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nr. 283 820 van 25 januari 2023

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. FADIGA

Terhulpsesteenweg 177/10

1170 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 16 november 2022

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

van 17 oktober 2022.

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 november 2022 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 december 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 januari 2023.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. FADIGA verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De verzoekende partij verklaart de Braziliaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in 2002.

1.2. De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 15 september 2015. Op 16 oktober

2020 diende de verzoekende partij een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 14 december

2020 werd de behandeling van het verzoek om internationale bescherming afgesloten met een afstand

van asielaanvraag vanwege haar afwezigheid op het interview bij de dienst vreemdelingenzaken (hierna:

DVZ).
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1.3. Op 24 maart 2021 diende de verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming

in. Op 14 juli 2021 werd dit verzoek om internationale bescherming afgesloten met een beslissing tot

beëindiging van behandeling van het verzoek om internationale bescherming wegens de afwezigheid van

de verzoekende partij op het persoonlijk onderhoud bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: commissaris-generaal).

1.4. Op 7 juni 2022 diende de verzoekende partij haar huidig derde verzoek om internationale

bescherming in. Op 9 september 2022 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal).

1.5. Op 17 oktober 2022 neemt de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Braziliaanse nationaliteit en bent u afkomstig uit Ananindeua (staat

Pará, Brazilië). U bent ongehuwd en heeft geen kinderen. Uw vader, die een zwarte huidskleur had,

overleed op 13 april 2015. Uw moeder, [R. F. d. S. L.], die een witte huidskleur heeft, verblijft op illegale

wijze in België. U heeft een zus die in Argentinië woont en een zus die sinds een tiental jaar in België

woont. Zij heeft de Belgische nationaliteit. Tot u zes jaar oud was, woonde u in de stad Ananindeua.

Daarna trok u met uw moeder in bij uw overgrootmoeder in de stad Açailândia (staat Maranhão). Uw

familie aan moederskant was, omwille van de huidskleur van uw vader, tegen de relatie van uw ouders,

en mensen van de familie vielen uw vader aan. Ze huwden toch en kregen drie kinderen, waarvan u de

enige bent met een donkere huidskleur. Om deze reden werd u door uw familie aan moederskant slecht

behandeld. Ze maakten voortdurend opmerkingen over u en uw vader. Uw overgrootmoeder in het

bijzonder verafschuwde u. Ze beledigde u, ze zei dat u niet haar kleindochter was, dat ze geen zwarte

familieleden had. Als uw moeder buitenging, werd u door uw overgrootmoeder geslagen. U werd als een

kleine demon beschouwd omdat u een donkere huid had. Ook op school werd u slecht behandeld: de

medeleerlingen beledigden en sloegen u en trokken aan uw haar. Uw leerkrachten beledigden u

eveneens. Het duurde een tijd voor uw moeder doorhad hoe ernstig de situatie was. Toen u ongeveer tien

jaar oud was verbleven jullie enkele maanden in de stad, en ongeveer een jaar voor uw vertrek trokken

jullie naar een andere woning in de stad, waar u ongeveer een jaar bleef. In deze periode had u geen

contact met uw familie. Toen u elf of twaalf jaar oud was, veranderde u van school, maar op de nieuwe

school kende u dezelfde problemen. Uw moeder diende op beide scholen klacht in bij de directie, maar

zij ondernamen niets. Ze ging ook verschillende keren naar de politie. Daar zei men haar dat er geen

racisme is in Brazilië en dat het een zaak tussen kinderen was. In het dagelijkse leven kreeg u vaak

opmerkingen of werd u anders bekeken. Uiteindelijk besliste uw moeder dat de enige oplossing was om

het land te verlaten, uit vrees dat iemand u fysiek kwaad zou doen of u er zelf niet meer zou willen zijn.

Jullie reisden in september 2015 naar België. Op 16 oktober 2020 diende u uw eerste verzoek om

internationale bescherming in, dat op 14 december 2020 werd afgesloten met een afstand van

asielaanvraag vanwege uw afwezigheid bij het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 24 maart

2021 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in, dat op 14 juli 2021 werd afgesloten

met een beslissing tot beëindiging van behandeling van het verzoek vanwege uw afwezigheid bij het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal. Op 7 juni 2022 diende u uw huidige, derde verzoek

in, waarbij u stelde de briefwisseling aangaande uw vorige verzoek niet te hebben ontvangen. Ter staving

van uw verzoek legde u uw paspoort en identiteitskaart neer, enkele links naar artikelen aangaande

racisme en geweld in Brazilië, een brief van uw advocaat betreffende uw adreswijziging en uw afwezigheid

bij uw vorige verzoek, en een attest van uw psycholoog, bij wie u sinds oktober 2019 in behandeling bent.

B. Motivering

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

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen. Waar u voor de DVZ aangeeft dat u last heeft van angsten (Volgend verzoek DVZ, vraag 13)

moet opgemerkt worden dat dit niet volstaat om te gewagen van een bijzondere procedurele nood.

