
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 256 755 van 18 juni 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Eindgracht 1 

3600 GENK 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 1 maart 2021 heeft 

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 

25 januari 2021. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart de Braziliaanse nationaliteit te bezitten, dient een verzoek om 

internationale bescherming in op 2 oktober 2020.  

 

1.2. Verzoeker wordt op 6 januari 2021 gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), bijgestaan door een tolk die het Portugees machtig is. 

 

1.3. Op 25 januari 2021 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna 

‘de commissaris-generaal’) de bestreden beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 
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“A. Feitenrelaas  

 

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Santano do Livramentors en bent u Braziliaans 

staatsburger. U heeft reeds gedurende 15 jaar een relatie met J. B. d. B. (O.V.X).  

 

In 1989, toen u in de militaire school zat, werd u twee keer overvallen. Bij de eerste gelegenheid werd 

uw uniform gestolen, de tweede keer was een poging tot overval. U bent HIV positief omdat u een 

vervuilde injectienaald gebruikte bij het injecteren van anabole steroïden tijdens het fitnessen. In 2011 

overleed uw moeder. Toen u haar verloor, maakte u de balans op van uw leven. Het leven was erg 

duur, u had geen echte job, u studeerde talen zoals Engels en u droomde ervan om in het buitenland te 

leven. Bovendien zou uw zoon bijvoorbeeld geen geneeskunde kunnen studeren in Brazilië omdat het 

erg duur is. Uw zoon zou in Brazilië gewoon een nummer zijn, terwijl hij hier in België meer kansen zou 

krijgen. Op 18 april 2012 kwam u samen met uw partner J. vanuit Brazilië naar België. U diende in 2012 

bij de stad Brussel een aanvraag tot regularisatie van uw verblijf in, die werd geweigerd. Op 19 februari 

2015 werd uw zoon C. geboren in Anderlecht (O.V. X). In april 2015 keerde u samen met J. en uw 

pasgeboren zoon C. terug naar Brazilië. U werkte in Brazilië als veiligheidsagent en als webdesigner. 

Uw echtgenote was getuige van drie doden die vermoord werden in een busstation. Op 6 december 

2016 keerde u vanuit Brazilië terug naar België. U trouwde met J. op 24 april 2017 in Brussel. In januari 

2019 diende J. een aanvraag tot naturalisatie in bij de Italiaanse overheid. Op 2 oktober 2020 dienden u 

en uw echtgenote in België een verzoek tot internationale bescherming in.  

 

Bij terugkeer naar Brazilië vreest u de algemene situatie inzake onderwijs, gezondheid, veiligheid en 

criminaliteit. Concreet vreest u bij terugkeer naar Brazilië in een depressie te belanden. U vreest dat uw 

HIV behandeling in Brazilië minder goed zal verlopen dan in België en dat er niet genoeg medicatie 

voorhanden zal zijn. U vreest ook geen werk te vinden omdat u reeds 50 jaar oud bent en er in Brazilië 

geen jobs beschikbaar zijn voor oudere mensen. U vreest de mogelijkheid van mensenhandel en vreest 

dat uw zoon zal worden ontvoerd. Daarnaast vreest u ook het slachtoffer te worden van algemeen 

geweld. U houdt ook niet van het warme weer in Brazilië en wil niet terugkeren naar Brazilië omdat u 

hier al een volledig bemeubeld huis heeft, terwijl u in Brazilië van nul zou moeten herbeginnen.  

 

Ter staving van uw identiteit legde u uw paspoort neer (uitgeven op 6 oktober 2016 en met een 

geldigheidsduur van 10 jaar), een geboortecertificaat van uw zoon C. (d.d. 19 februari 2015) en uw 

huwelijksakte met vertaling in het Italiaans (d.d. 24 mei 2018). Ter staving van uw verblijfsperiodes in 

Brazilië en België legde u respectievelijk een kopie van uw militaire kaart (geldig van 13 februari 1989 

tot 9 maart 1990) en 2 vervoersbewijzen van de Belgische busmaatschappij De Lijn uit 2014 en 2015 

neer. Ter staving van uw opleiding en werkervaring legde u een certificaat van uw afstuderen in de 

technische school (d.d. 6 april 1988), een certificaat van deelname aan een debat over ecologie (d.d. 8 

november 1991), een certificaat van deelname aan een seminarie in Porto Alegro (d.d. 25 mei 2006), 

twee diploma’s met bijhorende schoolresultaten (d.d. 3 mei 2010 en 7 oktober 2011) en een certificaat 

van een opleiding Frans gevolgd in Sint-Genesius-Rode (d.d. 3 februari 2013). U legde daarnaast ook 

uw curriculum vitae neer met een overzicht van uw werkgevers. Ter staving van uw HIV positieve status 

legde u een doktersvoorschrift voor (d.d. 8 januari 2020) en een voorschrift voor HIV-medicatie. Ter 

staving van uw verzoek legde u een artikel neer over de werkgelegenheid voor 40- en 50-plussers in 

Brazilië, acht artikels in verband met geweld in Brazilië, drie artikels over ontvoeringen van kinderen en 

mensenhandel met kinderen in Brazilië, twee artikels over de behandeling van LGBT personen 

in Brazilië, een artikel over de kostprijs van de medische universiteit in Brazilië, een artikel over de kost 

van een gezondheidsverzekering in Brazilië en een artikel over de beschikbaarheid van medicatie voor 

HIV positieve personen in Brazilië.  

 

B. Motivering  

 

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst 

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere 

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke 

steunmaatregelen rechtvaardigt. Wat betreft uw verklaring dat u HIV positief bent, moet er immers op 

worden gewezen dat u zelf aangaf dat dit geen invloed had op uw vermogen om het persoonlijk 

onderhoud te volgen (NPO, p. 3). Verder bleek u gedurende het persoonlijk onderhoud bij het CGVS de 

vragen goed te begrijpen en bleek uit uw antwoorden dat u het algemene verloop van het onderhoud 

goed kon volgen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het 

kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw 
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rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw 

verplichtingen.  

