Praktische gidsen van het EASO

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor internationale bescherming

1

Algemene opmerkingen:

Inleidende overwegingen: personele en territoriale
werkingssfeer

●
●

Is de verzoeker onderdaan
van een derde land?

Is de verzoeker onderdaan
van een EU-lidstaat?

nee

ja

ja

of

Is de verzoeker een staatloze?

●

ja

●

Is het verzoek ontvankelijk
overeenkomstig het nationale
recht en de nationale praktijk?

●
ja

3

nee
Geen
noodzaak om
te onderzoeken of
wordt voldaan aan de
voorwaarden voor
internationale
bescherming

Bevindt de verzoeker zich buiten
het land (de landen) waarvan hij
of zij de nationaliteit(en) bezit?

Altijd moet eerst worden onderzocht of de persoon in kwestie als vluchteling kan worden erkend.
Pas de wettelijke bepalingen op de aanvaarde materiële feiten en de resultaten van de
risicobeoordeling toe.
Bedenk ook dat de behoefte aan bescherming ter plaatse kan ontstaan.
Actoren van vervolging of ernstige schade kunnen onder meer zijn: de staat, partijen of organisaties
die de staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen, en niet-overheidsactoren.
Onderzoek elk geval individueel, objectief en onpartijdig.

Subsidiaire bescherming

Bevindt de verzoeker zich buiten
het land waar hij of zij zijn of haar
gewone verblijfplaats heeft?

ja

Is er een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de verzoeker met een
van de volgende vormen van ernstige schade te maken zal krijgen?
Geen behoefte
aan subsidiaire
bescherming op
grond van artikel 15,
onder a), ER

ja

ja

Behoefte
aan subsidiaire
bescherming wordt
vastgesteld (artikel 15,
onder a), ER) —
Ga naar stap 4

ja

Behoefte
aan subsidiaire
bescherming
vastgesteld (artikel 15,
onder b), ER) —
Ga naar stap 4

doodstraf
nee
executie
en/of

Ga naar stap 2

foltering
Geen behoefte
aan subsidiaire
bescherming op
grond van artikel 15,
onder b), ER

2a

nee

onmenselijke of vernederende behandeling
onmenselijke of vernederende bestraffing

Vervolging

en/of

Is de door de verzoeker gevreesde behandeling een voldoende
ernstige schending van de mensenrechten, die de vorm aanneemt
die onder meer in artikel 9, lid 2, ER wordt genoemd?

ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon
van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader
van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

ja

nee
Is de behandeling een schending van een mensenrecht
waarvan geen afwijking mogelijk is, of een voldoende ernstige
schending van een ander grondrecht van de mens?

Behandeling kan als
vervolging worden
aangemerkt —
Ga naar stap 2b

ja

nee
Kan de behandeling worden beschouwd als een samenstel
van verschillende maatregelen, waarvan de gevolgen de
verzoeker op een soortgelijke wijze zouden treffen?

Behandeling
kan niet als
vervolging worden
aangemerkt —
Ga naar stap 3

nee

ja

Wordt de verzoeker als burger beschouwd?

nee

ja

Is er sprake van willekeurig geweld?
Geen behoefte
aan subsidiaire
bescherming op
grond van artikel 15,
onder c), ER

ja

Heeft de bedreiging een ernstig en individueel karakter?
Is enkele
aanwezigheid op
het grondgebied
voldoende om
het reële risico
vast te stellen?

Gegronde vrees
Geeft de verzoeker blijk van vrees?

Kan deze vrees worden afgeleid op basis
van indirecte bewijzen en de individuele
omstandigheden van de verzoeker?

Er kan geen
gegronde
vrees voor
vervolging worden
vastgesteld —
Ga naar stap 3

nee

ja

Wordt het leven of de persoon van
de verzoeker bedreigd?

nee
Er wordt
gegronde vrees
voor vervolging
vastgesteld —
Ga naar stap 2c

Zijn er voldoende
aanvullende factoren
met betrekking tot
de persoonlijke
omstandigheden
van de verzoeker?

ja

Geen behoefte
aan internationale
bescherming

Is er een aantoonbaar verband tussen de
bedreiging en het willekeurige geweld?

nee

nee

Is de vrees van de verzoeker gegrond?

Behoefte
aan subsidiaire
bescherming wordt
vastgesteld (artikel 15,
onder c), ER) —
Ga naar stap 4

ja

nee

nee

ja

nee

ja

nee

2b

Is er sprake van een gewapend conflict?

ja

ja

Grond van vervolging

Is de actor de staat
of zijn het
partijen of organisaties, inclusief internationale organisaties, die de
staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen?

Zou de verzoeker worden vervolgd om de
volgende (feitelijke of vermeende) redenen:

Er is behoefte
aan bescherming
in relatie tot de
vluchtelingenstatus
vastgesteld —
Ga naar stap 4

5

ja

ras

nee

ja

godsdienst

nee

ja

Bescherming in het land van herkomst

nee

nationaliteit

ja

het behoren tot een bepaalde sociale groep

nee

ja

politieke overtuiging

nee

nee

ja
Is de bescherming die zij kunnen bieden doeltreffend?
ja

Geen oorzakelijk
verband met relevante
grond van vervolging —
Ga naar stap 3

nee

Is de bescherming die zij kunnen bieden van niet-tijdelijke aard?

Geen bescherming
in het gebied
van oorsprong van
de verzoeker —
Ga naar stap 5

Geen behoefte
aan internationale
bescherming

ja
nee
Is de bescherming die zij kunnen bieden voor de verzoeker toegankelijk?

ja

Alternatief van binnenlandse bescherming
Is het gebied veilig voor de verzoeker?
Kan worden aangetoond dat er geen
redelijke mate van waarschijnlijkheid
is dat de verzoeker op dezelfde
wijze als in het gebied van
oorsprong met vervolging of
ernstige schade te maken krijgt?

nee

ja

Kan de verzoeker op veilige en wettige manier toegang tot het gebied krijgen?

Kan worden aangetoond dat
er geen redelijke mate van
waarschijnlijkheid is dat de
verzoeker met vervolging of
ernstige schade te maken krijgt?

Is het gebied praktisch toegankelijk?
ja

nee

ja
Is het gebied op veilige manier toegankelijk?

Geen alternatief
van binnenlandse
bescherming — de
verzoeker komt in
aanmerking voor
internationale
bescherming

nee

ja
ja

nee
Is het gebied op wettige manier toegankelijk?

Is voor de verzoeker bescherming
beschikbaar?
(zie stap 4)

Is voor de verzoeker bescherming
beschikbaar?
(zie stap 4)

nee

nee

nee

ja

ja

Kan redelijkerwijs van
de verzoeker worden
verwacht dat hij of zij zich
in dat gebied vestigt?

ja
Zou de verzoeker tot het gebied worden toegelaten?

nee

Binnenlandse
bescherming is
beschikbaar — de
verzoeker komt niet
in aanmerking voor
internationale
bescherming

nee
ja
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