Aangaande het attest van uw psycholoog wordt opgemerkt dat hierin geen gewag wordt gemaakt van

enige zaken die uw deelname aan de procedure zouden kunnen bemoeilijken. Er wordt louter gesteld dat

u in behandeling bent. Voor de DVZ maakte u trouwens geen gewag van elementen of omstandigheden

die uw deelname aan onderhavige procedure kunnen bemoeilijken (Vragenlijst BPN, DVZ). Bijgevolg

werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van onderhavige
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procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. Volgens uw verklaringen vreest u in

Brazilië voor uw leven, u vreest er niet de vrijheid te hebben op straat te komen zonder aangevallen te

worden of commentaar te krijgen (CGVS, p. 12). Na onderzoek van uw verklaringen en alle stukken

aanwezig in uw administratieve dossier, dient vastgesteld te worden dat u geen aanspraak maakt op het

vluchtelingenstatuut of het subsidiaire beschermingsstatuut. Waar u verwijst naar de algemene situatie in

Brazilië en incidenten waarbij u niet persoonlijk betrokken bij was (CGVS, p. 10, 12-13), erkent het CGVS

dat er in de Braziliaanse samenleving sprake is van racisme en discriminatie op basis van etnische

afkomst. Het loutere feit dat u van gemengde etnische afkomst bent (uw moeder is wit, uw vader was

zwart, CGVS, p. 5), volstaat evenwel niet om in uw hoofde te gewagen van vervolging in de zin van de

Conventie van Genève. In dit kader wordt vooreerst opgemerkt dat, hoewel er kritiek bestaat op de

gebruikte terminologie, uit tellingen door het IBGE (het Braziliaans Instituut voor Geografie en Statistiek -

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), blijkt dat een minderheid van de bevolking in Brazilië

zichzelf ‘wit’ noemt, terwijl een meerderheid van de bevolking zichzelf ‘zwart’ of ‘gemengd’ noemt. In de

staten Pará en Maranhão is zelfs slechts zo’n twintig procent van de bevolking ‘wit’ en ongeveer driekwart

van de bevolking ‘zwart’ of ‘gemengd’. Om te oordelen of discriminatoire maatregelen op zich een

vervolging in de zin van de Conventie betekenen, dienen alle omstandigheden in overweging dienen te

worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houden op

zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling

te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven

tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks

houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele

mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

Eventuele problemen van discriminatie in Brazilië hebben echter niet die aard, intensiteit en draagwijdte

om als vervolging te worden beschouwd, tenzij eventueel in bijzondere omstandigheden, waarvan kan

aangenomen worden dat er over bericht wordt en/of dat deze bijgevolg gedocumenteerd kunnen worden.

Om dezelfde redenen is er ook geen sprake van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet. Aangaande de problemen die u in het verleden kende

met de (witte) familie van uw moeder, in het bijzonder uw overgrootmoeder bij wie u een deel van uw

leven woonde, wordt vastgesteld dat nergens uit kan blijken dat u deze familie in de toekomst dient te

vrezen. U heeft op heden geen contact met uw familie in Brazilië (CGVS, p. 3). Nadat u en uw moeder,

ongeveer een jaar voor uw vertrek uit Brazilië, wegtrokken uit de woning van uw overgrootmoeder om de

problemen met uw familie te ontlopen, had u evenmin contact met hen – dit terwijl jullie nieuwe woning op

wandelafstand was van de familie (CGVS, p. 7). Er is dan ook geen enkele reden om te geloven dat u,

indien u zich zelfstandig elders in Brazilië zou vestigen, (opnieuw) problemen zou kennen met uw familie

aan moederskant. Betreffende de problemen die u op school zou hebben gekend (u werd door

medeleerlingen beledigd en fysiek mishandeld, en ook door leerkrachten beledigd), wordt opgemerkt dat

het blote beweringen betreft die u op geen enkele manier heeft gestaafd. U stelde dat uw moeder klacht

indiende bij de school en bij de politie en dat u van school veranderde (CGVS, p. 8-9), doch legde geen

enkele vorm van bewijs neer om deze beweringen te onderbouwen. U kon bovendien weinig vertellen

over de contacten die uw moeder met de politie had, en u wist niet of zij aan de politie ook vertelde over

de mishandeling door uw overgrootmoeder (CGVS, p. 9). Hiernaar gevraagd, antwoordde u dat u er niet

in detail met uw moeder over sprak, omdat het een gevoelig onderwerp is (CGVS, p. 11). Dit kan uw

nalaten geenszins verantwoorden. Dat u amper informatie heeft over de stappen die uw moeder zette om

u te beschermen in Brazilië, hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern

van uw vrees, is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees

voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van een verzoeker kan

immers redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over

die elementen die verband houden met de kern van zijn vluchtrelaas. Dat u op straat soms opmerkingen

kreeg, dat mensen u slecht bekeken of aan uw haar voelden, betreffen zaken die onvoldoende

zwaarwichtig om te gewagen van vervolging in vluchtelingrechtelijke zin of ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming (CGVS, p. 9). Overigens is ook de houding van uw moeder na

jullie komst naar België moeilijk in overeenstemming te brengen met een gegronde vrees voor vervolging

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

definitie van subsidiaire bescherming. Zij diende immers op geen enkel moment een verzoek om

internationale bescherming in. Haar enige (mislukte) poging tot het verkrijgen van verblijfsdocumenten in