 

Het feit dat u het grondgebied van het Rijk onrechtmatig bent binnengekomen of uw verblijf op 

onrechtmatige wijze hebt verlengd, en u zich, gezien de omstandigheden van uw binnenkomst, zonder 

gegronde reden niet zo vlug mogelijk bij de autoriteiten hebt aangemeld of geen verzoek om 

internationale bescherming hebt ingediend, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd 

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.  

 

Er dient voorts te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de 

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in 

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.  

 

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat uw houding slechts moeilijk in overeenstemming kan worden 

gebracht met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. 

Uit uw verklaringen en het door u neergelegde paspoort blijkt namelijk dat u reeds op 6 december 2016 

in België aankwam (Notities persoonlijk onderhoud, d.d. 6 januari 2021, p. 10). Desalniettemin verzocht 

u pas op 2 oktober 2020 – i.e. 3 jaar en 10 maanden na uw aankomst in Europa – om internationale 

bescherming. Dat u niet eerder een verzoek om internationale bescherming indiende omdat u deze 

mogelijkheid nu pas ontdekte via het internet, kan niet weerhouden worden als een afdoende 

rechtvaardiging (NPO, p. 10). Immers, van een persoon die daadwerkelijk een risico op vervolging en/of 

ernstige schade in zijn land van herkomst loopt, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij of zij, na 

aankomst in landen die de Conventie van Genève hebben ondertekend en die de 

beschermingsmodaliteiten die erin voorzien zijn toepassen, zo snel mogelijk informatie vergaart over 

en een beroep doet op deze beschermingsmogelijkheden. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat u 

ook bij uw eerdere verblijf in België tussen april 2012 en april 2015 geen verzoek om internationale 

bescherming indiende. Bovendien gaven zowel uzelf als uw echtgenote tijdens het persoonlijk 

onderhoud aan enkel een verzoek om internationale bescherming ingediend te hebben om tijd te winnen 

tot uw vrouw is genaturaliseerd in Italië (NPO, p. 18 en Notities persoonlijk onderhoud J. B., d.d. 6 

januari 2021, p. 6). Een dergelijk houding, waarbij u doelbewust een verzoek om internationale 

bescherming indient enkel en alleen met het oog op het verkrijgen van een tijdelijke verblijfsstatus in 

België tijdens de administratieve afhandeling van de procedure in Italië, kan geenszins in 

overeenstemming worden gebracht met het hebben van een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming.  

 

U stelde omwille van de algemene veiligheidssituatie niet naar Brazilië terug te kunnen keren. Deze 

vrees houdt echter geen verband met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie.  

Die laatste voorziet immers in internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees voor 

vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep of hun 

politieke overtuiging. Uit uw verklaringen blijkt echter geenszins dat u in Brazilië problemen kende die 

verband houden met de bovenvermelde criteria. U vermeldde in dit verband dat u in 1989 tot tweemaal 

toe het slachtoffer werd van een overval (NPO, p. 8). Behalve deze twee incidenten, die plaatsvonden 

23 jaar voor u het land verliet en bezwaarlijk gelijkgeschakeld kunnen worden met ernstige schade zoals 

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, heeft u in Brazilië nooit problemen met uw 

medeburgers of met uw autoriteiten gehad (NPO, p. 12 en p. 14). Dat uw echtgenote getuige was van 

drie doden die vermoord werden in een busstation, kan evenmin gelijkgeschakeld worden met 

ernstige schade (NPO, p. 8). Er kan uit uw verklaringen dan ook geen nood aan internationale 

bescherming afgeleid worden. Dat u na een verblijf van drie jaar in België uit eigen beweging 

terugkeerde naar Brazilië en daar vervolgens gedurende anderhalf jaar bleef wonen, ondermijnt tevens 

in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw vrees omwille van het geweld niet naar Brazilië te kunnen 

terugkeren. U maakte overigens evenmin aannemelijk dat u voor eventuele problemen in dit verband in 

geval van een terugkeer naar Brazilië geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp van 

en/of bescherming door de in Brazilië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten, en dat er aldus 

zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar 

Brazilië voor u sprake zou zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in 

de definitie van subsidiaire bescherming.  

 

Ook uw vrees dat dat uw zoon C. ontvoerd zal worden als u naar Brazilië terugkeert, kan niet 

worden weerhouden. U bracht geen enkele informatie aan die erop zou wijzen dat zo’n ontvoering een 

reële mogelijkheid is. Integendeel, u gaf zelf aan dat het hier een louter hypothetische vrees betreft 
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(NPO, p. 16). Hieraan kan nog toegevoegd worden dat het loutere gegeven dat het niet kan uitgesloten 

worden dat men bij terugkeer het doelwit kan worden van crimineel geweld niet voldoende ernstig is om 

binnen het toepassingsgebied van artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet te vallen.  

 

Volledigheidshalve kan hieraan nog worden toegevoegd dat overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van 

de Vreemdelingenwet aan een verzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend kan worden 

wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het 

betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar 

een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig 

geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.  

 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat in Brazilië op grote schaal 

mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Sinds het aantreden van president Jair Bolsonaro in januari 

2019 is er een toename van politioneel geweld en buitengerechtelijke executies. Ook de inheemse 

bevolking en sociale leiders worden getroffen door het nieuwe regime. Dit type geweld, waarbij burgers 

met een bepaald profiel worden geviseerd, heeft echter geen uitstaans met artikel 48/4, § 2, c) van de 

vreemdelingenwet maar houdt eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie.  

 

Voorts blijkt dat in Brazilië het geweld wijdverspreid is en er onder meer de vorm aanneemt van 

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals moorden, ontvoeringen, afpersing en drugshandel, waarop de 

autoriteiten met disproportioneel geweld kunnen reageren. Het merendeel van de misdaden wordt 

gepleegd door individuele misdadigers of bendes. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld kadert evenwel 

niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c Vw., met name een situatie waarin de 

reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin 

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm 

waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van dit type geweld geviseerd worden voor 

een welbepaalde reden of doel (bv. wraak, losgeld, macht, etc.). Het (crimineel) geweld in Brazilië is dan 

ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig van aard.  

