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nr. 132 780 van 4 november 2014

in de zaken RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Venezolaanse nationaliteit te zijn, en het

verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse en Columbiaanse nationaliteit te zijn, op

19 juli 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 27 juni 2014.

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 nota met opmerkingen en de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikkingen van 21 augustus 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 september 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat P. HEREMANS en van attaché

G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 12 oktober 2013 (eerste verzoeker), op 1 maart

2014 (tweede verzoeker) en op 11 april 2014 (verzoekster) het Rijk binnen en dienden op 8 januari 2014

(eerste verzoeker) en op 11 april 2014 (verzoekster en tweede verzoeker) een asielaanvraag in. Op 27

juni 2014 werden de beslissingen tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3 en artikel 48/4 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). Het onderhavige beroep is gericht tegen

deze beslissingen.
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1.2. De bestreden beslissing voor eerste verzoeker luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, D. A. J. M. (...) (…), heeft de Venezolaanse nationaliteit. U bent katholiek. U bent geboren op 14

februari 1962 in de stad Tariba in de staat Tachira in Venezuela. Van uw geboorte tot u een jaar oud

was woonde u in San Cristobal in de staat Tachira. Toen u twee jaar oud was verhuisde u naar de stad

Merida in de gelijknamige staat. U woonde er tot u drieëntwintig jaar oud was. Van 1985 tot 2008

verbleef u in Barquisimeto in de staat Lara. In 2008 verhuisde u met uw gezin naar San Antonio in de

staat Tachira. U hebt vijf kinderen, drie uit uw eerste en twee uit uw tweede huwelijk. Uw huidige

echtgenote N. C. B. M. (...) en uw twee dochters van zeven en elf jaar verbleven tot voor kort op uw

laatste adres in Venezuela in San Antonio in de staat Tachira. Uw echtgenote werkt in de

cosmeticawinkel van haar ouders. De kinderen uit uw eerste huwelijk verblijven met uw ex-echtgenote in

Barquisimeto in de staat Lara. Zij namen deel aan vredevolle studentenmanifestaties tegen het regime.

U hebt architectuur gestudeerd en werkte achtentwintig jaar als architect. U vormde samen met uw

tweede echtgenote het architectenbedrijf Coöperativa Santa Juana.

In 2005 ontwierp u in opdracht van Fundación Regional para la Vivienda del estado Lara (Funrevi) het

prototype van een woonst voor de bouw van een woonproject in Barquisimeto in de regio Lara. Dit

project werd goedgekeurd en u werd aangesteld als architect om de bouw uit te voeren. Al gauw

betaalde Funrevi u niet steeds op de afgesproken tijden. De situatie verergerde tot u op een bepaald

moment niet meer uitbetaald werd. U stond onder politieke druk om het project af te werken en u

gebruikte eigen kapitaal voor het project. Vanaf het begin van 2007 kreeg u bedreigingen van leden van

de Círculos bolivarianos omdat u zich beetje per beetje terugtrok uit het project. Zij bedreigden u dat u

het werk moest verderzetten. Eind 2007 kreeg u het bericht van Funrevi dat u niet meer zou uitbetaald

worden.

Eind 2008 verhuisde u naar San Antonio in de staat Tachira. In de aanloop van de

presidentsverkiezingen van 2012 ontwikkelde u een project dat de veiligheid van de autosnelweg in het

gebied aan de grens met Colombia moest verbeteren. U legde dit project voor aan de

presidentskandidaat Henrique Capriles Radonski en aan Simon Bargas, de kandidaat burgemeester. In

dit project uitte u kritiek op het toenmalige regime. Henrique Capriles Radonski verloor de

presidentsverkiezingen. Twee weken later, in december 2012, kreeg u telefonische bedreigingen van de

Círculos bolivarianos uit Barquisimeto. Via infiltranten in de politieke partijen had men uw naam gezien in

het vernieuwingsproject dat u voorlegde in 2012.

In februari 2013 begon u in Venezuela een procedure om het Italiaans staatsburgerschap – waar u recht

op heeft via afstamming - te verkrijgen. Door een orthografische fout in de documenten van uw moeder

is deze procedure vertraagd. Uw echtgenote en uw zus houden zich in Venezuela bezig met de

verderzetting van deze procedure. U kunt echter pas het Italiaans staatsburgerschap verkrijgen wanneer

u zich persoonlijk aanbiedt op de ambassade.

In maart 2013 kocht u een ticket om naar België te komen. U reisde op 11 oktober 2013 van Venezuela

naar België. Uw echtgenote arriveerde op 14 oktober 2013 in België om te zien hoe de situatie hier was

en keerde terug naar Venezuela op 18 november 2013. U diende een asielaanvraag in op 8 januari

2014. Uw echtgenote en twee dochters verbleven na de terugkeer van uw vrouw in San Antonio in de

staat Tachira waar uw echtgenote werkte in de cosmeticawinkel van haar ouders. In december 2013

kocht uw echtgenote vliegtuigtickets voor haar en jullie twee dochters om naar België te reizen. Uw

echtgenote en twee dochters arriveerden op 11 april 2014 in België waar ze diezelfde dag een

asielaanvraag indienden.

Uw stiefzoon R. B. N. E. (...) (CGVS 14/12064 ; O.V. 7.871.275), de zoon van uw huidge echtgenote B.

