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Datum 7 december 2020
Betreft Beantwoording vragen van het lid Karabulut (SP) over een verzoek aan de
Nederlandse ambassade in Turkije aangaande het bloedbad van Sivas

Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid
Karabulut (SP) over een verzoek aan de Nederlandse ambassade in Turkije
aangaande het bloedbad van Sivas. Deze vragen werden ingezonden op 22
september 2020 met kenmerk 2020Z16986.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

[Ondertekenaar 2]

Stef Blok

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]

2020Z16986
Bijlage(n)

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het
lid Karabulut (SP) over een verzoek aan de Nederlandse ambassade in
Turkije aangaande het bloedbad van Sivas.
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Vraag 1
Kunt u zich nog herinneren het bloedbad van Sivas op 2 juli 1993 waarbij door
een aanval van islamitisch fundamentalisten 37 mensen, voornamelijk Alevieten,
waaronder de Nederlandse studente culturele antropologie Carina J. Th. Thuijs uit
Doetinchem, door brandstichting om het leven zijn gebracht?
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Hoe staat het met de strafprocessen tegen verdachten in deze zaak? Volgt u, of
heeft de Nederlandse ambassade de processen gevolgd? Zo ja, op welke wijze? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord
Op dit moment loopt er nog een rechtszaak tegen drie verdachten in deze zaak.
De laatste zitting was op 9 september jl. De volgende zitting is gepland voor 20
januari 2021. De ambassade heeft aandacht voor deze rechtszaak, en beziet per
zitting of en op welke wijze deze wordt gevolgd. Daarbij worden ook de op dat
moment geldende COVID-19 maatregelen meegewogen.
Vraag 3
Wat is uw reactie op het recente verzoek van een familielid van een van de
slachtoffers en de Democratische Alevitische Verenigingen (DAD), aan de
Nederlandse staat om te onderzoeken de mogelijkheden zich te voegen in de
rechtszaak tegen drie voortvluchtige verdachten, die in 2023 dreigt te verjaren?
Bent u bereid dit verzoek te honoreren, mede tegen de achtergrond dat de Turkse
Orde van Advocaten deze zaak ziet als een misdaad tegen de menselijkheid
waarbij ook een Nederlandse om het leven is gebracht? 1)
Vraag 4
Klopt het dat de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), eveneens een
Alevitische vereniging, de afgelopen jaren - net als 4 september 2020,
voorafgaand aan het Sivasproces tegen de drie voortvluchtige verdachten dat op 9
september 2020 heeft plaatsgevonden - samen met de familie van een van de
slachtoffers in Turkije, via de Nederlandse ambassade de minister heeft verzocht
zich te bemoeien met deze zaak, vanwege de misdaad tegen Carina Thuijs? Wat is
uw reactie op dit verzoek (geweest)? 2)
Vraag 5
Klopt het dat het verzoek aan de Nederlandse ambassade in Ankara van 4
september 2020 om een brief aan koning Willem-Alexander aangaande deze zaak
te overhandigen, is afgewezen? 3)
Antwoord op vragen 3, 4 en 5
De ambassade heeft de afgelopen jaren meermaals gesprekken gevoerd met
genoemde organisatie en personen. Bij deze gesprekken is geen verzoek aan
Nederland gedaan om zich bij een rechtszaak te voegen.
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Op 4 september jl. meldde zich een aantal personen onaangekondigd bij de
ambassade, die voor het ambassadegebouw een krans neerzetten en een aantal
spandoeken plaatsten. Op hun verzoek om tot de ambassade te worden
toegelaten deelde de bewaking mede dat hiervoor een afspraak noodzakelijk is,
maar dat de bewaking gaarne bereid was de petitie die zie ze bij zich hadden in
ontvangst te nemen. De groep heeft daarop de petitie niet afgegeven. De
ambassade kan de inhoud van de petitie en een eventuele brief dan ook niet
bevestigen. De ambassade blijft uiteraard graag bereid om af te spreken en een
brief of petitie in ontvangst te nemen.
Vraag 6
Kunt u bevestigen dat negen veroordeelden in de Sivas-zaak naar Duitsland zijn
gevlucht? Bent u bereid samen met Duitsland mogelijkheden voor internationale
berechting te onderzoeken? 4)
Antwoord
Ik verwijs u naar de reactie van de Duitse regering in antwoord op vragen uit de
Bondsdag over deze kwestie1. Volgens de beantwoording in juli 2006 bevonden
zich op basis van verscheidene verblijfstitels in totaal 11 personen in Duitsland,
die naar verluidt, betrokken waren geweest bij de aanslag in Sivas. Daarbij werd
ook aangegeven dat in totaal 24 personen die naar verluidt, betrokken waren bij
de aanslag in Sivas zich (mogelijk) in Duitsland bevonden of hadden bevonden. In
2019 werd de Duitse regering gevraagd hoeveel personen die in Turkije waren
veroordeeld in de Sivas-zaak op dat moment in Duitsland woonden. De Duitse
regering antwoordde in april 2019 dat ze daar geen informatie over had en gaf
desgevraagd tevens aan dat de kwestie niet aan de orde is gesteld in bilaterale
gesprekken tussen Duitsland en Turkije. Ook gaf de Duitse regering in die
beantwoording aan dat ze, op één uitleveringsverzoek na, geen informatie had
over nieuwe uitleveringsverzoeken door Turkije sinds 2013. Uit antwoorden op
vragen uit de Bondsdag van juli jl. valt op te maken dat er nog geen besluit was
genomen over het betreffende uitleveringsverzoek.
Mede gezien de antwoorden van de Duitse regering op Bondsdagvragen hierover
ziet het kabinet op dit moment geen aanleiding om hierin stappen te ondernemen
richting Duitsland.

1) Pirha, 22 juli 2020, 'Katliam duruşması öncesi Hollanda Büyükelçiliği önünde
eylem yapılacak'. (https://www.pirha.net/katliam-durusmasi-oncesi-hollandabuyukelciligi-onunde-eylem-yapilacak-video-227089.html/22/07/2020/)
2) Haberler, 5 november 2007, 'Pirsultan Abdal Kültür Derneği'nden Hollanda
Büyükelçiliği'ne protesto'. (https://www.haberler.com/pirsultan-abdal-kulturdernegi-nden-hollanda-haberi/)
3) Pirha, 4 september 2020, 'Karababa’dan Hollanda Kralı’na çağrı: Sivas’ta
katledilen Cuanna’ya sahip çıkın'. (https://www.pirha.net/karababadan-hollandakralina-cagri-sivasta-katledilen-cuannaya-sahip-cikin-videoAntwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gökay Akbulut, Ulla Jelpke, Dr. André
Hahn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 19/8761 – Aufenthalt von verurteilten
islamistischen Tätern des Sivas-Massakers in Deutschland. 17/04/2019
(https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/095/1909513.pdf)
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hüseyin-Kenan Aydin, Dr. Hakki Keskin,
Heike Hänsel, Ulla Jelpke und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 16/2229 – Konkrete Maßnahmen bei der
Fahndung nach den Sivas-Attentätern. 31/07/2006 (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/023/1602324.pdf)
Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 6. Juli 2020 eingegangenen Antworten der Bundesregierung.
06/07/2020 (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/209/1920953.pdf)
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232852.html/04/09/2020/)
4) Tagespiegel, 28 juli 2019, 'Verfolgt Deutschland die islamistischen Täter noch?'.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/sivas-massaker-in-der-tuerkei-verfolgtdeutschland-die-islamistischen-taeter-noch/24846814.html)
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