België, bestond uit een aanvraag tot samenwoning met een vroegere vriend (CGVS, p. 2). Zelf diende u

op 16 oktober 2020, vijf jaar na uw komst naar België en zes maanden nadat u de leeftijd van achttien

jaar bereikt had, een eerste verzoek in. Het gegeven dat uw moeder in al die tijd nooit enige stap zette

om bescherming (voor u) te bekomen, hoewel het racisme dat u ervaarde de reden zou zijn geweest voor
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jullie vertrek uit Brazilië, is opmerkelijk. Overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet kan

aan een verzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend 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 informatie aan waaruit

het tegendeel zou blijken. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen dient te worden geconcludeerd

dat u er niet in bent geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. De door u neergelegde documenten kunnen deze

vaststelling niet wijzigen. Uw paspoort en identiteitskaart bevestigen slechts uw identiteit, die hier niet ter

discussie staat. Aan uw bezoeken aan de psycholoog wordt in deze beslissing evenmin getwijfeld. De

verklaringen van uw advocaat aangaande de reden voor uw afwezigheid bij uw vorig verzoek hebben

geen invloed op de beslissing. De door u aangehaalde krantenartikelen kaderen in de algemene situatie

in Brazilië, die hierboven werd besproken.

C. Conclusie

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 een enig middel beroept de verzoekende partij zich op een schending van de artikelen 48/3, 48/4,

48/5, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), de artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen (hierna: de

wet uitdrukkelijke motivering bestuurshandelingen), de zorgvuldigheidsplicht en op een kennelijk onjuiste

beoordeling.

2.2. De verzoekende partij stelt dat de commissaris-generaal weigert haar als vluchteling te erkennen of

haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen op grond dat hij er niet van overtuigd is dat ze haar

land heeft verlaten uit gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 1951

(hierna: het Vluchtelingenverdrag) of wegens een reëel risico op ernstige schade als omschreven in het

kader van de subsidiaire bescherming. Ze voert aan dat de commissaris-generaal bij het nemen van de

bestreden beslissing aanvankelijk heeft erkend dat racisme en discriminatie op grond van etnische

afstamming in de Braziliaanse samenleving bestaan maar dat de ontzegging van bepaalde rechten en de

discriminerende behandeling op zichzelf geen vervolging in de zin van de vluchtelingenstatus kunnen

uitmaken. Ze meent dat een dergelijke motivatie in strijd is met de realiteit van het administratief dossier.

Ze stelde tijdens haar persoonlijk onderhoud dat ze sinds haar jeugd minder gunstig was behandeld en
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was getraumatiseerd door het fysieke en morele geweld van haar klasgenoten wegens haar donkere

huidskleur. Als het enige zwarte meisje in haar klas, omringd door blanke klasgenoten, werd ze altijd door

hen mishandeld en misbruikt. Ze brengt naar voor dat toen haar moeder haar beklag deed bij de

schoolleiding, niemand adequate maatregelen nam om haar te beschermen. Ook niet als haar moeder

een klacht indiende bij de schoolleiding. Ze ging verschillende keren naar de politie om klacht in te dienen

maar de politie weigerde dit te aanvaarden met het argument dat er in Brazilië geen racisme bestaat en

dat het een zaak tussen kinderen was. Ze veranderde van school maar ze stelt vast dat de discriminerende

behandeling in verband met haar huidskleur doorging. Ze werd voortdurend geslagen, vervolgd en door

haar klasgenoten voor zwarte duivel uitgemaakt. Ze meent dat ze in voortdurende terreur leefde en een

gegronde vrees had om te worden gedood. Ze was zeer verontrust door de gewelddaden van haar

klasgenoten en was bang om naar school te gaan. Als slachtoffer van gewelddadige racistische

handelingen is ze de vervolging in haar land van herkomst ontvlucht.

Het staat volgens haar buiten kijf dat de commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met de

bijzonderheden van haar profiel tijdens haar persoonlijk onderhoud en bij de beoordeling van de

geloofwaardigheid van haar verklaringen, namelijk dat zij minderjarig was toen zij haar land van herkomst

moest verlaten wegens geweld en vervolging in verband met haar ras. Ze vindt het onthutsend dat de

commissaris-generaal stelt dat ze geen bewijs levert voor haar beweringen over de problemen die zij op

school heeft ondervonden, namelijk beledigingen en fysiek geweld door klasgenoten en leraren, hoewel

de commissaris-generaal erkent dat racisme en discriminatie op grond van etnische afstamming in de

Braziliaanse samenleving bestaan. In een dergelijke samenleving is het volgens haar onbetwistbaar dat

de fundamentele mensenrechten voortdurend worden geschonden en dat de politie weigert klachten te

ontvangen van mensen die het slachtoffer zijn van racistisch geweld, zoals ze tijdens het persoonlijk

onderhoud heeft betoogd. De verzoekende partij voert aan dat de beledigingen en de fysieke

mishandeling die ze van haar klasgenoten en leraren heeft ondervonden, ongetwijfeld daden van

vervolging vormen, dit in tegenstelling tot het oordeel van de commissaris-generaal. Bij gebreke van

bewijs van vervolging had de commissaris-generaal volgens haar rekening moeten houden met haar

persoonlijke situatie en beweringen, zij die als zwarte leeft in een Braziliaanse samenleving waar racisme

en discriminatie op grond van etnische afkomst bestaan.