M. N. C. (...), reisde op 1 maart 2014 van Dublin naar België waar hij op 14 april 2014 een asielaanvraag

indiende.

Uw drie kinderen uit uw eerste huwelijk namen deel aan vredevolle protestacties tegen de regering.
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U kampt sinds ruime tijd met een depressie. U was hiervoor in behandeling in Venezuela van 2007 tot

2013. U zet uw behandeling verder in België.

Bij terugkeer naar Venezuela vreest u de Círculos bolivarianos.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u uw paspoort, vliegtickets, uw huwelijksakte, documenten

van uw echtscheiding, een document waarin uw burgerlijke stand wordt aangepast, uw geboorteakte, uw

identiteitskaart, uw rijbewijs, een kaart van de orde van architecten, een medisch attest om een rijbewijs

te verkrijgen, een diploma architectuur, een document van de belastingen, medische documenten met

betrekking tot uw psychologische problemen, een document waarin u uw vluchtrelaas uiteenzet, een

registratiedocument van uw coöperatieve, een document van de orde van architecten, twee documenten

van uw coöperatieve aan Funrevi, een toewijzingsdocument van Funrevi, drie contracten van Funrevi en

plannen van het woonproject van Funrevi voor.

Uw echtgenote legt op 3 juni 2014 volgende bijkomende documenten voor: twee cd-roms met artikels

over de algemene situatie in Venezuela, vliegtuigtickets, een foto van een toespraak van de

presidentskandidaat Henrique Capriles Radonski, certificaten van de balletschool van jullie dochters, het

diploma architectuur van uw echtgenote, de geboorteakte van uw dochter D. M. (...), een document dat

uw echtgenote toeliet met jullie dochters te reizen, haar badge van de orde van architecten, een fiscaal

attest, haar paspoort, haar rijbewijs, haar identiteitskaarten van Venezuela en Colombia, artikels over de

algemene situatie in Venezuela, een tekst die u schreef over uw situatie in Venezuela, de paspoorten

van haar zoon R. B. N. E. (...) en van jullie dochters en een attest van toewijzing tot het opvangcentrum

te Arendonk. Uw stiefzoon R. B. N. E. (...) legt op 3 juni 2014 zijn diploma van het middelbaar onderwijs,

vliegtuigtickets, zijn identiteitskaart en zijn paspoort voor.

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u geen gegronde vrees voor vervolging heeft zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2, a, b en c van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet aangetoond heeft.

De reden waarom u niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie is omdat uw verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die de

rechtstreekse aanleiding zouden gevormd hebben tot uw vertrek uit Venezuela weinig overtuigend zijn.

U verklaart dat u bedreigd werd door de Círculos bolivarianos - een politieke en sociale beweging die

werden opgericht door voormalig president Hugo Chavez om de revolutionaire ideeën te verspreiden -

omdat u het bouwproject in opdracht van het overheidsfonds Funrevi niet afwerkte nadat u geen

betalingen meer ontving (CGVS pp.13,14,15). Het CGVS betwist niet dat u door Funrevi als architect

werd aangesteld voor een sociaal woonproject en dat u problemen ondervond met de betalingen.

Het is echter weinig aannemelijk dat u in de jaren 2007 en 2008 verschillende keren werd bedreigd door

de Círculos bolivarianos en dat u in december 2012 na jaren stilte opnieuw bedreigingen ontving van

deze groepering (CGVS pp.13-15,18). Het is weinig aannemelijk dat de Círculos bolivarianos u, die

werkte in opdracht van de overheid, zouden bedreigen louter en alleen om het feit dat u het project niet

kon afronden omdat u geen betalingen meer ontving van Funrevi. Indien deze feiten zich werkelijk

zouden hebben voorgedaan, kan van u verwacht worden dat u hier overtuigende en gedetailleerde

verklaringen over kunt afleggen. Dit is echter niet het geval.

U verklaart dat de Círculos bolivarianos mensen onder druk zetten in opdracht van de gemeenteraden

(CGVS p.16) en dat u sinds 2008, toen u naar San Antonio verhuisde, niets meer heeft gehoord van

Funrevi, de gemeenteraden en de Círculos bolivarianos omdat zij u niet meer konden bereiken (CGVS

p.14). In december 2012 zou u dan opnieuw telefonische bedreigingen hebben ontvangen (CGVS p.18).

U vermoedt dat deze bedreigingen opnieuw kwamen van de Círculos bolivarianos uit Barquisimeto en

dat zij u opnieuw wisten op te sporen omdat u een projectvoorstel had ingediend bij de

presidentskandidaat Henrique Capriles Radonski en zij door infiltranten op de hoogte werden gebracht
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van uw contactgegevens (CGVS pp.18-19). Het is niet aannemelijk dat u gedurende meer dan drie jaar

niet kon gecontacteerd worden door de autoriteiten of de Círculos bolivarianos die in opdracht van de

autoriteiten werken, louter doordat u uw telefoonnummer veranderde en verhuisde (CGVS p.16). Indien

het voor hen mogelijk was u op te sporen en uw telefoonnummer konden bemachtigen via infiltranten in

de entourage van de presidentskandidaat, is het opmerkelijk dat dit niet mogelijk was in de jaren die

voorafgingen aan het moment dat u een projectvoorstel indiende (CGVS pp.18-19).

