilden reizen, meer bepaald via de beklaagde E
met een
groep jongeren uit België, bestaande uit A
H
K
en M'N
en via El A
en later via A
met een groep jongeren uit Nederland,
bestaande uit
,S
en A
zelf. B
en S
waren al van na
de ontmoeting van 18 februari 2010 aan het wachten op informatie - via A
over een beschikbare route.

Gelet op de veelvuldige contacten die verliepen via A
is het
alleszins duidelijk dat hij een verbindingsfiguur was tussen, enerzijds, de jongeren
uit Nederland en België en hun spreekbuis E
, en, anderzijds, B
die de informatie over de clandestiene reisroute naarTsj'estjeniëzou bezorgen.
Zowel E

als A

informeerden met regelmaat bij A

of er

al nieuws was van B
v over de reisroute en over een vertrekdatum,
Telefonie-onderzoek maakt duidelijk dat talrijke telefonische contacten tussen
A

en E

betrekking hadden op het doorgeven van nieuws
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door B

via A

Belgischejongeren M'N

aan E
en K

, die op zijn beurt geregeld de

in kennis stelde.

Idrisovwas aanwezig bij twee ontmoetingen op respectievelijk 10 mei 2010 en 12

juli 2010 tussen B

A

en E

derde ontmoeting op 19 september 2010 waarbij I
B

. Er is ook nog een
v, A

aanwezig waren.

In een telefoongesprek van 24 oktober 2010 met A

B

v en

v, heeft

uitdrukkelijk gesteld dat de reisroute naarTsjetsjenië volledig geregeld

was en dat dit moest gemeld worden aan A

Op 2 november 2010 hebben A

en B

op de luchthaven van Zaventem

een vliegtuigticket naar Istanbul geboekt en op 5 november 2010werden zijop de
luchthaven in Istanbul vervoegd doorS

.

De bewering van B
en S
dat het louter rugzaktoerisme ("backpacking"
in het Engels) betrof, is volledig ongeloofwaardig : zij hebben beiden een achttal
maanden - vanaf februari 2010 - gewacht op een geschikte route die voor hen

werd gezocht door een netwerk aan personen en hebben veelvuldig geïnformeerd
naar nieuws over de route. Ook het afgelegde traject maakt duidelijk dat zij niet

zomaar een toeristische rondreis wilden maken, nu zij onmiddellijk vanuit Istanbul
zijn doorgereisd naar Oost-Turkije en zich alle moeite hebben getroost om een
visum te bekomen voor Iran, om vervolgens daags nadien terug te keren. De

beklaagde S

had overigens per e-mail van 4 november 2010 zijn werkgever

geïnformeerd dathijdaagsvoordien naarTurkijewasvertrokken "voorminimaal l
jaar".

Uit wat voorafgaat blijkt duidelijk dat er een verband bestond tussen de
beklaagden, waarbij de beklaagden A
, B
I
v en
E

in onderling overleg de reis via Turkije en Iran naar Tsjetsjenië

organiseerden voor onder meer de beklaagden B

en S

; er is sprake

van een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen, die enige tijd
bestond en die in onderling overleg optrad.

4. 14. Deze vaststellingen volstaan evenwel niet om te besluiten dat daarbij enig
misdrijf is gepleegd.
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Vooreerst is het zo dat de beklaagden B

en S

uiteindelijk nooit zijn

aangekomen in Tsjetsjenië, maar reeds vanuit Iran naar Europa zijn moeten
terugkeren.

Van de effectieve

aansluiting in Tsjetsjenië bij een groep

moslimrebellen om er terroristische misdrijven te plegen, is dan ook geen sprake.
Wat de beklaagden B

en S

betreft, is niet voldaan aan het

bestanddeel van het misdrijf van artikel 140, § l, (oud), Strafwetboek, dat zij
hebben deelgenomen aan de activiteiten van een terroristische groep/ terwijl zij
wisten dat hun deelname bijdroeg tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf
door de terroristische groep.
4. 15. Meer algemeen stelt het hof, zoals de eerste rechter, vast dat er

onvoldoende eenduidigegegevens zijn om te besluiten dat de jongeren die vanuit
België en Nederland naar Tsjetsjenië wilden reizen, effectief de bedoeling hadden
om zich daar aan te sluiten bij een terroristische groep, in de zin van artikel 139
Strafwetboek, en dat het ook niet blijkt dat de beklaagden A
B

I

en E

leidende personen van dergelijke terroristische

groep waren.