 

Nergens uit de informatie blijkt dat er actueel in Brazilië sprake is van een internationaal of 

binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan 

met een of meer gewapende groeperingen of waarbij twee of meer gewapende groeperingen onderling 

strijden. Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden om aan te nemen dat burgers louter door hun 

aanwezigheid in Brazilië een reëel risico lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van 

de Vreemdelingenwet. U bracht geen documenten aan waaruit het tegendeel blijkt.  

 

Wat betreft uw vrees dat er mogelijk soms niet genoeg HIV-medicatie voorradig is in Brazilië, dient er 

eveneens gewezen op de vaststelling dat dit een louter hypothetische vrees betreft.  

U kende op het vlak van HIV-medicatie geen enkel probleem toen u tussen april 2015 en december 

2016 naar Brazilië terugkeerde (NPO, p. 14). Meer zelfs, u stelde dat Brazilië volgens uw eigen 

advocate een hoge kwaliteit HIV behandeling kent (NPO, p. 10). Uit niets blijkt dan ook u bij terugkeer 

naar Brazilië geen toegang zou krijgen tot de in Brazilië beschikbare gezondheidszorgen. Het feit dat u 

in België bij een dokter in behandeling bent, wordt verder niet in vraag gesteld. Medische/psychische 

problemen houden echter op zich geen verband met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het 

Verdrag van Genève, zoals vermeld in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de 

bepalingen vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient 

voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten 

aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet 

van 15 december 1980.  

 

De overige door u ingeroepen motieven – dat u in Brazilië als vijftiger geen werk zal vinden, dat 

de gezondheidsverzekering in Brazilië te duur is en dat uw zoon er niet zal kunnen studeren wat hij wilt 

(NPO, p. 5 en 9), zijn motieven van louter socio-economische aard die niet onder het toepassingsgebied 

van de Vluchtelingenconventie ressorteren. Die laatste voorziet immers in internationale bescherming 

voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, 

hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. Evenmin zijn er zwaarwegende gronden 

om aan te nemen dat u een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u in Brazilië onderwijs heeft 

genoten en toegang had tot de arbeidsmarkt. Na uw terugkeer naar Brazilië in april 2015, toen u 45 jaar 

was, werkte u als veiligheidsagent en als webdesigner (NPO, p. 4). U kon bovendien terecht in de 

woning van uw vader, waardoor u weinig onkosten had (NPO JB, p. 4).  
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U slaagde er ook in om genoeg geld opzij te zetten om te sparen voor uw ticket naar Europa (NPO, p. 

7). Verder werkt één van uw zussen in Brazilië in een kapsalon, opende uw broer A., die ook al veertig 

is, een bedrijf voor materialen van kapsalons. Uw zus E., die ongeveer uw leeftijd heeft, werkt dan weer 

als schoonmaakster. Hieruit blijkt dat het voor mensen uit uw directe omgeving, ook wanneer zij ouder 

dan 40 jaar zijn, mogelijk is om werk te vinden in Brazilië (NPO, p. 6). Bijgevolg kan er uit uw 

verklaringen geenszins opgemaakt worden dat u, een volwassen man met een (familiaal) netwerk, een 

diploma en werkervaring in Brazilië, bij terugkeer naar Brazilië levensomstandigheden zou kennen die 

gelijk gesteld kunnen worden aan een onmenselijke en vernederende behandeling zoals bepaald in de 

definitie van de subsidiaire bescherming.  

 

Betreffende uw stelling dat u en uw echtgenote niet houden van het warme weer in Brazilië, 

moet aangestipt worden dat dit een motief is dat helemaal niet ressorteert onder het toepassingsgebied 

van de Vluchtelingenconventie, noch onder de definitie van subsidiaire bescherming (NPO, p. 12). Ook 

wat betreft uw stelling dat u liever in België zou blijven omdat u hier al een huis hebt dat volledig 

bemeubeld is terwijl u in Brazilië vanaf nul zou moeten herbeginnen, moet aangestipt worden dat dit een 

motief is dat op zich helemaal niet ressorteert onder het toepassingsgebied van de 

Vluchtelingenconventie, noch onder de definitie van subsidiaire bescherming (NPO, p. 16). Een 

beslissing tot erkenning als vluchteling of een toekenning van het subsidiaire beschermingsstatuut kan 

niet worden genomen enkel en alleen op grond van de vaststelling dat u liever in België zou verblijven. 

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is enkel bevoegd uw eventueel 

risico bij een terugkeer naar uw land van herkomst te beoordelen. Voor de beoordeling van dit risico 

zijn voorgaande motieven niet relevant. Indien u een langdurig verblijf en een goede integratie wenst op 

te werpen als element voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning moet u zich, volgens de in de 

Vreemdelingenwet voorziene procedure, wenden tot de bevoegde overheidsinstantie.  

 

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen dient te worden geconcludeerd dat u niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in de 

zin van de Vluchtelingenconventie of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u een 

reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming.  

 

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande appreciatie om te buigen. Uw 

identiteit en nationaliteit, de geboorte van uw zoon en uw huwelijk met J. B. zijn zaken die in deze 

beslissing op geen enkel ogenblik betwist worden. Ook uw militaire dienst in 1989-1990 en uw verblijf in 

België tussen 2012 en 2015 worden in deze beslissing niet in vraag gesteld. Verder wordt ook aan uw 

HIV-positieve status niet getwijfeld. De door u neergelegde documenten ter staving van uw opleiding en 

werkervaring zijn niet relevant voor deze beslissing.  