Daarnaast wordt de geloofwaardigheid van uw relaas ondermijnd door het feit dat u verklaart dat u

beroep wil doen op de Venezolaanse autoriteiten om uw diploma te homologeren en documenten te

bekomen om uw procedure om het Italiaanse staatsburgerschap te verkrijgen verder te zetten (CGVS

pp.4,7-8). Gezien u verklaart dat de Círculos bolivarianos uw verblijfplaats konden traceren omdat zij

over infiltranten beschikken, doet het feit dat u beroep doet op de autoriteiten om documenten te

bekomen sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw vrees (CGVS p.19). Indien zij u konden

opsporen omdat zij uw naam vonden in een projectvoorstel dat u indiende bij de presidentskandidaat

Henrique Capriles Radonski, is het opmerkelijk dat u er gerust in bent dat zij geen informatie over u

zouden verkrijgen via de Venezolaanse autoriteiten waar u momenteel beroep op doet. De Circulos

bolivarianos zijn immers al van in het begin gelieerd geweest aan het Chavez regime en logischerwijze

dus ook aan het regime van de door Chavez zelf aangeduide opvolger en huidig verkozen president

Maduro (zie informatie die toegevoegd werd aan het administratief dossier). Wanneer u met deze

vaststelling wordt geconfronteerd, verklaart u dat het mogelijk is om u tot het Ministerie van Buitenlandse

Zaken te wenden om uw diploma te homologeren omdat zij er vanwege een slechte organisatie niet van

op de hoogte zijn dat u gezocht wordt door de Círculos bolivarianos (CGVS p.20). Aangezien de

Círculos bolivarianos er reeds eerder via infiltranten in geslaagd zouden zijn u op te sporen, is het niet

geloofwaardig dat u er zo gerust op bent dat de autoriteiten waar u beroep op doet geen linken zouden

hebben met deze groepering.

Verder dient te worden gewezen op het feit dat, hoewel u reeds vanaf december 2012 opnieuw

dreigtelefoons ontving, u pas in maart 2013 acties ondernam om te vluchten door tickets te kopen voor

een reis naar België (CGVS p.20). Het feit dat uw echtgenote in november 2013 na een verblijf in België

terugkeerde naar San Antonio en dat zij u pas op 2 april 2014 samen met uw dochters achterna reist,

doet verder afbreuk aan de door u verklaarde vrees voor Círculos bolivarianos (CGVS pp.11,21). Het is

namelijk weinig aannemelijk dat uw echtgenote en dochters, nadat u tientallen keren met de dood werd

bedreigd, op hetzelfde adres blijven wonen, zonder dat er veiligheidsmaatregelen werden getroffen voor

uw gezin (CGVS p.17). Bovendien verklaart uw echtgenote over de periode na haar terugkeer dat zij

gewoon verderwerkte in de familiezaak en dat zij de voorbereidingen trof voor haar vertrek uit Venezuela

(CGVS B. M. N. C. (...) d.d. 3 juni 2014 p.7). Zij verklaart dat zij bezig was met de dagelijkse routine van

werk en school en dat er geen sprake was van daden van agressie (CGVS B. M. N. C. (...) d.d. 3 juni

2014 p.7). Deze verklaringen zijn weinig overtuigend en doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

vrees.

Vanwege bovenstaande redenen kan geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen over de

bedreigingen die u ontving van de Círculos bolivarianos.

Het CGVS is zich bewust van de recente politieke ontwikkelingen in Venezuela en de protesten die

startten op 2 februari 2014 en sindsdien dodelijke slachtoffers hebben geëist zowel langs de zijde van de

oppositie als langs de zijde van de autoriteiten (zie COI Focus Veiligheidssituatie Venezuela d.d.18

maart 2014). Wat betreft uw verklaringen over de problemen die uw kinderen uit uw eerste huwelijk

zouden ondervinden omdat zij tot de oppositie behoren (CGVS p.8), dient echter te worden opgemerkt

dat uit uw verklaringen blijkt dat zij enkel deelnamen aan vredevolle manifestaties tegen het regime en

geen deel uitmaken van een bepaalde oppositiegroep waardoor geoordeeld wordt dat er geen sprake is

van een gegronde vrees voor vervolging noch voor hen noch voor u vanwege hun activiteiten (CGVS

p.9). De kinderen uit uw eerste huwelijk bevinden zich overigens nog steeds in Venezuela. Uw

verklaringen over de huidige bedreigingen door de Círculos bolivarianos werden niet aannemelijk

bevonden (zie boven). Verder verklaart u dat u sympathisant was van de oppositiepartij Voluntad

Popular maar dat u geen partijkaart had (CGVS p.9). Uw echtgenoot legt een foto voor waarop u in de

menigte te zien bent met een camera om een toespraak van de presidentskandidaat Henrique Capriles

Radonski te filmen (CGVS B. M. N. C. (...) d.d. 3 juni 2014 p.4). Het feit dat u sympathiseerde met deze

partij en een filmopname maakte van een speech, toont op geen enkele manier aan dat u een vrees
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voor vervolging zou dienen te koeteren. U verklaart bovendien dat u geen problemen heeft ondervonden

omwille van het feit dat u sympathiseerde met Voluntad Popular (CGVS p.19).

