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‘Valkenburger liet
Turkse vrouw als
huisslaaf werken’

‘Valkenburger liet
RECHTBANK Aanklacht verkrachting geschrapt

door Sjoerd Willen

MAASTRICHT – De broers Erdem A.,
uit Valkenburg, en Bahtiyar A. (in-
geschreven in de Brusselse deelge-
meente Schaarbeek) worden ervan
verdacht in 2006 een Turkse vrouw
middels een schijnhuwelijk naar
Nederland te hebben gehaald om
haar daar gedurende meerdere
maanden in 2007 als huisslaaf te
werk te stellen.

Ook worden beide verdachten
beschuldigd van mishandeling en
verkrachting van het slachtoffer.
Met betrekking tot die laatste aan-
klacht heeft het Openbaar Ministe-
rie (OM) de rechtbank om vrij-
spraak verzocht bij gebrek aan be-
wijs. In beide overgebleven aan-
klachten geldt Erdem A. als hoofd-
verdachte en Bahtiyar A. als mede-
plichtige. Na eerdere seponeringen
gelastte het gerechtshof in Den
Bosch dat de zaak alsnog voor de
rechter zou komen.

De broers, beiden zonder straf-
blad, ontkennen alle aanklachten.
In 2006 zou de Turkse vrouw Er-
dem A. hebben ontmoet in haar va-
derland. Zij zou verliefd op hem
zijn geworden, waarop het stel
trouwplannen maakte. Erdem A.
zou erop hebben aangedrongen dat
zij met zijn broer Bahtiyar trouwde
zodat ze in het kader van gezinsher-
eniging naar België zou kunnen ko-
men. Meteen daarna zou ze naar
een huis in Valkenburg zijn ge-
bracht. Volgens een van de aangif-
ten zou ze vervolgens zijn opgeslo-
ten in het huis en als huisslaaf aan
het werk zijn gezet door Erdem A.,
die haar zou hebben mishandeld

en haar ook meermalen anaal zou
hebben verkracht. Ze kreeg op aan-
dringen van haar bezorgde familie
in Turkije hulp van familievrien-
den in Schiedam en deed uiteinde-
lijk meerdere aangiften bij meerde-
re politiekorpsen, onder meer in
Genk, Rotterdam en Leeuwarden,
totdat ze in een opvang terechtkon.
Het OM eist 15 maanden celstraf
waarvan vijf voorwaardelijk tegen
Erdem A., en acht maanden waar-
van vier voorwaardelijk tegen zijn
broer Bahtiyar.

De zaak kenmerkt zich door vele
tegenstrijdigheden in de verklarin-
gen van het slachtoffer, de verdach-
ten, hun beide families en de twee
kampen onderling. Daarover was
zowel het OM als de verdediging
het eens. Zo werd niet duidelijk
met wie van de broers de vrouw
een islamitisch huwelijk sloot. De
verdediging van de broers schilder-
de het beeld van een berekenende
vrouw die een beter leven in Euro-
pa zocht, en bewust valse aangiften
deed om als slachtoffer een ver-
blijfsvergunning te verkrijgen. Ver-
der beargumenteerde de verdedi-
ging dat alle getuigenverklaringen
in het voordeel van het slachtoffer
hun oorsprong hebben in het re-
laas van het slachtoffer, en dus
geen voldoende bewijs bieden. De
uitspraak volgt 9 maart.

De verdediging van
de broers schilderde
het beeld van een
berekenend slachtoffer.
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