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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1785
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP),
Kortenoeven (PVV) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse
Zaken over het bericht «Iran: Christians imprisoned without charge»
(ingezonden 14 februari 2011).
Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 11 maart
2011).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Iran: Christians imprisoned without charge»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Kunt u de berichten bevestigen dat momenteel vier christenen nog steeds
vastzitten zonder dat er sprake is van een aanklacht? Gaat het om dhr. Vahik
Abrahamian, zijn vrouw Sonia Keshish-Avanesian, dhr. Arash Kermanjani en
zijn vrouw Arezo Teymouri, die allen wegens het christelijk geloof vast
zouden zitten? Kunt u tevens bevestigen dat dhr. Vahik Abrahamian ook over
de Nederlandse nationaliteit beschikt?
Antwoord 2
Deze berichten zijn mij bekend. Onderzoek door de Nederlandse ambassade
in Teheran heeft tot op heden echter geen formele bevestiging door de
Iraanse autoriteiten van deze berichten opgeleverd. De ambassade zal zich
blijven inspannen meer informatie te verkrijgen. Ik kan wel bevestigen dat de
heer Abramian de Nederlandse nationaliteit bezit. In een gesprek met mijn
Iraanse ambtsgenoot Salehi en marge van de VN-Mensenrechtenraad in
Geneve op 1 maart 2011 heb ik aandacht gevraagd voor de positie van
bipatride gedetineerden.
Vraag 3
Heeft de Nederlandse ambassade inmiddels consulaire en/of juridische
bijstand kunnen leveren of weigeren de Iraanse autoriteiten ook hier elke
vorm van medewerking? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te regelen en bij de
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Iraanse autoriteiten aan te dringen op de directe vrijlating van deze
christenen?
Antwoord 3
De Nederlandse Ambassade in Teheran heeft eind maart 2010 voor het eerst
berichten gehoord over de mogelijke arrestatie van de heer Abramian. Op
3 april 2010 is in een diplomatieke nota aan het Iraanse Ministerie van
Buitenlandse Zaken gevraagd of de autoriteiten bevestiging konden geven
van de status van de heer Abramian. Tevens is toen gevraagd naar de
redenen voor arrestatie indien de heer Abramian inderdaad gedetineerd zou
zijn en naar de juridische status van zijn zaak. De ambassade heeft bij die
gelegenheid eveneens gevraagd of de heer Abramian kon beschikken over
een advocaat en heeft verzocht om toestemming om betrokkene zo spoedig
mogelijk te bezoeken. Hierop is na rappel bij het ministerie op 4 augustus
2010 een antwoord ontvangen waarin wordt gesteld dat relevante informatie
over Iraanse onderdanen slechts aan familieleden wordt verstrekt.
Wat betreft consulaire bijstand geldt dat de Nederlandse regering deze alleen
kan bieden aan Nederlandse onderdanen in casu de heer Abramian die de
Nederlandse en Iraanse nationaliteit bezit. Zijn echtgenote en het echtpaar
Kermanjani-Teymouri bezitten de Nederlandse nationaliteit niet.
Zoals de Kamer bekend is, staan de Iraanse autoriteiten Nederland niet toe
consulaire bijstand te verlenen aan gevangenen met zowel de Nederlandse
als de Iraanse nationaliteit. Bij elke mogelijke gelegenheid protesteert
Nederland tegen deze opstelling.
Nederland wijst, bilateraal en in EU-verband, Iran consequent op zijn
internationale verplichtingen om de rechten van religieuze minderheden te
waarborgen.
Vraag 4
Bent u bereid om de Kamer, eventueel vertrouwelijk, in te lichten over de
stappen die zijn genomen in deze zaak?
Antwoord 4
Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 3. De Vaste Kamercommissie
Buitenlandse Zaken is ingelicht over de situatie van de Nederlands-Iraanse
bipatride gedetineerden in Iran tijdens een besloten Algemeen Overleg op
25 november 2010. Ik zal de Kamer met regelmaat op de hoogte houden van
ontwikkelingen.
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