Ze voert voorts aan dat het een beginsel is dat de bewijslast van de elementen die bepalend zijn voor de

vrees voor vervolging moet worden gedeeld tussen de verzoeker om internationale bescherming en de

staat, dat er een positieve verplichting op de staat rust om in die zin met de verzoeker om internationale

bescherming samen te werken en dat twijfel de verzoeker om internationale bescherming ten goede moet

komen. Vervolgens citeert ze UNHCR en stelt dat het beginsel van het voordeel van de twijfel ruim op

haar moeten worden toegepast wanneer zij de vrees voor vervolging, zoals in dit geval met haar zwarte

huidskleur, bevestigt. Ze brengt naar voor dat de asielautoriteiten het asielverzoek beoordelen op basis

van de verklaringen van de asielzoeker en alle documenten waarover hij beschikt (betreffende zijn

identiteit, zijn verleden, met inbegrip van dat van zijn ouders, zijn reisroute, getuigenissen en de redenen

die het asielverzoek rechtvaardigen). Daarnaast moet rekening worden gehouden met het concrete profiel

van asielzoekers dit wil volgens haar zeggen de individuele en persoonlijke omstandigheden en de

contextuele of objectieve situatie in het land van herkomst. Vervolgens citeert ze artikel 4, lid 3, onder c)

van de erkenningsrichtlijn.

Het algemene rechtsbeginsel dat de bewijslast bij de asielzoeker ligt, is volgens haar in asielzaken

genuanceerd. Aangezien het voor personen die zijn gevlucht voor vervolging moeilijk is persoonlijk

papieren en bewijsstukken over te leggen en het onmogelijk is bepaalde verklaringen te bewijzen, moet

de bewijslast worden verdeeld tussen de verzoeker en de staat. Ze meent dat het bijgevolg de

verantwoordelijkheid is van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn verhaal toe te lichten

en, voor zover mogelijk, alle concrete elementen te verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van

zijn verzoek, er rust op de staat de positieve verplichting om met de asielzoeker samen te werken bij het

zoeken naar en beoordelen van de elementen die bepalend zijn voor de vrees voor vervolging. Ze stelt

dat de herschikking van de erkenningsrichtlijn in dit verband bepaalt dat het aan de lidstaat is om in

samenwerking met de aanvrager de relevante elementen van de aanvraag te beoordelen. Vervolgens

verwijst ze naar het handboek van de UNHCR.

Ze voert aan dat in sommige gevallen het aan de onderzoeker is om alle hem ter beschikking staande

middelen te gebruiken om het nodige bewijsmateriaal ter ondersteuning van de beschermingsaanvraag

te verzamelen. Ze verwijst vervolgens naar een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en

een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM).
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Ze kan niet begrijpen waarom haar verzoek om internationale bescherming is afgewezen met een

dergelijke motivering. Een dergelijke motivering is volgens haar in strijd met de artikelen 2 en 3 van de

wet uitdrukkelijke motivering bestuurshandeling, die vereist dat eenzijdige bestuurshandelingen die

binnen de werkingssfeer ervan vallen, formeel worden gemotiveerd. Vervolgens citeert ze bovenvermelde

artikelen. Ze verwijst vervolgens naar een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin

wordt bepaald wat de formele motiveringsplicht inhoudt.

Ze stelt dat, uit hoofde van de zorgvuldigheidsplicht, de administratie moet rekening houden met alle

elementen van het dossier om met kennis van zaken een besluit te kunnen nemen en dat volgens vaste

rechtspraak elke administratieve beslissing zowel feitelijk als rechtens voldoende moet gemotiveerd zijn.

Ze meent dat indien de commissaris-generaal het verzoek om internationale bescherming en haar

persoonlijke situatie zorgvuldig had onderzocht, hij de bestreden beslissing niet zou hebben genomen. Ze

is ervan overtuigd dat de commissaris-generaal, door zich hoofdzakelijk te baseren op haar verklaringen

en identiteitsdocumenten alleen, zonder gebruik te maken van alle middelen waarover hij beschikt om te

zoeken naar de relevante elementen die bepalend kunnen zijn voor de internationale bescherming, zijn

plicht tot actieve samenwerking niet is nagekomen. Ze stelt dat de commissaris-generaal, bij het nemen

van de bestreden beslissing, deze beslissing niet feitelijk en rechtens genoegzaam heeft gemotiveerd en

aldus zijn zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden, alsmede zijn verplichting om actief met haar samen te

werken bij het zoeken naar de relevante elementen ter ondersteuning van haar verzoek om internationale

bescherming. Hierdoor schendt de bestreden beslissing volgens haar de zorgplicht en dit is in beginsel

voldoende om de nietigverklaring van het bestreden besluit te rechtvaardigen. Ze is van oordeel dat de

bestreden beslissing derhalve nietig dient te worden verklaard wegens schending van bovengenoemde

artikelen door de wederpartij.

2.3. De verzoekende partij stelt dat om haar de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4 van de

wet van 15 december 1980 te ontzeggen, de commissaris-generaal aanvoert dat uit een grondige analyse

van de veiligheidssituatie blijkt dat de mensenrechten in Brazilië op grote schaal worden geschonden en

dat het politiegeweld en de buitengerechtelijke executies sinds 2019 zijn toegenomen. Dit soort geweld,

waarbij burgers met een bepaald profiel het doelwit zijn, houdt volgens de commissaris-generaal echter

geen verband met voornoemd artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet maar valt onder de criteria van het

Vluchtelingenverdrag. Volgens haar is een dergelijke motivatie verrassend gezien de algemene sfeer van

onveiligheid in Brazilië. Voor haar is het duidelijk dat ze een onmenselijke en vernederende, met de

menselijke waardigheid strijdige behandeling riskeert indien zij naar haar land van herkomst zou

terugkeren. Ze voert aan dat de pers voortdurend schendingen van de mensenrechten in Brazilië,

vervolging en fysieke mishandeling van zwarte mensen meldt.