Ook de door u neergelegde documenten in verband met de algemene situatie in Brazilië op het vlak 

van gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en criminaliteit kunnen de bovenstaande conclusie niet 

veranderen. De twee door u neergelegde artikelen in verband met de behandeling van LGBT personen 

zijn niet relevant voor de bovenstaande beslissing. U gaf immers zelf aan dat u heteroseksueel bent, dat 

deze artikelen niet zo veel met uw persoonlijke situatie te maken hebben en dat u ze louter neerlegt 

omdat u drie homoseksuele vrienden heeft (NPO, p. 9). De acht door u neergelegde artikels betreffende 

het geweld in Brazilië, bespreken voorvallen van geweld waarbij u niet zelf betrokken was (NPO, p. 8). 

Ook de drie door u neergelegde artikels betreffende het gevaar op kidnapping en mensenhandel, 

hebben geen betrekking op uw persoonlijke situatie of die van uw zoon (NPO, p. 9). Uit geen van deze 

11 artikelen blijkt bovendien dat het crimineel geweld zou kaderen binnen een gewapend conflict in de 

zin van art. 48/4, § 2, c Vw. Ook het door u neergelegde artikel in verband met de beschikbaarheid van 

HIV-medicatie en de drie door u neergelegde artikels in verband met de kost van de 

gezondheidsverzekering, de kostprijs van de medische universiteit en de moeilijkheid voor 50-plussers 

om werk te vinden, volstaan niet om bovenstaande conclusie om te buigen. Uit geen van deze artikelen 

blijkt dat u, uw echtgenote of uw zoon bij terugkeer naar Brazilië persoonlijk problemen zouden kennen 

omwille van redenen gerelateerd aan de Conventie van Genève. Hier kon nog aan worden toegevoegd 

dat een verwijzing naar de algemene situatie niet volstaat om aan te tonen dat men in zijn land van 

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat men een reëel risico loopt op het lijden van 

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. Deze vrees voor 

vervolging of reëel risico op ernstige schade dient immers in concreto te worden aangetoond. U blijft op 

dit punt echter in gebreke (cfr supra).  

 

C. Conclusie  
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Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”  

 

2. Het verzoekschrift 

 

2.1. In wat zich aandient als een enig middel, voert verzoeker de schending aan van artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker werd in Brazilië al niet één keer, maar zelfs al twee keer 

overvallen. Verzoeker wenst hierbij te verwijzen naar artikel 4.4 van de Richtlijn 2011/95/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van “derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor 

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking), dat bepaalt: “…”. Hij 

stelt verder dat “informatie waar verzoeker over beschikt toont aan dat er een stijging is van geweld en 

de criminaliteit in Brazilië (https://www.statista.com/topics/7017/crime-and-violence-in-brazil/). Violence 

and crime have become an outstanding facet of Brazil’s national and international identity, a topic of 

conversation as widespread as the country’s world-famous barbecues and Carnival. Even though 

Brazil's numbers falter in comparison to several Central American and Caribbean nations, it ranks third 

in South America, in tenns of homicide rates, following Venezuela and Colombia. The rise in crime may 

come as no surprise, as Brazil has one of the highest income inequalities in the region. The combination 

with drug trafficking routes from its neighboring countries - Colombia, Peru and Bolivia, the three biggest 

cocaine producers in the world - are some of the factors that have made the country a breeding ground 

for widespread organized crime and violence. Dat blijkt eveneens uit: https://www.wilsoiicenter.org/blog-

post/brazils-violence-map-shows- alarming-trends: 'The latest edition of Brazil's Violence Map shows 

that the country has, once again, broken its record both in absolute numbers of homicides (65,602) and 

murder rate per 100,000 people (31.6). The study is conducted annually by the Institute for Applied 

Economic Research (Ipea) and the Brazilian Forum for Public Safety (FBSP). This number, however, is 

not equally distributed. While the overall murder rate jumped 24 percent in 10 years, the rise in North 

and Northeastern states (the country's poorest) was a staggering 68 percent. ’ Daarnaast blijkt dat de 

overheid niet in staat is om het probleem op te lossen, juist integendeel: de politie is zelf juist een deel 

van de oorzaak van het geweld, zoals blijkt uit informatie waar verzoeker over beschikt 

(https://www.hrw.org/world-report/2019/countrv- chapters/brazil): 'Violence reached a new record in 

Brazil, with some 64,000 killings in 2017. Police solve just a small fraction of homicides. Unlawful killings 

by police feed the wave of violence. Weak state control of many prisons facilitates gang recruitment.' 

Daarnaast wenst verzoeker te benadrukken dat hij in Brazilië geen echte job had. Hij vreest bij terugkeer 

naar Brazilië geen werk te kunnen vinden, gezien de situatie in Brazilië en gezien zijn specifieke situatie, 

namelijk gezien er in Brazilië geen jobs beschikbaar zijn voor oudere mensen. De talrijke informatie 

waar verzoeker over beschikt toont duidelijk aan dat de werkloosheidgraad gestegen is. Verzoeker 

verwijst hierbij exemplatief naar : https://www.reuters.com/article/us-brazil- economy-employment-idU 

SKBN2 AQ1RG: 'Brazil's unemployment rate ended last year at 13.9%, figures showed on Friday, 

extending a recent dip as workers returning to the labor market found jobs, but the average jobless rate 

in 2020 was the highest since comparable records began in 2012. That was down from 14.1% in the 

three months to November, statistics agency IBGE said, in line with the median forecast in a Reuters 

poll of economists and slipping further from the record 14.6% in the three months to September. 