Samenvattend wordt geoordeeld dat u het CGVS niet heeft kunnen overtuigen van het feit dat u

bedreigd wordt door de aan het regime gerelateerde Círculos bolivarianos omdat u in 2008 de bouw van

een woningproject stopte wegens gebrek aan financiering vanwege uw weinig aannemelijke

verklaringen. Daarnaast oordeelt het CGVS dat het feit dat uw kinderen deelnamen aan vredevolle

manifestaties tegen het regime en dat u sympathiseerde met de oppositiepartij, geen aanleiding geeft tot

een gegronde vrees voor vervolging. U toont bijgevolg niet aan dat u een gegronde vrees heeft voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch een risico loopt op ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 §2 van de

Vreemdelingenwet in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande beslissing niet wijzigen. De paspoorten van

u, uw echtgenote, uw dochters en uw stiefzoon R. B. N. E. (...), uw huwelijksakte, documenten van uw

echtscheiding, het document waarin uw burgerlijke stand wordt aangepast, uw geboorteakte, uw

identiteitskaart, de identiteitskaarten van uw echtgenote (Venezolaanse en Colombiaanse), de

identiteitskaart van uw stiefzoon, het rijbewijs van uw echtgenote, de attesten van de balletschool van

uw dochters, het diploma middelbaar onderwijs van uw stiefzoon, de geboorteakte van uw dochter D. M.

(...), een document dat uw echtgenote toeliet met jullie dochters te reizen, een fiscaal attest en het

medische attest om een rijbewijs te verkrijgen en uw rijbewijs bevestigen jullie identiteit. Die wordt niet

betwist door het CGVS. De vliegtuigtickets bevestigen uw verklaringen over uw reisweg en de reisweg

naar België. De vliegtuigtickets van uw stiefzoon en uw echtgenote bevestigen hun verklaringen over

hun reisweg naar België. Deze wordt niet betwist door het CGVS. De kaart van de orde van architecten,

uw diploma architectuur, een document van de belastingen, een registratiedocument van uw

coöperatieve en het document van de orde van architecten ondersteunen uw verklaringen over uw

studies en uw werk. Het diploma architectuur en de badge van de orde van architecten van uw

echtgenote bevestigen haar verklaringen over haar studies en werk. Deze gegevens worden niet betwist

door het CGVS. De documenten van uw coöperatieve aan Funrevi, een toewijzingsdocument van

Funrevi, drie contracten van Funrevi en de plannen van het woonproject van Funrevi onderschrijven uw

verklaringen over de opdracht die u uitvoerde voor Funrevi en het feit dat zij u niet tijdig betaalden. Deze

verklaringen werden niet betwist door het CGVS. De artikels en rapporten die uw echtgenote voorlegt

hebben betrekking op de algemene situatie in Venezuela. Het CGVS volgt de actualiteit op de voet en

houdt deze informatie indachtig bij het beoordelen van uw asielaanvraag. Deze artikels en rapporten

hebben echter geen betrekking op uw individueel asielrelaas en kunnen bijgevolg bovenstaande

beslissing niet wijzigen. De foto waarop u in de menigte te zien bent met een camera bij een toespraak

van de presidentskandidaat Henrique Capriles Radonski, toont uw aanwezigheid op deze gebeurtenis

maar wijst er geenszins op dat u vanwege deze aanwezigheid een vrees voor vervolging zou dienen te

koesteren, zeker gezien het feit dat u zelf verklaarde nooit problemen te hebben ondervonden vanwege

uw sympathieën voor deze presidentskandidaat. Het attest van toewijzing tot het asielcentrum te

Arendonk heeft geen betrekking op uw asielmotieven. De medische documenten hebben betrekking op

uw psychologische problemen, waar u volgens uw verklaringen sinds 2007 mee kampt en waarvoor u

medicatie dient te nemen. Deze documenten werpen echter geen ander licht op uw asielrelaas. Er dient

verder nog te worden opgemerkt dat uw medische problemen geen verband houden met de criteria

bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. De tekst die u schreef over uw leven in Venezuela kan evenmin bovenstaande

beslissing in positieve zin ombuigen.

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.”

1.3. De bestreden beslissing voor verzoekster luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U, B. M. N. C. (...), heeft de Venezolaanse en de Colombiaanse nationaliteit. U bent katholiek. U bent

geboren op 7 mei 1972 in de stad Cúcuta in Colombia. Toen u nog heel jong was verhuisde u naar

Venezuela. U heeft één zoon uit uw eerste huwelijk, R. B. N. E. (...) (CGVS 14/12064 ; O.V. 7.871.275).

U huwde uw huidige echtgenoot D. A. J. M. (...) (CGVS 14/10164 ; O.V. 7.825.994) op 19 juni 2013. U

en uw echtgenoot hebben twee dochters D. B. A. C. (...) (geboren op 9 december 2003 in Venezuela)

en D’Cesare Baez D. M. (...) (geboren op 6 mei 2006 in Venezuela). U studeerde architectuur en

vormde samen met uw tweede echtgenoot het architectenbedrijf Coöperativa Santa Juana. U bevindt

zich in België met uw twee dochters D. B. A. C. (...) en D. M. (...), uw echtgenoot D. A. J. M. (...) en uw

zoon uit uw eerste huwelijk R. B. N. E. (...). Uw zoon diende op 11 april 2014 een asielaanvraag in.

