Datum:

februari 2015

Onderwerp:

ondersteuning bij procedures
christenasielzoekers

LS,
Bij Gave zetten wij ons in voor een eerlijke beoordeling van asielaanvragen van christenen uit
moslimlanden. In de praktijk zien we vaak beschikkingen die strijdig zijn met het officiële
beleid en met de vaste jurisprudentie.
Op dit gebied hebben we geregeld contact met INLIA, Kerk in Actie en met
belangenorganisaties van Egyptische, Iraanse en Pakistaanse christenen.
Inmiddels hebben wij een expertise opgebouwd die we graag aan advocaten beschikbaar
stellen. Ook hebben we overleg met de politiek en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).
Is er bij u in de gemeente een asielzoeker van wie de bekering niet wordt geloofd of die naar
het oordeel van de IND wel veilig kan terugkeren naar zijn land van herkomst, dan kunnen wij
advies geven op basis van het individuele dossier, indien de betrokken asielzoeker
toestemming geeft voor inzage. U mag daarvoor contact met ons opnemen. Ook mag u de
advocaat attenderen op onze diensten. Verstrekte informatie zal uiteraard vertrouwelijk
worden behandeld.
In de bijlage treft u een nadere handreiking aan omtrent hetgeen u als kerk/gemeente
concreet kunt betekenen, met name indien de IND een bekering niet geloofwaardig acht.
Voor contact kunt u ons bellen of mailen:
0341-460328
juridisch@gave.nl
Verder verwijzen we u naar onze brochure “In goede aarde”, zie www.gave.nl/doop
Met hartelijke groet,
Namens juridisch team Gave,
Marnix Visscher

Ondersteuning van de kerk voor christenasielzoekers
Stichting Gave, augustus 2013, herzien september 2016
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Beleving van de asielzoeker
Een asielzoeker kan te maken hebben met lange periodes waarin niets lijkt te gebeuren,
bijvoorbeeld als gewacht wordt op de behandeling van een beroepszaak door de rechtbank.
De onzekerheid over de uitkomst kan spanningen geven. De asielzoeker krijgt mogelijk de
indruk dat de advocaat niets voor hem doet en wil dan een andere advocaat. Als hij daarom
vraagt, is het echter niet verstandig daarin zomaar mee te gaan. Bel in dat geval rustig de
advocaat en vraag waar de knelpunten en kansen liggen. Veel advocaten stellen zo’n
contact wel op prijs. Er kan dan meteen overlegd worden, wat u als kerk/gemeente eventueel
in de gegeven situatie betekenen kunt. Mocht er dan bij u toch ook twijfel zijn over de inzet
van de advocaat, bel dan gerust naar Gave om dit verder te overleggen.

Bekering als grond voor een asielaanvraag
Ex-moslims die christen geworden zijn kunnen in het land van herkomst te maken krijgen
met ernstige geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van
bekering. Hierbij zijn er de volgende belangrijke aandachtspunten waarbij de kerk een
positieve rol kan spelen bij de aanvraag:
► Een zorgvuldig doopbeleid kan er aan bijdragen dat een bekering serieus genomen
wordt. De IND heeft dan namelijk eerder het vertrouwen dat een kerk niet snel mensen
zal dopen die het enkel om een verblijfsvergunning is te doen.
► De kerk kan een asielaanvraag op grond van bekering ondersteunen middels een goed
opgestelde verklaring omtrent het geloofsleven dat bij de asielzoeker opgemerkt wordt.
► Indien een asielzoeker in Nederland in aanraking komt met het christelijke geloof en
zich na enige tijd in Nederland bekeert, zal hij als regel een nieuwe (‘opvolgende’)
asielaanvraag moeten indienen als hij bij terugkeer vreest voor geloofsvervolging
vanwege zijn bekering. Deze aanvraag dient uiterst zorgvuldig voorbereid te worden en
niet overhaast te geschieden, zeker niet nu advocaten sinds januari 2015 voor
‘opvolgende asielaanvragen’ nog maar een hele lage vergoeding krijgen indien een
opvolgende aanvraag wordt afgewezen (‘no cure less pay’).
► Indien een asielaanvraag op grond van bekering is afgewezen en u meent dat dat ten
onrechte is, dan adviseren wij u om onverwijld contact met ons op te nemen zodat wij
het dossier kunnen bekijken en een expertiserapport kunnen schrijven dat de advocaat

