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Betreft: Advisering t.b.v. de verbetering van de beoordeling van bekeerlingen
Harderwijk, 27 maart 2018
Geachte heer Visser,
Door middel van deze brief reageren we op uw verzoek om de IND te adviseren in zake het
‘verbeteren van de beoordeling van bekeerlingen’. Dit naar aanleiding van een kamermotie op dit
punt en uw bespreking met onze stichting en andere deskundigen/betrokkenen op 12 december
2017.
Vanuit onze stichting zien wij de inspanning van de IND om te komen tot een goede beoordeling van
asielverzoeken. Zeker als het gaat om bekering en geloofsafval (en in situaties van b.v. LHBT’ers) is dit
een grote uitdaging. We danken de IND voor het vertrouwen, dat we de laatste jaren betrokken zijn
in gesprekken rond dit thema.
Tegelijk willen we onze zorg uitspreken, zoals we dat ook eerder hebben gedaan. We kunnen
vaststellen dat er wel een goede ‘vaste gedragslijn’ is die aangeeft op welke onderdelen het
onderzoek zich toespitst, maar dat er geen duidelijke richtlijn beschikbaar is voor de beoordeling van
de afgelegde verklaringen. Hierdoor is er geen sprake van een eenduidige en kenbaar onderbouwde
beoordeling. Daarnaast worden nog te vaak onjuiste vragen gesteld en wij signaleren nog steeds
vooringenomenheid bij gehoor- en beslismedewerkers. Hierdoor worden er onjuiste argumenten
gebruikt om een gestelde bekering als ongeloofwaardig af te doen.
In de bijlage hebben we de belangrijke punten, die wij signaleren, op een rij gezet. Om te laten zien
dat dit ook in de huidige praktijk plaats vindt, hebben we onze reactie op twee recente gehoren en
beoordelingen toegevoegd (anoniem).
We zien uit naar de concrete stappen die uw dienst zal zetten om te komen tot verdere verbetering.
We zijn van harte bereid daarin samen op te trekken en onze ervaring en kennis beschikbaar te
stellen. Het moge duidelijk zijn dat ook wij willen staan voor een eerlijke beoordeling, waarbij
misbruik van ‘een bekering’ wordt voorkomen.
Gave biedt hierbij aan om, met elkaar, te komen tot goed toegankelijke informatie, die beschikbaar is
voor gehoor- en beslismedewerkers. In deze informatie moet ‘vast liggen’ wat de kaders zijn van de
beoordeling (en wat niet).
Om te komen tot verbetering van de beoordeling stellen wij dan ook het volgende voor:
 De ‘vaste gedragslijn’ wordt vanuit de signaleringen in de bijlage herzien en/of aangevuld
teneinde de kwaliteit van de gehoren te verbeteren.


De beoordeling vraagt om een duidelijke richtlijn. Hierbij kunnen de stukken van externe
deskundigen de basis vormen. Ons document ‘Bekering tot Christus’ wordt door ons hiervoor

toegankelijker gemaakt. We treden hier graag over in overleg. We kunnen hierbij
ook andere bronnen meenemen, waardoor we tot één stuk komen.


Er wordt duidelijk gesteld welke argumenten niet gebruikt mogen worden en er
vindt een kenbare afweging van alle voor de beoordeling relevante verklaringen
plaats waarbij inzichtelijk gebruik gemaakt wordt van de in bijlage genoemde
stukken van deskundigen.



Er wordt in gevallen waar (extra) deskundigheid is vereist, gebruik gemaakt van
een deskundigenadvies conform de procedurerichtlijn.



De verklaringen van kerken en theologen worden te allen tijde inzichtelijk meegewogen met
kenbare weging van de overtuigingskracht in relatie tot het eigen relaas van de vreemdeling.



De verklaringen van deskundigen zoals de Cie Plaisier, prof. Dr. van Saane en onze stichting
worden ten allen tijde inhoudelijk meegewogen. Als het oordeel van het bestuursorgaan
hiervan afwijkt, dient inzichtelijk te worden gemotiveerd wat in de individuele zaak het
verschil maakt tussen de wetenschappelijke beoordeling en de beoordeling in het kader van
een asielaanvraag.

We hopen dat op deze manier een volgende stap gezet kan worden in de verbetering van de
beoordeling van bekeringen. Over het ontwikkelen van bruikbare achtergrond informatie, de ‘vaste
gedragslijn’ en een duidelijk beoordelingskader blijven we graag in overleg. Dit kan wat ons betreft
heel goed met de betrokkenen die ook op 12 december 2017 bij elkaar zijn geweest.
We wensen u veel wijsheid toe,
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