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De juridische afdeling van Stichting Gave kan een asielaanvraag van een christen ondersteunen 

middels onderzoek van zijn dossier. In het dossier kan aan de orde zijn dat de IND iemands bekering 

niet geloofwaardig vindt of dat de IND van mening is dat een christen veilig naar zijn land kan 

terugkeren. In beide gevallen kan gevraagd worden het dossier te onderzoeken en zo mogelijk een 

expertiserapport op te stellen dat in de procedure ingebracht kan worden. Ook kan het 

dossieronderzoek gericht zijn op advisering voor een nieuwe asielaanvraag. 

AANLEIDING 

Tot medio 2017 werd de juridische dienstverlening volledig pro deo geleverd. Er zijn echter redenen om voor 

dossieronderzoek wel kosten in rekening te gaan brengen. 

► Dossieronderzoek is arbeidsintensief en we willen onze tijd zo goed mogelijk inzetten. 

► Er is een forse toename in het aantal aanvragen voor dossieronderzoek. Daarbij merken we ook dat steeds meer 

zaken niet overtuigend zijn. In veruit de meeste dossiers is de geloofwaardigheid van een bekering in geding en in 

2017 is in 40% van de door ons onderzochte dossiers de bekering niet aannemelijk geworden, in 2016 was dat 27% en 

in de jaren daarvoor lag het rond 10%.  

► We merken dat asielaanvragen niet altijd goed worden voorbereid. Als we advies hebben gegeven wordt het niet 

altijd opgevolgd. In gesprek blijkt dan dat de asielzoeker (of de kerk!) dat niet zo nodig vond, maar men verwacht dan 

kennelijk wel dat wij de zaak alsnog kunnen ‘redden’. Dit gaat ten koste van zaken die wel sterk zijn maar waar we 

minder tijd voor over houden.  

► Soms wacht een asielzoeker ook te lang met het geven van toestemming voor ons dossieronderzoek omdat ze 

denken dat ze het zonder wel redden. Als de aanvraag dan wordt afgewezen, moet de zaak ‘gered’ worden met een 

nieuwe asielaanvraag wat echter een stuk lastiger is dan het ‘in één keer’ goed doen. 

► Het moet duidelijk zijn dat allereerst de asielzoeker zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn asielaanvraag. Het blijkt 

nuttig te zijn als de kerken een prikkel hebben om hem daar ook op te wijzen en om er op aan te dringen geen 

afwachtende houding aan te nemen.  

REGELING 

Bij een aanvraag voor dossieronderzoek wordt in rekening gebracht: 

► Bij een eerste asielaanvraag: € 50,=  

► Bij een bekering in Nederland:  

de eerste keer dat asiel wordt aangevraagd op grond van de bekering: € 50,= 

► Bij een nieuwe (opvolgende) asielaanvraag als de bekering of geloofsvervolging in een eerdere aanvraag al door de 

IND zijn beoordeeld: 

€ 100,= indien onze ondersteuning gevraagd wordt voordat de nieuwe asielaanvraag wordt aangemeld;  

€ 150,= indien onze ondersteuning gevraagd wordt nadat de nieuwe asielaanvraag is aangemeld. 
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NB: we garanderen niet dat we de nieuwe asielaanvraag bij de aanmelding kunnen ondersteunen met een 

expertiserapport. We proberen wel zo veel mogelijk gericht advies te geven. Wordt de nieuwe aanvraag afgewezen, 

dan kan alsnog een rapport opgesteld worden, waarin ook het gehoorrapport van de nieuwe aanvraag betrokken 

wordt. Hiervoor worden dan bovenop de hiervoor vermelde tarieven geen extra kosten in rekening gebracht. 

Voornoemde bedragen blijven van toepassing indien:  

► geen (of geen volledig) expertiserapport wordt opgesteld omdat onze stichting oordeelt dat de door de vreemdeling 

afgelegde verklaringen al dan niet in samenhang met andere ingebrachte documenten en informatie niet zodanig 

overtuigen dat de stichting kan komen tot de conclusie van aannemelijkheid. 

► geen (of geen volledig) expertiserapport wordt opgesteld en geen advies kan worden gegeven omdat de vreemdeling 

of zijn vertegenwoordiger in gebreke blijft ten aanzien van het tijdig verstekken van de benodigde, door onze 

stichting uitdrukkelijk opgevraagde dossierstukken. 

► geen (of geen volledig) expertiserapport wordt opgesteld en geen advies kan worden gegeven omdat de vreemdeling 

middels uitdrukkelijke kennisgeving of middels een kennelijke weigering tot medewerking zijn verblijfsrechtelijke 

procedure intrekt of frustreert.  

BETALING 

Betaling geschiedt achteraf na ontvangst van factuur. Facturen worden als regel verzonden in de maand volgend op de 

maand waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

De factuur wordt digitaal verzonden naar het emailadres dat is opgegeven bij de aanvraag voor dossieronderzoek via het 

formulier op onze juridische website (www.juridisch.gave.nl)  

COLOFON 
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JURIDISCHE ONDERSTEUNING 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. De afdeling juridische ondersteuning geeft advies 

aan kerken en vrijwilligers aangaande vragen die liggen op het 

terrein van het vreemdelingenrecht. De afdeling biedt ook 

ondersteuning aan christenen die asiel aanvragen op grond van 

vrees voor geloofsvervolging.  
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