kan inbrengen in de beroepszaak. Wacht hier niet te lang mee! We krijgen te vaak pas
een melding als er al een negatieve uitspraak ligt van de rechtbank, maar dan kunnen
wij weinig meer betekenen omdat in hoger beroep geen nieuwe stukken ingebracht
kunnen worden.
► Indien een bekering in een eerdere aanvraag ongeloofwaardig werd geacht, is het heel
lastig om opnieuw een aanvraag op grond van bekering te doen. Ook daarom is het
uitermate belangrijk om een aanvraag zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden en er
voldoende tijd voor te nemen. Het is dan in elk geval van belang dat er sprake is van
aantoonbare geloofsgroei sinds de voorgaande aanvraag. Gebruik hiervoor
bijvoorbeeld het ‘buddyplan geloofsgroei (www.gave.nl/buddy-geloofsgroei)
► Indien een asielzoeker nog zoekend is en misschien nog slechts belangstelling heeft
voor het christelijke geloof zonder de wens om zelf christen te worden, is dat geen
grond voor een asielaanvraag. Heeft hij echter een aanvraag lopen op andere gronden,
dan is het toch belangrijk dat hij zijn belangstelling in het christelijke geloof meldt bij de
IND. Het is van groot belang om hem en zijn advocaat daar op te wijzen. Meldt hij het
namelijk niet, dan werkt dat in zijn nadeel indien hij later wel christen wordt en op grond
daarvan een nieuwe aanvraag indient. Dat lijkt heel vreemd (en is dat ook in onze
ogen), maar de Raad van State heeft dat nu eenmaal zo bepaald.
In het vervolg wordt nader ingegaan op de doop(akte) en de verklaring die de kerk kan
afgeven.