Brazil's unemployment rate ended 2019 at 11.0%. The average unemployment rate last year was 

13.5%, IBGE said, up from 11.9% the year before and the highest since the series began eight years 

ago.' https://news.yahoo.com/brazil-unemployment-dips-sets-record-182600961 .html. Brazil's 

unemployment rate dipped in the fourth quarter, but set an annual record in 2020 with a monthly 

average of 13.5 percent as the coronavirus pandemic battered Latin America's biggest economy, 

officials said Friday. The jobless rate was 13.9 percent for the period from October to December, said 

the national statistics institute, IBGE, which measures the indicator in sliding three-month intervals. That 

was down from 14.1 percent for September-November and the all-time high of 14.6 percent for July-

September. But unemployment remains a major concern as Brazil struggles to bounce back from the 

economic havoc of Covid-19 and contain a second wave that threatens to be worse than the first. The 

yearly average jobless rate was the highest since the current measurement was introduced in 2012. In 

2019, the rate was 11.9 percent. "For the first time in the annual series, less than half the working-age 

population was occupied in the country," IBGE analyst Adriana Beringuy said in a statement. "In 2020, 

the level was 49.4 percent," including non-workers and those who had given up looking for work, she 

said. Brazil's death toll from Covid-19 passed 250,000 Thursday, the second-highest worldwide, after 

the United States. 

https://www.statista.com/topics/7017/crime-and-violence-in-brazil/
https://www.w/
https://www.hrw.org/world-report/2019/countrv-chapters/brazil
https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-employment-idU_SKBN2_AQ1
https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-employment-idU_SKBN2_AQ1
https://news.yahoo.com/brazil-unemployment-dips-sets-record-182600961_.html
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Verzoeker had in het verleden, toen hij nog jonger was, al geen echte job. Bij terugkeer naar Brazilië zal 

het nog moeilijker worden om nog aan het werk te geraken. Verzoeker verwijst hierbij wederom naar 

artikel 4.4 van bovengenoemde Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 

december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als 

personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor 

personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende 

bescherming (herschikking). De beslissing van het CGVS maakt dan ook een manifeste schending uit 

artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

Verzoeker vraagt in hoofdorde hem de vluchtelingenstatus toe te kennen, in ondergeschikte orde hem 

de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.  

 

2.2. Verzoeker voegt een kopie van de bestreden beslissing toe aan zijn verzoekschrift.  

 

3. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 en artikel 48/4 § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet 

 

3.1. Verzoeker legt zijn originele paspoort, een kopie van zijn geboorteakte en de originele geboorteakte 

van zijn zoon alsook een kopie van zijn huwelijksakte voor. De Raad acht verzoekers identiteit en 

Braziliaanse nationaliteit voldoende bewezen.  

 

3.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij heeft geoordeeld dat er geen concrete 

elementen zijn waaruit een bijzondere procedurele nood in hoofde van verzoeker kan worden afgeleid 

en dat bijgevolg geen specifieke steunmaatregelen werden getroffen. De Raad stelt in navolging van de 

commissaris-generaal vast dat verzoeker verklaart dat hij HIV-positief is en hiervan ook medische 

stukken bijbrengt, maar ook dat hij zich perfect gezond voelt dankzij de behandeling die hij heeft 

gekregen en dat hij in staat is om het interview te doen (notities PO, p. 3). Verder blijkt uit de notities van 

het persoonlijk onderhoud dat verzoeker alle vragen goed heeft begrepen en hij in staat was om 

consistente antwoorden te geven op de gestelde vragen zodat redelijkerwijze kan worden aangenomen 

dat verzoeker in staat was om te voldoen aan zijn verplichtingen en dat zijn rechten gerespecteerd 

werden. De commissaris-generaal heeft dan ook terecht geoordeeld dat geen specifieke 

steunmaatregelen vereist waren tijdens het persoonlijk onderhoud, wat ook niet betwist wordt door 

verzoeker.  

 

3.3. Volgens zijn verklaringen kwam verzoeker samen met zijn echtgenote voor het eerst naar België in 

april 2012 en keerde hij in april 2015 terug naar Brazilië. Hij diende in die periode weliswaar een 

aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf in maar deed geen verzoek om internationale bescherming. 

Het gegeven dat hij na zijn tweede binnenkomst in België in december 2016 3 jaar en 10 maanden 

wachtte om een verzoek om internationale bescherming in te dienen strookt niet met een gegronde 

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 § 2, a) en b) van 

de Vreemdelingenwet. Indien verzoeker daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft of een 

reëel risico op ernstige schade loopt in zijn land van herkomst, kan redelijkerwijze verwacht worden dat 

hij zich zo spoedig mogelijk tot de asielinstanties wendt om internationale bescherming te vragen dan 

wel zich informeert over de mogelijkheid om dit te doen. Verzoekers verklaring dat hij pas nu de 

mogelijkheid ontdekte om een verzoek om internationale bescherming in te dienen en via het internet 

ontdekte dat een dergelijke procedure bestond kan niet overtuigen nu blijkt dat hij voor de indiening van 

zijn regularisatie-aanvraag beroep deed op een advocaat (zie administratief dossier, documenten 

voorgelegd door de asielzoeker, stuk 3), zodat niet aannemelijk is dat hij pas in 2020 kennis zou hebben 

genomen van de mogelijkheid om internationale bescherming te vragen en kan het laattijdige karakter 

van zijn verzoek dan ook niet vergoelijken. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoeksters echtgenote 

verklaart dat zij een naturalisatieverzoek indiende in Italië, dat door de COVID-pandemie de procedure 

vertraging heeft opgelopen en “we besloten om dit asielverzoek in te dienen om tijd in te winnen tot het 

Italiaanse naturalisatieproces wordt toegekend” (notities PO echtgenote, p. 6). Ook verzoeker verklaart 

op het einde van zijn persoonlijk onderhoud dat hij niet gehaast is om de beslissing te krijgen “Ik heb tijd 

nodig om de nationaliteitsaanvraag van mijn vrouw. Begrijpt u? Als mijn vrouw de nationaliteit krijgt moet 

ik mijn verblijf hier aantonen. Ik heb tijd nodig.” (notities PO, p. 18). Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeker 

en zijn echtgenote voornamelijk een verzoek om internationale bescherming indienden in afwachting 

van de uitkomst van de naturalisatie-aanvraag van verzoekers echtgenote in Italië. Dergelijk motief 

houdt uiteraard geen enkel verband met één van de vijf vervolgingsgronden in de vluchtelingendefinitie, 

noch kan hieruit een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet 

worden uit afgeleid. De Raad stelt vast dat verzoeker geen enkele poging onderneemt om de 

desbetreffende motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.  
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3.4. Voorts stelt de Raad vast dat de vluchtmotieven waarop hij zich beroept evenmin verband houden 

met de vluchtelingendefinitie en dus bijgevolg geen gegronde vrees voor vervolging aannemelijk maakt 

en hij verder ook geen enkel concreet element aanbrengt die wijzen op een reëel risico op ernstige 

schade in de zin van artikel 48/4 § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet in zijn hoofde.  