2.4. De verzoekende partij vraagt in hoofdorde om haar als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte

orde haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst ondergeschikte orde de beslissing

van de commissaris-generaal te vernietigen en terug te wijzen naar het Commissariaat-generaal voor

verder onderzoek.

2.5. Doorheen haar verzoekschrift verwijst de verzoekende partij naar de volgende arresten, boeken en

artikelen:

- UNHCR, “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951

Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, Genève, januari 1992;

- Beyond Evidence, “Assessing Credibility in European Asylum Systems”, mei 2013;

- HvJ EU, “M.M.(C-277/l 1)/ Minister of Justice, Equality and Law Reform, Ierland”, 22 november 2012;

- Eur. D.H., 4e afdeling, 17 juli 2008, “N.A. tegen het Verenigd Koninkrijk”, verzoekschrift nr. 25904/07,

§ 111 - ADL van 2 augustus 2008; R.J. tegen Frankrijk;

- Arrest nr. 44468 van het Hof van Justitie van 31 mei 2010;

- EG, arrest nr. 97.866 van 13 juli 2001;

- EG, arrest nr. 101.283 van 29 november 2001;

- J.CONRADT; “Les principes de bonne administration dans la jurisprudence du Conseil d'Etat” A.P.T;

1999;

3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke

en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op

basis van het rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over
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de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoekers daarop. Hij dient verder niet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend tegen

de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In toepassing van

de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan

de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt dat werd

ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit te leggen

op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek die voortvloeien

uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale bescherming

hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van dezelfde wet. De Raad moet

daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om internationale

bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

4. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast en samenwerkingsplicht wordt heden uiteengezet in de artikelen

48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn

2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unie-

rechtelijke bepalingen moeten worden gelezen.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt tot deze eerste fase, houdt in dat het

in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving

van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig

mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden bepaald. De

verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien de

door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, is

het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om alle

elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast moeten deze instanties ervoor

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van

oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of, in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot staving

van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk kunnen

voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ 22

november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden gehouden

met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die
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gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met de door de

verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

5. Over de procedurele noden in de zin van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet

5.1. Artikel 48/9, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De vreemdeling die een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend overeenkomstig artikel 50, § 3, eerste lid, heeft de

mogelijkheid om op omstandige en precieze wijze in een vragenlijst, die hij beantwoordt vóór de in artikel

51/10 bedoelde verklaring, de elementen aan te brengen waaruit zijn bijzondere procedurele noden

blijken, teneinde aanspraak te kunnen maken op de rechten en te kunnen voldoen aan de verplichtingen

voorzien in dit hoofdstuk.”

5.2. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat: “Na grondige analyse van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst warden vastgesteld dat u geen elementen kenbaar

hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-

generaal evenmin der gelijke noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen. Waar u voor de DVZ aangeeft

dat u last heeft van angsten (Volgend verzoek DVZ, vraag 13) moet opgemerkt worden dat dit niet volstaat

om te gewagen van een bijzondere procedurele nood. Aangaande het attest van uw psycholoog wordt

opgemerkt dat hierin geen gewag wordt gemaakt van enige zaken die uw deelname aan de procedure

zouden kunnen bemoeilijken. Er wordt louter gesteld dat u in behandeling bent. Voor de DVZ maakte u

trouwens geen gewag van elementen of omstandigheden die uw deelname aan onderhavige procedure

kunnen bemoeilijken (Vragenlijst BPN, DVZ). Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen

verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen

dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.”

Deze motieven worden op geen enkele wijze betwist door de verzoekende partij. Evenmin blijkt uit het

bijgebracht psychologisch attest dat er nog bijkomende procedurele waarborgen dienden te worden

toegekend.

Gelet op het voorgaande, heeft de commissaris-generaal terecht geoordeeld dat er mag worden van

uitgegaan dat de rechten van de verzoekende partij in het kader van onderhavige procedure

gerespecteerd worden evenals dat zij kan voldoen aan haar verplichtingen.

6. De artikelen 2 en 3 van de wet uitdrukkelijke motivering bestuurshandelingen en artikel 62, § 2 van de

Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat de motieven van de

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat de verzoekende

partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing

aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de

voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2 van de

Vreemdelingenwet voldaan. De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze formele
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motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel

van de formele motiveringsplicht.