U, uw echtgenoot D. A. J. M. (...) en uw zoon R. B. N. E. (...) beroepen zich op dezelfde asielmotieven.

Er wordt voor een overzicht van de asielmotieven en de neergelegde documenten verwezen naar het

feitenrelaas van uw echtgenoot:

[De laatste onderdelen uit het feitenrelaas uit de bestreden beslissing inzake eerste verzoeker worden

hernomen en verder wordt besloten:]

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u niet aannemelijk gemaakt hebt dat u een gegronde vrees voor

vervolging hebt zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden van

ernstige schade loopt zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§ 2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet.

Uw nood aan internationale bescherming moet worden beoordeeld op basis van uw vrees ten aanzien

van uw land(en) van nationaliteit. U heeft de Colombiaanse en de Venezolaanse nationaliteit en legt uw

identiteitskaarten van beide landen voor.

Wat betreft de beoordeling van uw vrees ten opzichte van Venezuela beslist het CGVS dat de

asielmotieven waar u en uw echtgenoot zich op beroepen, niet aannemelijk zijn en dat jullie bijgevolg

noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie noch een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in artikel 48/4 §2 van de

gecoördineerde Vreemdelingenwet aangetoond hebben. We verwijzen hiervoor naar de omstandig

gemotiveerde beslissing in hoofde van uw echtgenoot:

[De integrale motivering uit de bestreden beslissing inzake eerste verzoeker wordt hernomen en verder

wordt besloten:]

Wat betreft de beoordeling van uw vrees ten opzichte van Colombia wijst het CGVS er op dat u

verklaart geen problemen te hebben gekend in Colombia (CGVS B. M. N. C. (...) d.d. 3 juni 2014 p.13).

Uit de paspoorten van u en uw dochters blijkt dat jullie op reis gingen naar Colombia. Gevraagd naar uw

vrees bij een terugkeer naar Colombia, geeft u aan dat er banden bestaan tussen de guerilla

in Venezuela en Colombia en dat de situatie van u en uw echtgenoot daardoor dezelfde zou zijn als

in Venezuela (CGVS B. M. N. C. (...) d.d. 3 juni 2014 p.13). De problemen van u en uw echtgenoot in

Venezuela werden echter niet geloofwaardig geacht, waardoor evenmin geloof kan worden gehecht aan

uw verklaring dat u vanwege uw problemen in Venezuela eveneens in Colombia gevaar zou lopen.

Bijgevolg oordeelt het CGVS dat u geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie

heeft aangetoond.

Wat betreft de algemene veiligheidssituatie in Colombia voor de beoordeling van de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 §2 c, dienen volgende opmerkingen te worden

geformuleerd. Uit grondige en uitgebreide research door CEDOCA blijkt dat het intern gewapend conflict

in Colombia beperkt is tot bepaalde regio’s en dat het zwaartepunt van het gewapend conflict te situeren

is op het platteland en niet in de steden (Zie COI Focus Colombia. Actuele Veiligheidssituatie 13

september 2013). In bepaalde regio’s in de grensgebieden met Venezuela, Panama en Ecuador en in
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een beperkt aantal andere landelijke gebieden lopen burgers op het platteland een reëel risico het

slachtoffer te worden van willekeurig veralgemeend geweld in het kader van het intern gewapend

conflict. In andere regio’s en in de steden, zoals de stad Cúcuta waarvan u oorspronkelijk afkomstig

bent, kan men in principe niet spreken van een reëel risico voor burgers omdat gewone burgers er geen

slachtoffer zijn van willekeurig, veralgemeend geweld in het kader van een gewapend conflict.

Bijgevolg oordeelt het CGVS dat u noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Conventie noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming in artikel 48/4 §2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet ten opzichte van

Colombia, uw land van nationaliteit, aangetoond heeft.

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.”

1.4. De bestreden beslissing voor tweede verzoeker luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, R. B. N. E. (...), heeft de Venezolaanse nationaliteit. U bent katholiek. U bent geboren op 15 maart

1996 in San Cristobal in Venezuela. Uw vader R. S. R. E. (...) verblijft in Panama. Uw moeder B. M. N.

C. (...) (CGVS 14/10164/B ; O.V. 7.825.994), uw stiefvader D. A. J. M. (...) (CGVS 14/10164 ; O.V.

7.825.994) en uw twee halfzussen D. B. A. C. (...) en D. M. (...) verblijven met u in België. U beëindigde

het secundair onderwijs en u ging vervolgens op 13 oktober 2013 naar Dublin om er Engels te studeren.

U reisde op 1 maart 2014 van Dublin naar België. Op 11 april 2014 diende u een asielaanvraag in.

U, uw stiefvader D. A. J. M. (...) en uw moeder B. M. N. C. (...) beroepen zich op dezelfde asielmotieven.

Er wordt voor een overzicht van uw asielmotieven en de neergelegde documenten verwezen naar het

feitenrelaas van uw stiefvader:

[De laatste onderdelen uit het feitenrelaas uit de bestreden beslissing inzake eerste verzoeker worden

hernomen en verder wordt besloten:]

B. Motivering

Op basis van uw verklaringen wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u niet aannemelijk gemaakt hebt dat u een gegronde vrees

voor vervolging hebt zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en geen reëel risico op het lijden

van ernstige schade loopt zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 § 2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet.

