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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Minister
van Buitenlandse Zaken over het bericht «Ze vermoordde haar man toen hij
haar verkrachtte. Nu krijgt Noura (19) de doodstraf» (ingezonden 17 mei 2018).
Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 15 juni 2018).
Vraag 1
Bent u bekent met het bericht «Ze vermoordde haar man toen hij haar
verkrachtte. Nu krijgt Noura (19) de doodstraf»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2, 3
Wat gaat u doen met de huidige feiten, die stellen dat Noura, een meisje van
19 jaar oud, de doodstraf krijgt nadat zij gedwongen werd om met haar neef
te trouwen en vervolgens haar man heeft neergestoken omdat hij haar voor
de tweede keer wilde verkrachten?
Deelt u de mening dat Noura slachtoffer is geworden van seksueel misbruik
en dat zij handelde uit zelfverdediging? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2, 3
De feiten zoals onder vraag 2 en 3 gesteld zijn ter plaatse door de ambassade
nagegaan en lijken een getrouwe weergave te zijn van wat er is gebeurd. Het
is nu aan de rechter om in hoger beroep te bepalen of er sprake was van
seksueel misbruik en zelfverdediging en daar vervolgens rekening mee te
houden bij het bepalen van een nieuwe straf.
Wat Noura is overkomen is afschuwelijk. Het Kabinet leeft mee met deze
jonge vrouw en alle andere meisjes en vrouwen die wereldwijd in een
soortgelijke positie terecht zijn gekomen.
Zie verder onder de antwoorden bij vraag 5 en 6.
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Vraag 4
Deelt u de mening dat Noura een nieuw proces verdient waarin de verzachtende omstandigheden omtrent haar gedwongen huwelijk en seksueel
misbruik worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4
Op dit moment is het hoger beroep nog in behandeling. Nederland volgt deze
zaak zichtbaar en nauwgezet.
Vraag 5, 6
Heeft u reeds contact opgenomen met uw Sudanese ambtsgenoot om hem
op deze gebeurtenis aan te spreken en hem te verzoeken het vonnis nietig te
verklaren? Zo nee, op welke termijn gaat u dat doen?
Bent u bereid om op korte termijn andere concrete maatregelen te treffen om
te voorkomen dat de doodstraf wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, welke maatregelen gaat u treffen?
Antwoord 5, 6
Op mijn verzoek heeft mijn Directeur Generaal Politieke Zaken een indringend
gesprek gevoerd met de Soedanese ambassadeur in Nederland om opheldering te vragen over deze kwestie en de grote zorg uit te spreken over de gang
van zaken, omdat Nederland tegen de doodstraf is en omdat Nederland zich
internationaal actief inzet tegen kindhuwelijken, gedwongen huwelijken en
geweld tegen vrouwen.
Daarnaast heeft Nederland de kwestie samen met de EU en Zwitserland
(mede namens overige EU lidstaten en Noorwegen) aangekaart bij de
Soedanese autoriteiten. De in Soedan aanwezige EU-lidstaten, Zwitserland en
Noorwegen hebben tevens een gemeenschappelijke verklaring over de
kwestie uitgegeven waarin grote zorgen over deze zaak werden uitgesproken.
Voorts onderhoudt de Nederlandse ambassade in Khartoem nauwe contacten
met lokale mensenrechten- en vrouwenorganisaties over deze kwestie.
Een verzoek om het vonnis nietig te verklaren is niet aan de orde, omdat het
hoger beroep momenteel nog in behandeling is. Gedurende het hoger beroep
zal Nederland aandacht blijven vragen voor de zaak van Noura, zowel in
bilaterale contacten met de Soedanese autoriteiten, als in EU-verband. Nadat
duidelijk is geworden welke uitspraak de rechter in hoger beroep heeft
gedaan, zal het Kabinet bezien welke vervolgstappen nodig en mogelijk zijn.
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