 

Uit zijn verklaringen blijkt immers dat verzoeker - naast de aan de gang zijnde naturalisatieprocedure 

van zijn echtgenote – tijdens het persoonlijk onderhouder bij het CGVS enkel verwijst naar de algemene 

veiligheidssituatie in Brazilië en de gestegen criminaliteit aldaar en de (hypothetische) vrees dat zijn 

zoon zou kunnen gekidnapt worden in Brazilië. Verzoeker verklaart dat hij in 1989 tweemaal het 

slachtoffer werd van een overval en dat zijn echtgenote op straat een aantal moorden heeft zien 

gebeuren. De Raad stelt evenwel vast dat het enige concrete feit dat op verzoeker zelf betrekking heeft, 

met name de twee overvallen waarvan hij het slachtoffer was, dateert van 23 jaar geleden en dat uit 

niets een nexus met één van de vijf vervolgingsgronden in de vluchtelingendefinitie kan blijken laat 

staan dat verzoeker hierom geviseerd zou worden in geval van terugkeer naar Brazilië, zeker nu uit zijn 

verklaringen blijkt dat het om gemeenrechtelijke criminaliteit ging en hij in april 2015 naar Brazilië is 

teruggekeerd en geenszins gewag maakt enig probleem te hebben gekend dat zou verband houden met 

deze overvallen.  

Wat de moorden en schietpartijen betreft, waarvan zijn echtgenote getuige zou zijn geweest, blijkt uit de 

notities van het persoonlijk onderhoud dat zij zelf verklaart dat deze incidenten in geen geval op haarzelf 

betrekking hadden (notities PO echtgenote, p. 9) zodat ook hieruit geenszins een individuele vrees voor 

vervolging of reëel risico op ernstige schade kan blijken. In zoverre verzoeker zich beroept op het risico 

dat zijn zoon het slachtoffer zou kunnen worden van een kidnapping in Brazilië, kan de Raad slechts 

vaststellen dat verzoeker zelf verklaart dat zijn vrees puur hypothetisch is. De loutere mogelijkheid om in 

aanraking te komen met criminaliteit bij terugkeer, volstaat niet om internationale bescherming te 

verkrijgen. Verder wijst de Raad er op dat een hoge graad van criminaliteit als dusdanig niet het vereiste 

minimumniveau van ernst bereikt om als vervolging in de zin van artikel 48/3 of ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4 §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet te kunnen worden gekwalificeerd. Verzoeker 

slaagt er niet in de pertinente en correcte vaststellingen hieromtrent in de bestreden beslissing te 

weerleggen. Voor zover hij verwijst naar het feit dat hij in het verleden in Brazilië reeds tweemaal werd 

overvallen en daaruit meent te kunnen afleiden, onder verwijzing naar artikel 4, lid 4 van de 

Kwalificatierichtlijn dat hij in het verleden reeds is blootgesteld aan vervolging of ernstige schade en dit 

een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging gegrond is of het reëel risico op het lijden van 

ernstige schade reëel is, kan de Raad volstaan met te verwijzen naar het voorgaande waaruit blijkt dat 

uit de door hem aangehaalde overvallen die dateren van 1992 geen actuele vrees kan worden afgeleid 

en dat het feiten van gemeenrecht betreft die vreemd zijn aan artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Verder zijn de ingeroepen feiten niet zwaarwichtig genoeg om als vervolging in de 

zin van artikel 48/3 of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet te worden 

gekwalificeerd, zodat in casu geen sprake is van reeds ondergane vervolging of ernstige schade in het 

verleden.  

 

Waar verzoeker nog internetartikels citeert waaruit blijkt dat er stijging plaatsvindt van geweld en 

criminaliteit in Brazilië, wijst de Raad er vooreerst op dat uit de bestreden beslissing blijkt dat ook 

verwerende partij niet betwist dat er wijdverspreid geweld is in Brazilië en dat dit onder meer de vorm 

aanneemt van gemeenrechtelijke criminaliteit waarop de autoriteiten met disproportioneel geweld 

kunnen reageren. Het louter verwijzen naar algemene landeninformatie zonder dit op de individuele 

omstandigheden van verzoeker te betrekken volstaat evenwel niet om een gegronde vrees voor 

vervolging of reëel risico op ernstige schade in hoofde van verzoeker aan te tonen. Dit moet op concrete 

wijze worden aangetoond door verzoeker. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker daartoe geen 

enkele poging onderneemt in het verzoekschrift.  

 

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker evenmin aantoont dat hij in geval van terugkeer geen toegang 

zou hebben tot overheidsbescherming indien hij bij terugkeer het slachtoffer zou worden van 

gemeenrechtelijke criminaliteit door niet-overheidsactoren. Overeenkomstig artikel 48/5 § 2 van de 

Vreemdelingenwet moet “Bescherming, in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 , [ ] doeltreffend en van 

niet-tijdelijke aard zijn en wordt in het algemeen geboden wanneer de bedoelde actoren omschreven in 

het eerste lid redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade 

treffen, onder andere door de instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, 

gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade vormen, en 

wanneer de verzoeker toegang tot een dergelijke bescherming heeft.” Artikel 48/5, § 1 van de 

Vreemdelingenwet bepaalt dat vervolging in de zin van artikel 48/3 of ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4 kan uitgaan van of wordt veroorzaakt door “niet-overheidsactoren, indien kan worden 
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aangetoond dat de actoren als bedoeld in a) en b), inclusief internationale organisaties, geen 

bescherming als bedoeld in § 2 kunnen of willen bieden tegen vervolging of ernstige schade”. 