U beroept zich immers op dezelfde asielmotieven als uw stiefvader D. A. J. M. (...) (CGVS 14/10164 ;

O.V. 7.825.994) en uw moeder B. M. N. C. (...) (CGVS 14/10164/B ; O.V. 7.825.994) (CGVS p.6). U

haalt geen andere asielmotieven aan (CGVS p.6). Gezien de motieven van uw stiefvader en uw moeder

niet aannemelijk werden bevonden kan er ook in uw hoofde niet van worden uitgegaan dat u een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie dient te moeten koesteren of dat u een reëel

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

in de zin van artikel 48/4 § 2 van de gecoördineerde Vreemdelingenwet. We verwijzen hiervoor naar de

omstandig gemotiveerde beslissing in hoofde van uw stiefvader D. A. J. M. (...):

[De integrale motivering uit de bestreden beslissing inzake eerste verzoeker wordt hernomen en verder

wordt besloten:]
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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.”

1.5. Stukken

Eerste verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de volgende documenten: “Kopie paspoort de heer D. A.

(…), Huwelijksakte, Kopie paspoort mevrouw B. M. (…), Kopie paspoort juffrouw D. B. A. C. (…), Kopie

paspoort juffrouw D. B. D. M. (...), Kopie paspoort jongeheer R. B. N. E. (...), Geboorteakte jongeheer R.

B. N. E. (...), Kopie diploma architectuur de heer D’Cesare Albornoz, Kopie lidkaart Orde van Architecten

de heer D. A. (…), Kopie diploma architectuur mevrouw B. M. (…), Prototype sociale woning ontworpen

door de heer D. A. (…), Medisch attest Dr. J. M. O. (…) (psychiater), Foto’s verblijfplaats te San Antonio,

Facturen waterverbruik ter attentie van mevrouw N. B. (…), Documenten project nieuwe autosnelweg,

E-mailverkeer tussen de heer D. A. (…) en zijn advocaat”.

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift de volgende documenten: “Kopie paspoort mevrouw B. M.

(…), Kopie paspoort jongeheer R. B. N. E. (...), Geboorteakte jongeheer R. B. N. E. (...), Huwelijksakte,

Kopie paspoort de heer D. A. (…), Kopie paspoort juffrouw D. B. A. C. (...), Kopie paspoort juffrouw D. B.

D. M. (...), Kopie diploma architectuur mevrouw B. M. (…), Kopie diploma architectuur de heer D. A. (…),

Kopie lidkaart Orde van Architecten de heer D. A. (…), Prototype sociale woning ontworpen door de

heer D. A. (…), Medisch attest Dr. J. M. O. (…) (psychiater), Foto’s verblijfplaats te San Antonio,

Facturen waterverbruik ter attentie van mevrouw N. B. (…), Documenten project nieuwe autosnelweg,

E-mailverkeer tussen de heer D. A. (…) en zijn advocaat”.

Tweede verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de volgende documenten: “Geboorteakte jongeheer R. B.

N. E. (...), Kopie paspoort jongeheer R. B. N. E. (...), Kopie paspoort mevrouw B. M. (…), Huwelijksakte,

Kopie paspoort de heer D. A. (…), Kopie paspoort juffrouw D. B. A. C. (...), Kopie paspoort juffrouw D. B.

D. M. (...), Kopie diploma architectuur de heer D. A. (…), Kopie lidkaart Orde van Architecten de heer D.

A. (…), Kopie diploma architectuur mevrouw B. M. (…), Prototype sociale woning ontworpen door de

heer D. A. (…), Medisch attest Dr. J. M. O. (…) (psychiater), Foto’s verblijfplaats te San Antonio,

Facturen waterverbruik ter attentie van mevrouw N. B. (…), Documenten project nieuwe autosnelweg,

E-mailverkeer tussen de heer D. A. (…) en zijn advocaat”.

2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen drie verzoekschriften ingediend. In het belang

van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de drie beroepen wegens verknochtheid samen te

voegen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep inzake de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een bevoegdheid uit

van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet louter op als annulatierechter. Door

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

beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

3.2. Verzoekers onderwerpen de in de bestreden beslissingen opgenomen vaststellingen en

tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek. Zij voeren bijgevolg de schending aan van de materiële

motiveringsplicht zodat het middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.
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Nopens de status van vluchteling

3.3. Verzoekers verklaren op geen enkele manier waarom een architect/aannemer, die louter instond

voor het ontwerp en de uitvoering van een stadsproject zou vervolgd worden door een aan de regering

gelinkte paramilitaire beweging. Immers verzoeker kon de uitvoering van het bouwproject eind 2007 niet

verder zetten wegens financiële wanbetaling van Funrevi en dus de regering zelf, waarvoor hij

bezwaarlijk verantwoordelijk was. Aangezien verzoeker door diezelfde regering aangesteld werd om het

project uit te voeren werd hij toen alleszins niet als opposant aanzien. Integendeel uit verzoeksters

verklaringen blijkt dat zij actief participeerden en ronselden voor het huidige regime (“Zoals ik al eerder

uitlegde sympathiseerden wij met het regime we werkten met een fonds dat werd behoord door overheid

dat afhangt van de staat, wij als constructeurs, ons beroep, namen rechtstreeks deel aan hun ideeën, de

