Werkwijze Commissie Plaisier
Informatie voor advocaten
De Commissie Plaisier is een commissie van de Protestantse Kerk in Nederland.
De leden van de commissie zijn afkomstig uit diverse kerkgenootschappen
en voeren op verzoek van advocaten in tweetallen geloofsgesprekken met
bekeerlingen van wie de bekering niet geloofwaardig wordt bevonden door
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
De commissie voert geloofsgesprekken met cliënten in de Algemene Asielprocedure en bij een Herhaalde Asielaanvraag, soms ook in de beroepsfase.
De commissie kan ook op verzoek een schriftelijke zienswijze op punten in het
dossier van de asielzoeker geven. Deze zienswijze kan worden opgesteld door
leden van de commissie of externe deskundigen.
De procedure van een gespreksaanvraag of aanvraag zienswijze loopt altijd via
u als advocaat. Wij zenden u daarbij een intakeformulier toe, dat u ingevuld terug
dient te sturen. Belangrijk daarbij is:
• dat u aangeeft in welk stadium van de procedure de cliënt verkeert.
• dat u toelicht waarom een gesprek volgens u zinvol is. Bijvoorbeeld bij een
voornemen tot afwijzing waarom u twijfelt aan de motivering van de IND,
of bij een hasa welke veranderingen hebben plaatsgevonden.
• dat u bij een hasa het aanvraagformulier hasa meestuurt.

Na ontvangst van het formulier zal de commissie een honoreringsbesluit nemen.
Indien de commissie het verzoek honoreert, plannen we een gesprek van uw
cliënt in met twee commissieleden. Voor dit gesprek nemen we anderhalf uur
de tijd.
Ter voorbereiding ontvangen we graag de relevante stukken. U vindt de lijst van
benodigde stukken in het intakeformulier (zie hieronder).
Wij brengen u voor dit gesprek geen kosten in rekening. U dient als advocaat te
regelen dat een tolk aanwezig is bij het gesprek. De kosten daarvan zijn voor uw
rekening.
Circa twee weken na het gesprek ontvangt u van ons een verslag, dat we u eerst
digitaal als concept toezenden voor een controle op spelfouten.
Wij stellen het op prijs als u ons informeert over de uitkomst van de procedure.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog verdere
vragen hebben, dan horen we het graag. Wilt u alle e-mails richten aan:
commissiegeloofsgesprekken@protestantsekerk.nl.
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Aanmeldgehoor verslag IND
Correcties en aanvullingen, advocaat
Eerste gehoor IND
Correcties en aanvullingen, advocaat
(Evt aanvullend gehoor)
Voornemen IND
Zienswijze, advocaat
Beschikking (IND)
(hoger) beroep, advocaat
Voornemen IND
Zienswijze, advocaat
Uitspraak Rechtbank
HASA aanvraagformulier
Stukken 1 t/m 12 idem van opvolgende aanvragen die gedaan zijn
Stukken van derden: Stichting Gave, Vluchtelingenwerk, kerk(-leden), 		
begeleiders, bijbelstudieleiders etc.
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