Deze bewoordingen in de wet impliceren in dergelijke gevallen een vermoeden van overheids-

bescherming dat evenwel weerlegbaar is. De bewijslast hier ligt bij de verzoeker om internationale 

bescherming. De bewijsstandaard die wordt gehanteerd is evenwel afhankelijk van de algemene 

omstandigheden in het land van herkomst en de individuele omstandigheden van de zaak. (cf. EASO, 

“Qualification for international protection (Directive 2011/95/EU) - A Judicial Analysis”, december 2016, 

p. 59, 63 en 68). Waar verzoeker stelt dat de overheid niet in staat is om het probleem op te lossen en, 

onder verwijzing naar een Human Rights Watch rapport van 2019 stelt dat de politie zelf een deel van 

de oorzaak van het geweld is, kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker met dit algemeen betoog 

niet aantoont dat in zijn geval de Braziliaanse overheid geen bescherming zou kunnen of willen bieden 

of dat hij daar geen toegang toe heeft, zoals omschreven artikel 48/5, § 2 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.5. Tenslotte benadrukt verzoeker in het verzoekschrift dat hij in Brazilië geen echte job had en vreest 

bij terugkeer geen job meer te kunnen vinden gezien de hoge werkloosheidsgraad en zijn leeftijd en 

verwijst hij ter staving van zijn stelling naar twee internetartikels waaruit moet blijken dat er grote 

werkloosheid heerst in Brazilië. De Raad wijst er op dat ook deze motieven geen verband houden met 

één van de vijf vervolgingsgronden in de vluchtelingendefinitie en dus geenszins aanleiding kunnen 

geven tot het verlenen van de vluchtelingenstatus.  

 

Verder wijst de Raad er op dat een algemene precaire socio-economische situatie in het land van 

herkomst niet zonder meer onder het toepassingsgebied van artikel 48/4, § 2, b) van de 

Vreemdelingenwet valt. Het Hof van Justitie heeft in zijn rechtspraak reeds verduidelijkt dat artikel 15, b) 

van Richtlijn 2004/83/EU – waarvan  artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt – 

niet noodzakelijkerwijs alle hypotheses dekt die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3 van het 

EVRM zoals uitgelegd door het EHRM. Zo oordeelde het Hof dat het feit dat het risico op onmenselijke 

behandeling wegens een ernstige ziekte als gevolg van het ontbreken van de nodige gezondheidszorg 

in het land van herkomst in uitzonderlijke gevallen onder artikel 3 van het EVRM valt, niet betekent dat 

een derdelander die aan dergelijke ziekte lijdt op grond van de Kwalificatierichtlijn subsidiaire 

bescherming moet worden verleend. Uit artikel 6 van de Kwalificatierichtlijn, waarvan artikel 48/5 § 1 de 

omzetting in Belgisch recht vormt, volgt immers dat ernstige schade moet voortvloeien uit de 

gedragingen van derden en dat het dus niet volstaat dat die schade louter het gevolg is van de 

algemene tekortkomingen van het gezondheidsstelsel in het land van herkomst (HvJ 18 december 2014 

(GK), M’Bodj t. Belgische Staat, C-542/13, §§ 35-36, 40. Naar analogie en samen gelezen met de 

rechtspraak van het EHRM inzake de relevantie van socio-economische omstandigheden in asielzaken 

is vereist dat de precaire socio-economische situatie in het land van herkomst moet zijn veroorzaakt 

door het handelen of nalaten van een overheids- of niet-overheidsactor van vervolging, waardoor de 

verzoeker in een situatie van extreme armoede belandt die gepaard gaat met de onmogelijkheid om in 

zijn elementaire levensbehoeften te voorzien, om in een onmenselijke over vernederende behandeling 

of bestraffing te resulteren. Verzoeker toont niet aan dat de socio-economische situatie in Brazilië of de 

hoge werkloosheidsgraad het gevolg is van het opzettelijk handelen of nalaten te handelen van een 

actor van vervolging of ernstige schade overeenkomstig artikel 48/5 § 1 van de Vreemdelingenwet, noch 

dat hij op intentionele en gerichte wijze zou worden onderworpen aan een onmenselijke behandeling, 

met name een situatie van extreme armoede waarbij hij niet in zijn elementaire levensbehoeften zou 

kunnen voorzien.  

 

Waar verzoeker nog verklaart dat hij vreest dat er niet genoeg HIV-medicatie voorradig is in Brazilië, 

wijst de Raad opnieuw op de hoger aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin werd 

geoordeeld dat de in artikel 15 b van de Kwalificatierichtlijn omschreven ernstige schade “niet ziet op een 

situatie waarin onmenselijke of vernederende behandelingen, zoals die welke zijn bedoeld in de in het 

hoofdgeding aan de orde zijnde wettelijke regeling, die een verzoeker die aan een ernstige ziekte lijdt 

mogelijkerwijs ondergaat in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, het gevolg zijn van het 

ontbreken van adequate behandeling in dat land, zonder dat hem medische zorg opzettelijk wordt geweigerd.” 

(HvJ, M’Bodj t. Belgische Staat, punt 41). Verzoeker toont niet aan dat hem in geval van terugkeer op 

intentionele wijze medische zorg zal worden ontzegd, noch blijkt dit uit de beschikbare landeninformatie. 

In zoverre verzoeker zich op zijn medische problemen baseert om aanspraak te maken op een 

verblijfsvergunning in België, staat het verzoeker vrij de daartoe geëigende procedure van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet aan te wenden.  

 

De overige door verzoeker neergelegde documenten kunnen het oordeel van de Raad niet ombuigen.  
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De bestreden beslissing stelt hierover op goede gronden het volgende: “Ook uw militaire dienst in 1989-

1990 en uw verblijf in België tussen 2012 en 2015 worden in deze beslissing niet in vraag gesteld. 