De verzoekende partij laat verder na uiteen te zetten op welke wijze zij de andere bepalingen van artikel

62 van de Vreemdelingenwet geschonden acht. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

7. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

7.1. De verzoekende partij stelt Brazilië, samen met haar moeder, te zijn ontvlucht omdat ze mishandeld,

beledigd en geslagen werd omwille van haar donkere huidskleur. De verzoekende partij is het kind van

een witte moeder en zwarte vader. Zij heeft een donkere huidskleur en werd door haar overgrootmoeder

langs moederskant slecht behandeld en geslagen. Op school werd ze door haar medeleerlingen en

leerkrachten eveneens slecht behandeld, geslagen en beledigd. Ze veranderde één keer van school maar

daar bleven bovenvermelde problemen aanslepen. Ze diende een klacht in bij de directie van de school

en bij de politie maar die ondernamen niets. In het dagelijkse leven kreeg ze vaak opmerkingen en werd

ze anders bekeken. Haar moeder kwam uiteindelijk tot het besluit dat Brazilië verlaten de enige oplossing

was. Ze vreest bij terugkeer naar Brazilië voor haar leven. Ze vreest dat ze er niet de vrijheid heeft om op

straat te komen zonder aangevallen te worden of commentaar te krijgen. Voor de samenvatting van de

vluchtmotieven van de verzoekende partij verwijst de Raad naar het feitenrelaas in de bestreden

beslissing, waarvan de uiteenzetting niet wordt betwist door de verzoekende partij.

7.2. Om tot internationale bescherming te leiden moet het ontzeggen van rechten en de discriminatie van

die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin dan wel ernstige schade. Het ontzeggen van rechten en discriminatie bereikt

enkel de drempel van vervolging of ernstige schade wanneer deze dermate systematisch en ingrijpend

zijn dat de fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven van de betrokken

verzoeker in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

7.3. Ter staving van haar verzoek om internationale bescherming legt de verzoekende partij een aantal

documenten voor (zie map ‘Documenten’ in het administratief dossier). Haar paspoort, identiteitskaart,

een attest van de psycholoog, een brief van haar advocaat en enkele links naar artikelen over racisme en

geweld in Brazilië.

Vooreerst wordt erop gewezen dat de commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad aan de

aangebrachte stukken absolute bewijswaarde mogen weigeren wanneer deze onvoldoende garanties op

het vlak van authenticiteit bieden (zie RvS 27 februari 2001, nr. 93.591). Bij verwerping van de

aangebrachte stukken, dienen de commissaris-generaal noch de Raad aan te tonen dat ze vals zijn, maar

volstaat het duidelijk aan te geven waarom deze stukken naar hun oordeel geen of onvoldoende

bewijswaarde bezitten (RvS 18 juni 2004, nr. 132.669; Rvs 7 oktober 2003, nr. 123.958; RVS 18 juni 2003,

nr. 120.714).

Het door haar neergelegde paspoort en identiteitskaart geven een bewijs van haar identiteit en herkomst.

Deze worden echter niet betwist.

Het attest van de psycholoog geeft enkel aan dat de verzoekende partij sinds 2 oktober 2019 twee keer

per maand een psycholoog raadpleegt. Voor het overige bevat dit attest geen verdere informatie.

De brief van haar advocaat betreffende haar adreswijziging en verklaring waarom ze niet aanwezig was

bij het persoonlijk onderhoud bij de commissaris-generaal in het kader van haar tweede verzoek om

internationale bescherming, hebben geen betrekking op haar asielrelaas of de door haar naar

voorgebrachte problemen in Brazilië.

De bijgevoegde links naar verschillende krantenartikelen geven een beeld van de problematiek van

racistisch geweld in Brazilië. In de bestreden beslissing wordt echter ook erkend dat er in de Braziliaanse

samenleving sprake is van racisme en discriminatie op basis van etnische afkomst. Echter wordt er verder

op goede gronden gemotiveerd dat: “Het loutere feit dat u van gemengde etnische afkomst bent (uw

moeder is wit, uw vader was zwart, CGVS, p. 5), volstaat evenwel niet om in uw hoofde te gewagen van

vervolging in de zin van de Conventie van Genève. In dit kader wordt vooreerst opgemerkt dat, hoewel er

kritiek bestaat op de gebruikte terminologie, uit tellingen door het IBGE (het Braziliaans Instituut voor

Geografie en Statistiek - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), blijkt dat een minderheid van de
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bevolking in Brazilië zichzelf ‘wit’ noemt, terwijl een meerderheid van de bevolking zichzelf ‘zwart’ of

‘gemengd’ noemt. In de staten Pará en Maranhão is zelfs slechts zo’n twintig procent van de bevolking

‘wit’ en ongeveer driekwart van de bevolking ‘zwart’ of ‘gemengd’. Om te oordelen of discriminatoire

maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen, dienen alle omstandigheden

in overweging dienen te worden genomen.” De informatie opgenomen in de krantenartikels bijgevoegd

door de verzoekende partij liggen in dezelfde lijn, en laten niet toe anders te oordelen.

Aldus volstaan deze documenten op zich niet om in deze stand van zaken tot de conclusie te komen dat

het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand

die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin dan wel ernstige schade.

Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van de verzoekende partij voldoende coherent,

volledig, doorleefd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van haar vluchtrelaas, in

het licht van de relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de

voorgelegde documenten, aanleiding kunnen geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden

met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin dan wel ernstige schade.

7.4.1. De verzoekende partij stelt tijdens het persoonlijk onderhoud bij de commissaris-generaal dat (i)

haar overgrootmoeder haar verafschuwde omdat ze gekleurd was, ze haar probeerde te slaan zoals

bijvoorbeeld met een metalen lepel op haar armen en andere plaatsen, dat (ii) ze slecht behandeld en

beledigd werd op school door leerkrachten en fysiek werd mishandeld door leerlingen en dat (iii) ze in het

dagelijkse leven steeds racistische opmerkingen kreeg.

