
uitspraak (d.d. 5 maart 2021)1 

 
RECHTBANK DEN HAAG  
 

Bestuursrecht  

 

zaaknummer: NL21.1818  

 

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen  

 

…………………………, eiseres  

V-nummer: ………………  

(gemachtigde: mr. M.B. van den Toorn-Volkers),  

 

en 

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder  

(gemachtigde: mr. H. Chamkh).  

 

Procesverloop  

Bij besluit van 31 januari 2021 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van 

eiseres tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de algemene 

procedure afgewezen als kennelijk ongegrond. 

 

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Het onderzoek ter zitting heeft, 

tezamen met de behandeling van de zaak NL21.1819, plaatsgevonden op 25 februari 2021. 

Eiseres is middels een videoverbinding gehoord. Als tolk is bij eiseres de heer I. Sultani 

verschenen. Ter zitting is eiseres bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich ter 

zitting laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. 

 

Overwegingen 

(…) 

 

Rapport Stichting Gave  

 

5.  Eiseres heeft ter onderbouwing van haar relaas in beroep een rapport toetsing bekering 

van 18 februari 2021 van de Stichting Gave overgelegd.  

 

5.1  Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State2 

volgt dat verklaringen van personen en organisaties weliswaar kunnen dienen ter staving van 

een bekering, maar dat dergelijke verklaringen onverlet laten dat de vreemdeling overtuigende 

 
1  In deze publicatie van de uitspraak is alleen het deel dat handelt over het rapport van Stichting Gave 

opgenomen. 
2  Uitspraak van 30 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3515 



verklaringen dient af te leggen met betrekking tot de gestelde bekering, waaronder de 

motieven voor en het proces van bekering alsook de betekenis die de bekering voor hem 

heeft. Verweerder dient wel te motiveren of de punten die de Stichting Gave aanvoert 

aanleiding geven voor een andere weging en zo nee, waarom niet.  

 

5.2  De rechtbank stelt vast dat door Stichting Gave is aangegeven dat het onderzoek en de 

beoordeling van het proces van bekering van eiseres gebrekkig en onzorgvuldig is verlopen. 

Eiseres is volgens Stichting Gave onvoldoende in de gelegenheid gesteld haar authentieke 

persoonlijke verhaal te vertellen en toe te lichten en dat zowel tijdens het gehoor als in de 

beoordeling door verweerder teveel is uitgegaan van het eigen referentiekader van de gehoor- 

en beslismedewerker. Stichting Gave stelt zich op het standpunt dat eiseres de gelegenheid 

moet krijgen om aanvullend gehoord te worden ten overstaan van een deskundige derde, 

bijvoorbeeld een voorganger, om nader te verklaren over haar bekering en geloofsleven.  

 

5.3  Verweerder is ter zitting ingegaan op het rapport van Stichting Gave. Verweerder heeft 

zich daarbij niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat het aan het eiseres is om haar relaas 

door middel van haar eigen verklaringen aannemelijk te maken en dat er voldoende is 

doorgevraagd door middel van het stellen van (aanvullende) vragen in het nader gehoor. Gelet 

hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat eiseres onvoldoende in de gelegenheid is 

gesteld om haar relaas naar voren te brengen en haar motieven inzichtelijk te maken. 

Daarnaast heeft verweerder aan eiseres kunnen tegenwerpen dat Stichting Gave geen nieuwe 

feiten naar voren heeft gebracht.  

 

5.4  De Stichting Gave heeft daarnaast in een brief aan de gemachtigde van eiseres van 24 

februari 2021 aangegeven dat op basis van het nieuwe Algemeen Ambtsbericht Iran blijkt dat 

de verkrijgbaarheid van bijbels niet zodanig is dat verwacht mag worden dat eiseres er een 

had kunnen kopen. Verweerder heeft hier ter zitting op gereageerd dat eiseres niet heeft 

verklaard dat zij niet aan een bijbel heeft kunnen komen.  

 

5.5  De rechtbank stelt vast dat verweerder op alle punten van het rapport van de Stichting 

Gave gemotiveerd is ingegaan. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat verweerder 

voldoende en deugdelijk heeft toegelicht waarom hij in het rapport van de Stichting Gave 

geen aanleiding heeft gezien voor een andere weging. 


