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nr. 215 177 van 15 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS

Kortrijksesteenweg 641

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 10 oktober 2018

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

staatlozen van 17 september 2018.

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 17 oktober 2018 met

refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 27 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Venezolaanse nationaliteit te beschikken. U bent geboren op 5 januari 1995

in Tucani Venezuela. Omwille van de beroepsactiviteiten van uw vader, verhuist uw gezin regelmatig,

maar de hoofdverblijfplaats van uw familie blijft steeds Merida.
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U woont officieel in Merida, in Urbanizacion Campo Claro, waar ook de voormalige burgemeester van

Merida en enkele parlementsleden wonen. U studeert reclame en marketing, maar zet uw studies stop

nadat u ’s avonds laat beroofd en met een mes in het been gestoken wordt. U werkt bij Ferisol als

assistent van de voorzitter en helpt met de organisatie van evenementen.

In 2010 wordt u in een auto getrokken. Wanneer gevraagd wordt naar uw woonplaats, liegt u over uw

woonplaats en vertelt u te wonen in een slechte buurt. U wordt bestolen, maar vrijgelaten. U denkt dat

de daders op zoek waren naar een slachtoffer voor een ontvoering.

Op 15-jarige leeftijd vertelt u aan uw moeder dat u homoseksueel bent. Uw vader komt dit te weten

wanneer u 16 jaar bent. Uw vader, een voetballer, heeft het hier moeilijk mee, zeker wanneer hij u

betrapt terwijl u uw vriendje kust. U beëindigt uw relatie met uw vriendje kort daarna. U wordt enkele

malen overvallen, u linkt dit aan uw geaardheid.

In februari 2014 wordt u ’s avonds laat beroofd. Hoewel u met een mes gestoken wordt, gaat u niet naar

het ziekenhuis. U dient evenmin klacht in bij de politie.

Vanaf 2014 worden in uw wijk guarimbas (protesten) georganiseerd. Hierbij wordt de wijk volledig

afgesloten door de bewoners, dit als protest tegen het regime. Wanneer de politie of paramilitairen

hiertegen optreden, vluchten alle bewoners achter de omheining zodat zij veilig zijn.

Hoewel u tegen de regering en aanhanger van de oppositiepartij Primero Justicia bent, bent u nog nooit

gaan stemmen.

Voor uw verjaardag krijgt u van uw ouders in 2016 een reis naar Europa cadeau. Op 21 januari 2016

verlaat u Venezuela en reist met het vliegtuig naar Spanje. U verblijft ongeveer een maand in Spanje,

waarna u ongeveer twee maanden in Duitsland doorbrengt. In april 2016 komt u naar België, waar u op

8 augustus 2016 een verzoek tot internationale bescherming indient.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer:

informatie over de situatie in Venezuela, geboorteakte, kopie paspoort, bewijs van ongehuwdheid,

verklaring van woonst, identiteitskaart, werknemerskaart Ferisol.

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.

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.

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verzoek om internationale bescherming

laattijdig ingediend werd. U verklaart Venezuela op 21 januari 2016 verlaten te hebben (notities van

het persoonlijk onderhoud dd. 27/06/2018 (verder notities CGVS), p. 9), en via Spanje en Duitsland naar

België gereisd te zijn, waar u in april 2016 arriveerde (notities CGVS, p. 17). U verzoekt echter pas op 8

augustus 2016 om internationale bescherming bij de Belgische asielinstanties. Gevraagd naar de reden

waarom u gewacht heeft om een verzoek in te dienen, verklaart u dat de situatie niet verbeterde, maar

“slechter en slechter aan het worden (is). Dan heb ik gevonden dat het internationaal recht is dat

iedereen een tijdje kan vragen aan een land om te blijven, ondertussen kunnen bepaalde zaken in zijn

land verbeteren.” Voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaarde u eveneens “de situatie

in mijn land is ondertussen dermate verslechterd, dat ik besloot hier te blijven” (Verklaring DVZ, p. 9).