7.4.2. De commissaris-generaal is in casu van oordeel dat de verzoekende partij op geen enkele manier

aannemelijk maakt dat de door haar geschetste problemen dermate systematisch en ingrijpend waren dat

het leven voor haar in haar land van herkomst “ondraaglijk” werd. In de bestreden beslissing motiveert de

commissaris-generaal over bovenvermelde elementen terecht dat:

- uit niets blijkt dat de verzoekende partij de familie van haar moeder en in het bijzonder haar

overgrootmoeder in de toekomst moet vrezen daar ze op heden geen contact meer heeft met haar familie

in Brazilië, ongeveer een jaar voor haar vertrek uit Brazilië ook geen contact meer had met haar familie

en dat er dan ook geen enkele reden is om te geloven dat als ze zich zelfstandig elders in Brazilië zou

vestigen opnieuw problemen zou hebben met haar familie langs moederszijde.

- de problemen die ze op school zou ondervonden hebben blote beweringen zijn die ze op geen enkele

manier staaft. De verzoekende partij geeft aan dat haar moeder klacht indiende bij de school en bij de

politie, en dat ze tevens van school veranderd is, maar kan hier geen enkele vorm van bewijs van

voorleggen. Voorts weet de verzoekende partij weinig te vertellen over de contacten die haar moeder met

de politie had. Het betreffen echter elementen die integraal deel uitmaken van de kern van haar

vluchtrelaas.

- het feit dat ze soms opmerkingen kreeg op straat, mensen haar slecht bekeken of aan haar haren

voelden niet voldoende zwaarwichtig is om te spreken van vervolging in de vluchtelingrechtelijke zin of

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde

vaststellingen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, hebben betrekking op de kern

van het vluchtrelaas en zijn pertinent alsook draagkrachtig. Het komt aan de verzoekende partij toe om

deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen.

7.4.3. In voorliggend verzoekschrift onderneemt de verzoekende partij geen ernstige poging om

voormelde motieven, die betrekking hebben op de kern van haar relaas, pertinent en draagkrachtig zijn,

steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten dat zij geen

gegronde vrees voor vervolging aannemelijk maakt, te verklaren of te weerleggen. Het komt de

verzoekende partij toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waartoe zij echter geheel in gebreke blijft. Zonder in detail in te gaan op de

motieven van de bestreden beslissing, dient de Raad na lezing van het verzoekschrift immers vast te

stellen dat de verzoekende partij niet aantoont dat de motivering in de bestreden beslissing onredelijk of

ontoereikend zou zijn. De verzoekende partij komt in wezen immers niet verder dan het louter herhalen

van haar eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van bepaalde bevindingen van de

commissaris-generaal. Dergelijk verweer is niet dienstig en vermag niet de voormelde motieven van de

bestreden beslissing te ontkrachten.

7.4.4. Voorts kan de verzoekende partij geenszins gevolgd worden in haar betoog dat er geen rekening

werd gehouden met haar profiel bij het beoordelen van haar geloofwaardigheid. Haar verklaringen worden
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immers op zich niet betwist of ongeloofwaardig geacht. In de bestreden beslissing wordt op goede

gronden gemotiveerd dat ze niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar meegemaakte discriminatie

en uitingen van racisme dermate zwaarwichtig waren dat ze aanleiding hebben gegeven tot het ontzeggen

van rechten en discriminatie die van die aard zijn dat zij tot een toestand leiden die gelijkgeschakeld kan

worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin dan wel ernstige schade in het kader van de

subsidiaire beschermingsstatus. Bovendien hebben noch de verzoekende partij noch haar moeder

gedurende de eerste vijf jaar na hun aankomst in België een verzoek om internationale bescherming

ingediend. De verzoekende partij deed dit pas een eerste keer toen ze reeds 18 jaar was en haar

persoonlijk onderhoud bij de commissaris-generaal vond pas plaats op 9 september 2022, nadat de

verzoekende partij één keer naliet te verschijnen op de DVZ en één keer op het Commissariaat-generaal.

Dit laattijdig indienen van haar verzoek om internationale bescherming relativeert dan ook sterk de door

haar naar voor gebrachte problemen en haar gegronde vrees voor vervolging bij een eventuele terugkeer

naar Brazilië.

De relativering van haar naar voorgebrachte gegronde vrees is verder ook terug te vinden in haar

gebrekkige interesse in haar verzoek om internationale bescherming. Zo blijkt uit het lezen van het

persoonlijk onderhoud bij de commissaris-generaal dat ze geen moeite gedaan heeft om, ter

voorbereiding van dit persoonlijk onderhoud, met haar moeder te overlopen wat er destijds allemaal

gebeurd was in Brazilië en welke stappen haar moeder heeft ondernomen om haar te beschermen. De

verzoekende partij wilt dit vergoelijken door te stellen dat dit onderwerp gevoelig ligt voor haar en haar

moeder (NPO, p.11). Dit is evenwel geen afdoende verklaring aangezien deze problemen en het gebrek

aan bescherming de reden waren van hun vlucht uit Brazilië. Dit doet dus ook afbreuk aan de ernst van

haar gestelde gegronde vrees voor vervolging bij haar eventuele terugkeer naar Brazilië.