ideeën van de overheid. Vaak voor het project vroegen we de nieuwe eigenaars van de sociale

woningen die we bouwden om naar Caracas te gaan om steun te tonen aan het regime”, gehoor

verzoekster p. 5). Indien kan aangenomen worden dat een paar misnoegde (toekomstige) bewoners hun

beklag zouden gedaan hebben omdat hun nieuwe huisvesting niet doorging, dan is het niet aannemelijk

dat de leden van Circulos Bolivarianos (CB) in opdracht van het gemeentebestuur ernstige bedreigingen

zouden geuit hebben, gezien dit bestuur zelf de opdrachtgever en financierder was en tevens ter zake in

gebreke bleef. Waar verzoeker bovendien beweert dat de bedreigingen van de CB politiek geïnspireerd

zijn, kan slechts worden vastgesteld dat verzoeker pas in 2012 in eigen naam een voorstel heeft

ingediend bij de presidentskandidaat van de oppositiepartij (gehoor p. 9, p. 19), zodat dit niet verklaart

waarom verzoeker al in 2008 zou worden geviseerd door een politieke partij die hem zelf had aangesteld

toen verzoeker nog geen politiek profiel bezat. Verzoeker was pas als fotograaf – dus na zijn vertrek uit

Barquisimeto en bovendien onder de schuilnaam V. – aanwezig op meetings van Capriles (gehoor p.

19). De Raad stelt bovendien vast dat indien verzoeker gevolgd zou worden waar hij verantwoordelijk

werd gesteld voor de stopzetting van de bouw, dan kon er minstens verwacht worden dat gerechtelijke

stappen werden ondernomen tegen dergelijke grootschalige contractbreuk (gehoor p. 15), wat niet het

geval is. Bovendien is niet aannemelijk dat CB, Funrevi of het gemeentebestuur druk zouden hebben

uitgeoefend opdat verzoeker zelf de werken uit eigen vermogen zou financieren terwijl Funrevi en de

regering zelf niet bij machte waren hun financiering verder te zetten. Indien verzoeker dientengevolge

failliet is gegaan, dan is verder evenmin geloofwaardig dat de bedreigingen om de huizen toch nog af te

werken in 2012 opnieuw zouden hernomen worden (gehoor p. 18). Hoe dan ook, voor zover de

bedreigingen überhaupt al waarachtig zouden zijn, quod non, tonen verzoekers niet aan dat dit verder

zou gaan dan intimidatiepogingen waar geen vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade

kan uit worden afgeleid, temeer verzoeker ondertussen failliet ging en bedreigingen compleet nutteloos

waren (gehoor p. 18). Verzoekers beperken zich tot vergezochte veronderstellingen die niet realistisch,

laat staan aannemelijk zijn.

3.4. Waar verzoeker nog aanvoert dat “het niet lang meer zou duren vooraleer de Circulos Bolivarianos

zijn onderduikadres zouden ontdekken”, verklaart hij nog altijd niet waarom hij de homologatie en de

nationaliteitsprocedure opstartte gezien dit de kans dat de CB ook zijn adres of andere delicate

gegevens zouden kunnen ontdekken en gebruiken, nog zou vergroten, noch kunnen deze procedures

duiden op een ernstige vrees voor vervolging vanwege de Venezolaanse overheid. Nog daargelaten dat

verzoeker inderdaad verklaarde dat zijn kinderen nadat zijn echtgenote hem had vervoegd in België bij

de grootouders verbleven, staat dergelijke inschatting bovendien volledig haaks op de vaststelling dat

verzoeker en nadien nog zijn familie (gehoor verzoeker p. 9, gehoor verzoekster p. 7), ook na de

beweerde dreigtelefoontjes bleven wonen in hetzelfde huis, dat daarenboven behoorde aan een

familielid, en bleven werken in de familiezaak. Indien verzoeker nog incoherent aanvoert dat de “De

Circulos Bolivarianos hebben deze schuilplaats nooit gekend”, dan verklaart verzoeker niet waarom dit

niet als intern vestigingsalternatief kan dienen, temeer gezien zij hier sinds 2008, vier jaar ongestoord

hebben gewoond en gewerkt. Waar verzoeker nog stelt dat “Sinds 2012, in tegenstelling tot in 2007-

2008, beperkten de dreigementen zich tot telefonische uitlatingen op het gsm-nummer van verzoeker.

Tijdens die telefoongesprekken werden zowel verzoeker zelf als zijn gezinsleden met de dood bedreigd.

Er werden op dat moment geen daden van agressie gepleegd.”, is dit strijdig met zijn verklaring op de

DVZ dat “de bedreigingen zijn niet tegen haar gericht maar enkel tegen mijn persoon” (vragenlijst 3.5) en

verzoeksters verklaring “het is zo de bedreigingen steeds naar hem gericht“( gehoor p. 12). Verzoekers

hun vervolging door de CB is dan ook ongeloofwaardig, zodat verzoekster evenmin elementen aanvoert

waarom zij niet naar Colombia zou kunnen teruggaan.
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3.5. Aldus kan de Raad vaststellen dat verzoekers hun verklaringen niet worden betwist wat betreft hun

identiteit, nationaliteit en professionele activiteiten. Evenmin wordt betwist dat het bouwproject waaraan

verzoeker werkte eind 2007 niet verder kon gezet worden wegens financiële wanbetaling van Funrevi.