Doopakte en verklaringen van de kerk
Een doopakte en een verklaringen van de kerk kunnen een asielaanvraag ondersteunen.
Voordat u een verklaring gaat schrijven is het wel goed om u in te leven in de positie van de
IND ambtenaar. Hij staat voor de opdracht om te beoordelen of iemand oprecht is met zijn
asielaanvraag of dat iemand alleen maar een bekering aanwendt om makkelijk aan een
verblijfsvergunning te komen. Wij weten bij Gave dat dat laatste ook voorkomt. Als kerk kunt
u de IND ambtenaar helpen met een verklaring die tot he point is en informatief:
► Het volstaat niet om te beschrijven hoe vriendelijk en behulpzaam iemand is.
Asielzoekers kunnen zich aansluiten bij een kerk omdat ze de contacten waarderen en
ze wat om handen hebben. Daar is niets mis mee, maar dat maakt je nog geen
christen.
► U hoeft de IND er niet van te overtuigen hoe gevaarlijk een land als Iran of Afghanistan
is voor christenen. U wilt met uw verklaring de IND ervan overtuigen dat uw
gemeentelid oprecht christen is.
► Ook uw opinie over de beoordeling van een eerdere asielaanvraag of van
asielaanvragen van andere gemeenteleden is niet relevant en roept alleen maar
onnodig wrevel op.
► Voor uw verklaring is wel van belang:
- hoe uw gemeentelid toegroeit naar of toegegroeid is naar de doop en
op welke wijze u beoordeelt of iemand gedoopt kan worden;
- wat uw gemeentelid aan geloofsleven laat zien;
- wat u opmerkt aan geloofsgroei
(vooral van belang als de IND de bekering al een keer ongeloofwaardig vond)
Deze punten worden hieronder verder uitgewerkt.
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Doop en doopakte
Indien betrokkene vanuit de islam christen is geworden en gedoopt is, kan hij zijn doopakte
bij de asielaanvraag overleggen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag. Het komt echter
vrij vaak voor, dat een doopakte ter zijde wordt gelegd met het argument dat het voor een
ieder (naar het oordeel van de IND) eenvoudig is om zich bij een kerk aan te sluiten en een
doopakte te verkrijgen. Vanuit Gave maken we ernstig bezwaar tegen deze opvatting, omdat
kerken in het algemeen zorgvuldig omgaan met doopverzoeken. Dat neemt niet weg, dat er
kerken zijn die een doopverzoek al snel honoreren. Wij twijfelen daarbij niet aan hun
motieven en integriteit, maar in geval iemand zijn doop in de asielprocedure gaat inbrengen,
roept het wel makkelijk argwaan op bij de IND. Wie garandeert dan immers, dat betrokkene
uit oprechte motieven om de doop gevraagd heeft en niet de doop misbruikt als een middel
om een verblijfsvergunning te krijgen?
Als kerk/gemeente kunt u de asielzoeker in uw gemeente op de volgende wijze
ondersteunen:
► Als betrokkene bij u in de gemeente gedoopt is of gaat worden, geef hem dan ook een
schriftelijke verklaring mee, waaruit blijkt hoe u om gaat met een doopverzoek, wat er
aan voorbereiding op de doop geboden en gevraagd wordt en op welke inhoudelijke
gronden u betrokkene hebt toegelaten tot de doop. Dit kan helpen om aan te tonen dat
betrokkene niet ‘zomaar’ gedoopt is of wordt.
► Als betrokkene nog niet gedoopt is maar de datum voor de doop al wel is vastgesteld,
dan kunt u die datum in uw verklaring noemen.
► Als betrokkene in het land van herkomst of elders gedoopt was (en mogelijk ook geen
doopbewijs kan tonen) en deze doop door u erkend wordt, kunt u hem een schriftelijke
verklaring meegeven waarin u vermeldt dat u de elders bediende doop erkent en
betrokkene als lid of vaste bezoeker van de kerk hebt verwelkomd. Indien van
toepassing kunt u de datum van de kerkenraads- of oudstenvergadering vermelden
waarin de toelating of verwelkoming formeel is goedgekeurd. Tevens kunt u
beschrijven op welke wijze en op welke gronden hiertoe is besloten.
NB: Soms wordt aangeraden om ‘snel’ tot de doop over te gaan met het oog op een (nieuwe)
asielaanvraag. Advocaten dringen daar ook wel eens op aan. De gedachte is dan, dat een
asielaanvraag meer kans maakt als iemand kan aantonen dat hij reeds gedoopt is. Wij raden
dit echter af. Het is juist belangrijk dat de kerk laat zien dat zij zorgvuldig en consequent met
een doopverzoek omgaat. Het beleid aanpassen en versoepelen doet juist afbreuk aan het
beeld van zorgvuldigheid en dat is niet in het belang van de asielzoeker. Bovendien: als hij
tijdens de behandeling van de asielaanvraag aangeeft zich op de doop voor te bereiden
conform de regels van de kerk waar hij zich bij heeft aangesloten, dan kan zo nodig de
doopakte alsnog in de beroepsfase bij de rechtbank worden ingebracht.
Verklaring omrent het geloofsleven
De asielaanvraag van een ‘bekeerling’ kan verder ondersteund worden met een verklaring
omtrent zijn geloofsleven. Daarbij zijn de volgende punten van belang:
► Benoem vooral wat u ziet aan geloofsgroei, bijvoorbeeld:
- verdieping in zijn kennis van de Bijbel, met name geestelijk inzicht;
- verandering in houding en gedrag door het leven met Christus;
- is er groei in vertrouwen op Christus, bijvoorbeeld ten aanzien van de onzekerheid in
de asielprocedure?
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- is er sprake van een getuigende houding?
Beschrijf daarbij waaruit een en ander concreet blijkt:
- wat zie je aan levensverandering?
- wat vertelt hij over zijn geloof?
- wat voor vragen stelt hij, bv bij de bijbelstudies?
- welke initiatieven neemt hij om te groeien in het geloof?
- als hij evangeliseert, hoe brengt hij daarbij het geloof ter sprake?
► Ook mag worden benoemd wat iemand praktisch onderneemt: stelt hij zich hulpvaardig
op, is hij betrokken bij andere mensen? Bedenk wel, dat dit op zichzelf nog niet veel
zegt over de oprechtheid van bekering. Iemand kan het fijn vinden om met praktische
klusjes te helpen om wat om handen te hebben en daar is op zich niets mis mee.
Daarvoor hoeft hij echter geen christen te zijn. Als u evenwel merkt dat iemand
(bijvoorbeeld) eerst behoorlijk apathisch was en nergens meehielp, maar dankzij zijn
geloof na verloop van tijd initiatieven gaat ontplooien en wel met dingen meehelpt, dan
zegt dat wel iets. Benoem dat dan ook concreet in de verklaring.
► Verschillende elementen uit de verklaring kunnen aangedragen worden door
gemeenteleden die intensiever contact hebben met betrokkene, bijvoorbeeld een
bijbelkringleider en iemand die hem regelmatig bezoekt in het azc. Noem hun namen
en hun relatie met betrokkene. Eventueel kunnen zij ook een persoonlijke verklaring
toevoegen.
Geef het origineel mee aan de asielzoeker, op briefpapier van de kerk / gemeente /
kerkenraad / oudstenraad en ondertekend (met blauwe pen) door de voorganger en/of
voorzitter (praeses) en secretaris (scriba). Zorg in elk geval dat het een officieel document
van de kerk / gemeente is en niet slechts van een individueel lid.
Maak een kopie of scan ten behoeve van de advocaat, zodat hij het aan het dossier kan
toevoegen.
Indien bekering bij eerdere asielaanvraag niet geloofd werd
Indien iemand zijn bekering in een eerdere asielaanvraag heeft ingebracht en de bekering
toen niet geloofwaardig werd geacht, is het belangrijk om in uw verklaring ook zo goed
mogelijk aan te geven wat u opmerkt aan verandering, geloofsgroei, nieuwe geloofsactiviteit
en intensivering van geloofsactiviteit sinds de afwijzing in de vorige asielaanvraag, zodat
duidelijk wordt wat er sinds de vorige aanvraag veranderd is.
Voor de voorbereiding van een nieuwe asielaanvraag bevelen wij het zogenaamde
buddyplan geloofsgroei aan:
► Bekeerlingen helpen elkaar om te groeien in geloof en om tegelijkertijd hun
geloofsontwikkeling middels een geschreven dan wel ingesproken dagboek bij te
houden.
► Op basis van dit dagboek vinden af en toe coachingsgesprekken plaats met een
pastoraal begeleider.
► De gespreksverslagen van de coachingsgesprekken kunnen vervolgens ingebracht
worden als ondersteunende documenten bij een asielaanvraag.
► Zie verder www.gave.nl/buddy-geloofsgroei
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