Er is op zeer grondige wijze onderzocht wie van de beklaagden met wie contact
hield, wanneer zij elkaar opbelden en sms'ten, welke informatie zij aan elkaar
bezorgden en wanneer zij elkaar ontmoetten en op grond van die elementen
besluit het hof, zoals reeds gezegd, dat de beklaagden B

en S

naar

Tsjetsjenië wilden reizen en daarbij de hulp kregen van de beklaagden
A

v, B

,I

en E

.

Weliswaar blijkt uit sommige verklaringen dat de bedoeling van de reis was om
een gewapende strijd te voeren in Tsjetsjenië.
H

Zo verklaarde A

(een kandidaat om vanuit België naar Tsjetsjenië te reizen) dat de jihad

zijn doel was en dat hij de martelarendood zou sterven, De beklaagde B
van zijn kant verklaarde dat de jongeren die informatie wilden over een
clandestiene reisroute naar Tsjetsjenië, daar een gewapende strijd zouden
leveren.

Er zijn ook aanwijzingen dat de beklaagden B

en S

sympathiseerden

met de moslimrebellen die in het verleden in Tsjetsjenië tegen de Russische

Federatie voor onafhankelijkheid hadden gestreden. Op de pc van Benhadi
werden bestanden gevonden over gewapende moslimrebellen in Tsjetsjenië,
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alsook vier video's waarin wordt opgeroepen tot de jihad (gewapende strijd). Bij
Soutou thuis werden acht cd-roms gevonden met beelden van het logo van AlQaeda, een toespraak van Al Zawahiri over de Jihad tegen de kruisvaarders en

beelden van strijders die trainen, een bom maken en een zelfmoordaanslag
voorbereiden.

Het strafonderzoek heeft evenwel geen concrete gegevens opgeleverd die
aantonen wat de jongeren, eenmaal aangekomen in Tsjetsjenië, er eind 2010
zouden gaan doen. Het is niet geweten wie zij in Tsjetsjenië.moesten contacteren,

wie hen ging opvangen of begeleiden, bij welke groep zij" zich daar eventueel
zouden aansluiten, wat van hen werd verwacht, of zij er zouden deelnemen aan
activiteiten van een georganiseerde groep en of dat een groep was die
terroristische misdrijven pleegde.
De reis naar Tsjetsjenië bleek uiteindelijk helemaal niet georganiseerd te zijn, de
afspraken waren onzeker en alles moest op het ogenblik zelf geïmproviseerd
worden, in die mate dat de twee jongeren B

en S

, die de reis

uiteindelijk hebben ondernomen, nog voordat zij Tsjetsjenië hadden bereikt al
naar Europa moesten terugkeren.

Ook over de situatie in Tjsetsjenië eind 2010 bevat het strafdossier geen enkel
concreet gegeven.

Het openbaar ministerie citeert in zijn conclusies een verklaring die D

U

, de stichter van het "Kaukasische Emiraat" in Tsjetsjenië, op 7 oktober

2007 heeft afgelegd (zie de "Besluiten inzake de strafbaarheid van exfiltratie" van

het openbaarministerie, p. 27-31). Daarinwordt opgeroepen om van de Kaukasus
een "Huis van de Islam" te maken, er de sharia toe te passen, de ongelovigen te
verbannen en meedogenloos oorlog te voeren tegen iedereen die zich daartegen
verzet.