Indien dit mogelijk geleid heeft tot controverse tussen de verschillende partijen van het project en indien

mogelijk enkele toekomstige bewoners ontgoocheld waren en ook verzoeker hierdoor in financiële

moeilijkheden kwam, dan is echter niet aannemelijk dat verzoeker hierom vervolgd werd. Immers

verzoekers asielrelaas is eenzijdig in zoverre het niet aannemelijk is dat de architect bouwmeester als

enige verantwoordelijkheid zou dragen voor de financiering te meer het een overheidsproject betrof.

Bovendien zelfs al zou verzoeker in onmin geraakt zijn met verschillende personen/instanties die

betrokken waren bij het project, dan nog kan verondersteld worden dat dit vele onderhandelingen (die

verzoeker niet meldt) meebrengt waarbij alle partijen alsnog trachten nieuwe financiering te vinden of

zich probeerden te verschonen. De vaststelling dat verzoeker toen het land niet verlaten heeft maar hij

zich meer dan 4 jaar elders in het land vestigde en werkte, ook zijn echtgenote geen problemen had en

werkte, verzoeker op vraag van de presidentskandidaat van de partij L.L. een nieuw architectenproject

ontwierp en dat hij zich zonder problemen richt tot zijn autoriteiten voor administratieve diensten, kan dit

slechts ondersteunen.

3.6. Het beoordelen van de authenticiteit en de bewijskracht van neergelegde documenten behoort tot

de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Uit het medische attest van 10 juli 2014 blijkt dat

verwezen wordt naar verzoekers verklaringen ter zake. Zoals hoger aangehaald kan uit verzoekers

verklaringen geen vervolging worden afgeleid. In deze benadrukt de Raad dat het niet is omdat het

psychomedisch verslag een samenvattende weergave bevat van verzoekers verklaringen, dat dit ook

zou impliceren dat hieruit een exclusief causaal verband kan worden afgeleid, noch dat dit de

waarachtigheid van de vervolging zou kunnen aantonen. Verzoeker heeft ook zijn verklaringen kunnen

afleggen op het CGVS en deze werden aan de hand van objectieve landeninformatie onderzocht. Ten

slotte dient nog te worden benadrukt dat een psycholoog geen onderzoek voert naar de waarachtigheid

of de gegrondheid van de verklaringen van de patiënt over een eventuele politieke vervolging. De

overige stukken vermogen niet de beoordeling van de Raad in positieve zin om te buigen.

3.7. Verzoekers brengen thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekers beperken zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas en

het tegenspreken en ontkennen van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het

geven van algemene en theoretische beschouwingen over de beginselen van het vluchtelingenrecht, het

geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken

van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laten na concrete en geobjectiveerde elementen aan

te voeren die de conclusies in de bestreden beslissingen kunnen weerleggen. Verzoekers weerleggen

dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de

bestreden beslissingen. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissingen overeind.

3.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

Nopens de subsidiaire bescherming

3.9. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.10. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet. Verzoekers beroepen zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Aangezien verzoekers hun asielrelaas niet

geloofwaardig is, kunnen zij zich niet steunen op de elementen die aan de basis van hun relaas liggen

om aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Noch uit verzoekers hun verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoen

aan de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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3.11. In zover verzoekers zich beroepen op artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet en verwijzen

naar “de levensbedreigende (politieke) situatie in Venezuela” dienen verzoekers elementen aan te

voeren waaruit kan blijken dat er in hun land sprake is van willekeurig geweld in het geval van een

binnenlands gewapend conflict (en desgevallend geen alternatieve hervestiging voorhanden is). Volgens

het Hof van Justitie (HvJ, Diakité, 30 januari 2014) wordt onder een “binnenlands gewapend conflict” de

toestand begrepen “wanneer de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of

meer gewapende groeperingen of wanneer twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden,

waarbij het niet noodzakelijk is dat dit conflict kan worden aangemerkt als gewapend conflict dat geen

internationaal karakter draagt, in de zin van het internationale humanitaire recht, en waarbij de intensiteit

van de gewapende confrontaties, het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten of de duur van

het conflict niet los van de beoordeling van de mate van het geweld dat zich op het betrokken

grondgebied voordoet, worden beoordeeld.” Uit de “COI Focus – VENEZUELA – veiligheidssituatie” van

18 maart 2014 blijkt dat “Venezuela is een gewelddadig land. Cijfers uit de misdaadstatistieken van 2012

geven aan de Venezuela momenteel het meest gevaarlijke land is in Zuid-Amerika en Caracas één van

de gevaarlijkste hoofdsteden over de hele wereld. Toch woedt er in Venezuela geen burgeroorlog,

heerst er geen gewapende opstand en is het land niet betrokken in een militair conflict met één van de

buurlanden. In Venezuela is het geweld het gevolg van gewone misdaad.”. Voor zover verzoekers zich

thans in het verzoekschrift voor het eerst beroepen op de algehele situatie, werken zij dit middel niet

voldoende uit en tonen zij niet aan dat de situatie waarnaar zij verwijzen, zou kunnen vallen onder artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet (RvV 20 juni 2008, nr. 12.887).

3.12. Verzoekers tonen niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus,

zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch

Staatsblad van 6 oktober 2006.

3.13. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier november tweeduizend veertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