Verder wordt ook aan uw HIV-positieve status niet getwijfeld. De door u neergelegde documenten ter 

staving van uw opleiding en werkervaring zijn niet relevant voor deze beslissing. Ook de door u 

neergelegde documenten in verband met de algemene situatie in Brazilië op het vlak van gezondheid, 

onderwijs, werkgelegenheid en criminaliteit kunnen de bovenstaande conclusie niet veranderen. 

De twee door u neergelegde artikelen in verband met de behandeling van LGBT personen zijn niet 

relevant voor de bovenstaande beslissing. U gaf immers zelf aan dat u heteroseksueel bent, dat deze 

artikelen niet zo veel met uw persoonlijke situatie te maken hebben en dat u ze louter neerlegt omdat u 

drie homoseksuele vrienden heeft (NPO, p. 9). De acht door u neergelegde artikels betreffende het 

geweld in Brazilië, bespreken voorvallen van geweld waarbij u niet zelf betrokken was (NPO, p. 8). Ook 

de drie door u neergelegde artikels betreffende het gevaar op kidnapping en mensenhandel, hebben 

geen betrekking op uw persoonlijke situatie of die van uw zoon (NPO, p. 9). Uit geen van deze 11 

artikelen blijkt bovendien dat het crimineel geweld zou kaderen binnen een gewapend conflict in de zin 

van art. 48/4, § 2, c Vw. Ook het door u neergelegde artikel in verband met de beschikbaarheid van HIV-

medicatie en de drie door u neergelegde artikels in verband met de kost van de 

gezondheidsverzekering, de kostprijs van de medische universiteit en de moeilijkheid voor 50-plussers 

om werk te vinden, volstaan niet om bovenstaande conclusie om te buigen. Uit geen van deze artikelen 

blijkt dat u, uw echtgenote of uw zoon bij terugkeer naar Brazilië persoonlijk problemen zouden kennen 

omwille van redenen gerelateerd aan de Conventie van Genève. Hier kon nog aan worden toegevoegd 

dat een verwijzing naar de algemene situatie niet volstaat om aan te tonen dat men in zijn land van 

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat men een reëel risico loopt op het lijden van 

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. Deze vrees voor 

vervolging of reëel risico op ernstige schade dient immers in concreto te worden aangetoond. U blijft op 

dit punt echter in gebreke (cfr supra).” De Raad stelt vast dat verzoeker deze motieven, die pertinent zijn 

en steun vinden in het administratief dossier, volledig ongemoeid laat en neemt deze over in dit arrest.   

 

Er zijn geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat verzoeker bij terugkeer naar Brazilië zou 

worden vervolgd of geviseerd.  

 

3.6. Voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat in hoofde van verzoeker geen vrees voor 

vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet in aanmerking kan worden genomen, noch een reëel risico op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. 

 

4. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 § 2, c) van de Vreemdelingenwet  

 

Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet wordt de status van subsidiaire 

bescherming toegekend aan een vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt 

en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn 

land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade omwille van een 

“ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.  

 

Hieruit volgt dat enkel wanneer een situatie wordt gekenmerkt door het bestaan van een gewapend 

conflict én de aanwezigheid van willekeurig geweld, er toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/4, 

§ 2, c), van de Vreemdelingenwet (zie HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité, pt. 30; HvJ 17 februari 

2009 (GK), C-465/07, Elgafaji, pt. 43). 

 

Verwerende partij zet op basis van recente landeninformatie toegevoegd aan het administratief dossier 

het volgende uiteen met betrekking tot de veiligheidssituatie in Brazilië: “Uit een grondige analyse van 

de veiligheidssituatie blijkt dat in Brazilië op grote schaal mensenrechtenschendingen plaatsvinden. 

Sinds het aantreden van president Jair Bolsonaro in januari 2019 is er een toename van 

politioneel geweld en buitengerechtelijke executies. Ook de inheemse bevolking en sociale leiders 

worden getroffen door het nieuwe regime. Dit type geweld, waarbij burgers met een bepaald profiel 

worden geviseerd, heeft echter geen uitstaans met artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet maar 

houdt eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie. Voorts blijkt dat in Brazilië het 

geweld wijdverspreid is en er onder meer de vorm aanneemt van gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals 

moorden, ontvoeringen, afpersing en drugshandel, waarop de autoriteiten met disproportioneel geweld 

kunnen reageren. Het merendeel van de misdaden wordt gepleegd door individuele misdadigers of 

bendes. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld kadert evenwel niet binnen een gewapend conflict in de 
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zin van art. 48/4, § 2, c Vw., met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat 

confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen 

onderling strijden. Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat 

de slachtoffers van dit type geweld geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. wraak, 

losgeld, macht, etc.). Het (crimineel) geweld in Brazilië is dan ook in wezen doelgericht, en niet 

willekeurig van aard. Nergens uit de informatie blijkt dat er actueel in Brazilië sprake is van een 

internationaal of binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere strijdkrachten van een staat 

confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of waarbij twee of meer gewapende 

groeperingen onderling strijden. Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden om aan te nemen dat 

burgers louter door hun aanwezigheid in Brazilië een reëel risico lopen op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. U bracht geen documenten aan waaruit het tegendeel 

blijkt.” 

 

Op basis van de door verwerende partij bijgebrachte landeninformatie treedt de Raad diens analyse van 

de veiligheidssituatie bij en besluit dat er heden in Brazilië geen sprake is van een gewapend conflict en 

dat het geweld in Brazilië niet willekeurig is. Het criminele geweld in Brazilië is integendeel individueel 

en doelgericht van aard – met onder meer moorden, ontvoeringen, drugshandel en afpersing – en 

kadert niet binnen een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, 

met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met 

gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden (HvJ 30 

januari 2014, C-285/12, Diakité, pt. 30). Verzoeker laat de hoger geciteerde motieven van de bestreden 

beslissing ongemoeid en brengt verder ook geen informatie bij waaruit kan blijken dat bovenstaande 

analyse niet langer actueel of accuraat is.  

 

Bijgevolg is artikel 48/4 § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet van toepassing.  

 

5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de 

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een 

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° 

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de 

zaak terug te zenden naar de verwerende partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT K. POLLET 