Het is het hof onbekend en het blijkt niet uit de stukken van het strafdossier of de
groep van D

U

in 2010 nog actief was in Tsjetsjenië en er terroristische

misdrijven pleegde. Dat wordt alleszins tegengesproken door de beklaagde
B
, die in zijn beroepsconclusies met verwijzing naar persartikels aangeeft
dat de oorlog in Tsjetsjenië in april 2009 werd beëindigd en er enkel nog in
naburige landen in de Kaukasusstrijd werd geleverd.
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Hoe dan ook blijkt uit geen enkel concreet gegeven dat de beklaagden B
en
S
zich bij die groep van D a U
v wilden aansluiten, om de
terroristische misdrijven te plegen waartoe hij in de verklaring van jaren voordien
had opgeroepen.

Een strafrechtelijke veroordeling kan niet op dergelijke veronderstellingen worden
gegrond.

Ook wat de beklaagden A
B
I
en E
betreft,
is er geen enkel concreet gegeven waaruit kan worden afgeleid dat zij deel
uitmaakten van een terroristische groep met banden in Tsjetsjenië en dat zij, als

leider van die terroristische groep, belangrijke verantwoordelijkheden op zich
namen, een centrale rol bekleedden, beslissingen en initiatieven namen met
betrekking tot de werking van de groep, de groep structureerden of keuzes
maakten voor de groep.

4. 16. Wat de beklaagde A
betreft, voert het openbaar ministerie
nog aan dat hij fondsen verwierf voor de gewapende strijd in Tsjetsjenië. '
Ook deze ten laste gelegde feiten steunen niet op concrete gegevens, zoals

onderschepte geldtransfers of bewijzen van het overmaken van geldsommen,
maar uitsluitend op afgeluisterde telefoongesprekken, waarin weliswaar sprake is
van het overmaken van geld, maar zonder dat geweten is of dat geld ook effectief
werd overgemaakt en vooral of de uiteindelijke bestemmeling van het geld een
terroristische groep was.

Er kan uit die gesprekken geenszins worden afgeleid dat de beklaagde
A
leidend persoon van een terroristische groep was of dat hij aan
de activiteiten ervan heeft deelgenomen.
4. 17. Aangezien er niet de minste duidelijkheid bestaat over wat de beklaagden
B
en S
verder in Tjsetjsenië zouden gaan doen, noch over de situatie
in Tsjetsjenië eind 2010, kan en moet het hof niet onderzoeken of voldaan is aan

de voorwaarde van de strafuitsluitingsgrond van artikel 141bis Strafwetboek,
namelijk dat het zou gaan om handelingen van strijdkrachten tijdens een
gewapend conflict als gedefinieerd in en onderworpen aan het internationaal
humanitair recht.
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4. 18. Het hof besluit dat de eerste rechter terecht de beklaagden A

B

v, I

,E

,B

en S

heeft vrijgesproken van de

misdrijven die hen ten laste zijn gelegd.

5. Wettelijke bepalingen

Gezien de hierna aangehaaldewetsbepalingen, namelijk de artikelen:
11, 12, 16, 21,24, 25,31 tot 37 en 41 Wet van 15juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken,
185, 190, 191, 195, 210, 211 Wetboek van Strafvordering.

6. Beslissing
Het hof,
na tegenspraak.

Verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beklaagden I
A
E

,S

, H
B

en S

k B
rS

A

I

,J

ontvankelijk en, binnen de perken

ervan,

bevestigt het bestreden vonnis.
Laat de kosten van de strafvordering ten laste van de Belgische Staat.

****

****

****
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Dit arrest werd gewezen door de dertiende kamer van het hof van beroep te
Brussel, samengesteld uit S. Janssens, kamervoorzitter, G. De Coninck en B. De
Gryse, raadsheren, die alle zittingen hebben bijgewoond en die over de zaak
hebben beraadslaagd.

^~

r
De Gry e

G.

Coninc

Het werd uitgesproken in openbare te echtzitting (confo

S. anssens

art. 782 bis Ger. W.)

door S. Janssens, kamervoorzitter, bijgestaan door K. De Leeuw, griffier en in
aanwezigheid van E. Van Der Sypt, federaal magistraat, op 26 februari 2019.

S. J nssens

