Algemene asielprocedure
De algemene asielprocedure duurt als regel 8 werkdagen (‘procesdagen’ in IND jargon), maar
kan verlengd worden tot 14 dagen:
 Op de eerste dag vindt het eerste gehoor plaats en worden algemene vragen gesteld over
identiteit, personalia en reisroute. Op de tweede dag kan de asielzoeker zich voorbereiden op het nader gehoor van de derde dag. Dit nader gehoor is verreweg het belangrijkste moment voor de asielzoeker om zijn relaas uiteen te zetten. Het is een gedetailleerd
langdurig gesprek over levensloop en asielmotieven. Van het gehoor wordt een rapport
opgemaakt. Dit rapport vormt de basis voor de IND om het asielverzoek te beoordelen.
 De asielzoeker krijgt dezelfde dag een kopie van het rapport. Hij heeft de mogelijkheid
correcties en aanvullingen op dat rapport aan te brengen. Dit gebeurt door de advocaat
die het rapport uitvoerig met de asielzoeker bespreekt.
 De IND komt op de vijfde werkdag tot een voornemen van besluit. Dat voornemen wordt
genomen op grond van de regelgeving en op grond van de rapporten van eerste en nader
gehoor en de daarop aangebrachte correcties en aanvullingen. Ook wordt in dit voornemen het meest recente ambtsbericht van Buitenlandse Zaken betrokken. In die
ambtberichten wordt per land een beoordeling gegeven van de veiligheidssituatie.
 Als het asielverzoek wordt ingewilligd is de procedure daarmee afgerond. Heeft de IND
het voornemen de aanvraag af te wijzen, dan kan de advocaat daar een zienswijze
tegenover stellen. In die zienswijze wordt gemotiveerd kritiek geleverd op het voornemen
en wordt tevens uitgelegd op welke gronden er wel een positieve beslissing zou moeten
volgen.
 Op de achtste werkdag wordt een beschikking genomen. De beschikking kan positief zijn
als de zienswijze wordt gevolgd. Als de beschikking negatief is dan moet worden
aangegeven waarom de zienswijze niet tot een verandering van standpunt heeft geleid.
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