In dit opzicht stelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing dan ook terecht “(…) U kon

bovendien weinig vertellen over de contacten die uw moeder met de politie had, en u wist niet of zij aan

de politie ook vertelde over de mishandeling door uw overgrootmoeder (CGVS, p.9). Hiernaar gevraagd,

antwoordde u dat u er niet in detail met uw moeder over sprak, omdat het een gevoelig onderwerp is

(CGVS, p. 11). Dit kan uw nalaten geenszins verantwoorden. Dat u amper informatie heeft over de

stappen die uw moeder zette om u te beschermen in Brazilië, hoewel het hier om elementen gaat die

integraal deel uitmaken van de kern van uw vrees, is een houding die geenszins in overeenstemming te

brengen is met een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een

vrees voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. Van een verzoeker kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich spontaan en zo

gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern van zijn

vluchtrelaas. (…) Overigens is ook de houding van uw moeder na jullie komst naar België moeilijk in

overeenstemming te brengen met een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin of een

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

Zij diende immers op geen enkel moment een verzoek om internationale bescherming in. Haar enige

(mislukte) poging tot het verkrijgen van verblijfsdocumenten in België, bestond uit een aanvraag tot

samenwoning met een vroegere vriend (CGVS, p.2). Zelf diende u op 16 oktober 2020, vijfjaar na uw

komst naar België en zes maanden nadat u de leeftijd van achttien jaar bereikt had, een eerste verzoek

in. Het gegeven dat uw moeder in al die tijd nooit enige stap zette om bescherming (voor u) te bekomen,

hoewel het racisme dat u ervaarde de reden zou zijn geweest voor jullie vertrek uit Brazilië, is opmerkelijk.”

7.5. Het geheel aan documenten en haar verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge

samenhang, alsook verzoekende partij haar individuele omstandigheden in acht genomen en cumulatief

beoordeeld en afgewogen in het licht van de beschikbare landeninformatie besluit de Raad in navolging

van de commissaris-generaal dat verzoekende partij doorheen haar verklaringen een gegronde vrees

voor persoonlijke vervolging omwille van omwille van racisme in Brazilië niet concreet aannemelijk maakt.

Het geheel aan vaststellingen volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden

zoals bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

7.6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging

in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen.

8. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

8.1. Juridisch kader



RvV X - Pagina 12

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt

toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen

beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar

hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald

in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en

niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

herkomst; of,

c) 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.”

Uit dit artikel volgt dat de verzoekende partij, opdat zij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten,

bij terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” loopt. Het begrip “reëel risico” wijst op de mate

van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige schade. Het risico moet echt

zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden

situaties te voorzien.

8.2. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de Vreemdelingenwet,

kan worden volstaan met de vaststelling dat de verzoekende partij geen elementen aanreikt waaruit kan

blijken dat zij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

8.3. In zoverre de verzoekende partij zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat ze niet

aannemelijk kan maken dat de door meegemaakte discriminatie en het ontzeggen van rechten niet van

die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingrechtelijke zin dan wel ernstige schade omdat deze niet dermate systematisch en ingrijpend

zijn dat de fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor haar leven in het land van herkomst

ondraaglijk wordt.

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon. De verzoekende partij maakte immers doorheen haar opeenvolgende

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Brazilië zou hebben

gekend.

8.4. 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).

Wat betreft de veiligheidssituatie in Brazilië wordt in de bestreden beslissing nog gemotiveerd als volgt:

“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
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criminaliteit, zoals moorden, ontvoeringen, afpersing en drugshandel, waarop 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 informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.”

Voormelde motieven laat de verzoekende partij volledig ongemoeid. Ze brengt geen concrete elementen

bij die deze vaststellingen in een ander daglicht stellen. Bij gebrek aan een gewapend conflict en

willekeurig geweld in Brazilië is artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet van toepassing. Gelet

op het voorgaande toont de verzoekende partij niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

9. Wat betreft de aangevoerde schending van de artikelen 48/5 en 48/7 van de Vreemdelingenwet moet

worden vastgesteld dat de verzoekende partij op geen enkele wijze toelicht waarom zij van oordeel is dat

de hierboven vermelde artikelen worden geschonden. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat

zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop

die rechtsregel of rechtsbeginsel wordt geschonden. Aangezien de verzoekende partij dit volledig nalaat,

is dit onderdeel van het middel onontvankelijk.

10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat dit

beginsel de commissaris-generaal verplicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij in het

Frans werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Tijdens dit

persoonlijk onderhoud kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te zetten en haar argumenten

kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft zij zich laten bijstaan

door haar advocaat. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de

bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen

bekende gegevens over de regio van herkomst van de verzoekende partij en op alle dienstige stukken.

De commissaris-generaal heeft het beschermingsverzoek van de verzoekende partij op een individuele

wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van

de zaak. In dit opzicht kan de ook de aangevoerde kennelijk onjuiste beoordeling ook niet worden

aangenomen.

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

grond van het beroep zou kunnen oordelen. De verzoekende partij 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. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet

op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

12. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat de verzoekende partij niet als vluchteling

kan worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

13. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig januari tweeduizend drieëntwintig

door:

mevr. M. RYCKASEYS, kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS M. RYCKASEYS


