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Een asielzoeker kan soms extra aandacht vragen vanwege het verloop van zijn asielprocedure. Als hij 

vanuit de islam christen is geworden, kan hij ook hulp van de kerk nodig hebben om zijn bekering in 

de asielprocedure aan te tonen. In dit document geven we een beknopte handreiking hoe u vanuit de 

kerk concreet kunt helpen. 

BELEVING VAN DE ASIELZOEKER 

Een asielzoeker kan te maken hebben met lange periodes waarin niets lijkt te gebeuren met zijn asielaanvraag. Dat kan 

extra spanningen geven. De asielzoeker kan denken dat de advocaat niets voor hem doet en om een andere advocaat 

vragen. Het is dan verstandig om eerst eens met de advocaat te bellen en te vragen waar de knelpunten en kansen liggen. 

Veel advocaten stellen zo’n contact op prijs. Er kan dan meteen overlegd worden wat u als kerk/gemeente kunt betekenen. 

Mocht er dan toch twijfel blijven over de inzet van de advocaat, bel dan gerust naar Gave om dit te bespreken.  

ASIELAANVRAAG VANWEGE BEKERING 

Als iemand vanuit, bijvoorbeeld, de islam christen wordt kan hij in het land van herkomst te maken krijgen met ernstige 

geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van bekering. De kerk kan daarbij een positieve 

rol spelen. Daarvoor hebben wij de volgende aandachtspunten: 

 Een zorgvuldig doopbeleid kan er aan bijdragen dat een bekering serieus wordt genomen. De IND heeft dan 

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. 

Het is zeer aan te bevelen een verslag van het doopgesprek met de asielzoeker (of vergelijkbaar gesprek) toe te 

voegen. 

 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. Deze aanvraag dient uiterst zorgvuldig voorbereid te worden en niet overhaast te 

geschieden. 

 Vluchtelingenpastoraat Nijmegen heeft een zogeheten 'buddyplan' ontwikkeld waarmee een bekeerling zich kan 

voorbereiden op een nieuwe asielaanvraag. 

 Let op: 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 daarop 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. 
  

Handreiking  
Ondersteuning van de kerk bij de asielprocedure 

https://juridisch.gave.nl/bibliotheek/buddyplan-geloofsgroei
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UITGEBREIDER ADVIES 

Voor uitgebreider advies verwijzen wij naar onze juridische 

website 

CONTACT MET GAVE 

Wilt u een concrete situatie met ons bespreken of hebt u nog 

vragen, bel of mail dan gerust met ons juridische team: 
► 0341 - 460328 (ma,di,do,vr 10.30-12.00) 
► juridisch@gave.nl 
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OVER GAVE 
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar 

ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een 

interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust 

maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te 

ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers 

om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. 
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