Men kan redelijkerwijze echter verwachten dat iemand met een gegronde vrees voor vervolging in zijn

land van herkomst, al het mogelijke zal doen om zo snel mogelijk bescherming in te roepen en te

verkrijgen in het land waar hij aankomt en zich wenst te vestigen.
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Het feit dat u zolang heeft gewacht om u op internationale bescherming te beroepen, vormt op zich een

belangrijke aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor vervolging in grote mate kan

worden gerelativeerd.

U verklaart een verzoek ingediend te hebben omdat u bang was (omwille) van uw (deelname

aan) de guarimbas (notities CGVS, p. 26). Een guarimba is een vorm van protest of staking waarbij

men de straten in een buurt afsluit om te staken (protesteren) (notities CGVS, p. 4). Echter uitdrukkelijk

gevraagd of u zelf problemen gehad heeft omwille van de guarimbas, antwoordt u ontkennend

(notities CGVS, p. 23). Gevraagd naar uw rol binnen de guarimbas, verklaart u dat u en uw familie

geholpen hebben met bv. rijst om eten te maken en dat jullie lawaai maakten. Gevraagd wie de

guarimbas organiseerde, kan u het niet zeggen, want in uw buurt woonden veel mensen van de

oppositie – zowel parlementsleden als de burgemeester van Merida (notities CGVS, p. 4). Bovendien

konden de Tupamaros (een paramilitaire organisatie) uw buurt niet binnen omdat het hek toegedaan

werd. Gevraagd of u elders deelgenomen heeft aan betogingen, antwoordt u ontkennend.

Daarenboven, gevraagd iets te vertellen over uw leven in Venezuela, vertelt u dat u overvallen werd en

met een mes gestoken werd (notities CGVS, p. 7), waarna u verder gaat met te verklaren dat u

daarna met school gestopt bent en bij Ferisol begon te werken. Gevraagd of u het over 2013-2014

heeft, antwoordt u bevestigend, waarna u onmiddellijk vertelt over een paramilitaire groep die uw

woonplaats kent. U legt verder verklaringen af over parlementsleden die bij u in de buurt wonen. Verder

gevraagd wat u nog zoal deed in de laatste paar jaar, haalt u de guarimbas aan. Afgaande op uw

verklaringen aangaande uw leven in Venezuela lijkt u zelf weinig belang te stellen aan uw

deelname in de guarimbas. Bovendien, later tijdens het onderhoud nogmaals gevraagd wat u buiten

school en als tiener deed, haalt u deze guarimbas helemaal niet aan (notities CGVS, p. 9). Gevraagd of

u (buiten de guarimbas) andere problemen gehad heeft, verklaart u “zo direct, grote problemen niet. De

gewone problemen van altijd, zoals pesten en zo” (notities CGVS, p. 24). Gevraagd of u buiten de

guarimbas ooit problemen gehad heeft met de politie of paramilitairen, antwoordt u ontkennend.

Gevraagd of de politie of paramilitairen u ook nooit aangesproken hebben, antwoordt u wederom

ontkennend. U maakt het niet aannemelijk dat u problemen riskeert bij terugkeer naar uw land van

herkomst omwille van deelname aan de guarimbas.

U haalt eveneens aan dat u lid bent van de oppositiepartij Primero Justicia (notities CGVS, p. 24).

Gevraagd wat u voor de partij gedaan heeft, verklaart u hen geholpen te hebben in de campagne

(notities CGVS, p. 24), o.m. uw werk bij Ferisol en het geven van donaties. Ter bevestiging gevraagd

dat u niet politiek actief was, maar de oppositiepartij geholpen heeft, verklaart u dat u ze in uw buurt

natuurlijk allemaal kent - u noemt o.m. parlementslid Milagros die in uw buurt woont - , en verklaart u

zich nooit te hebben geregistreerd, maar dat het gewoon was om te helpen. Gevraagd iets te

vertellen over uw leven in Venezuela, vermeldt u helemaal niet dat u een bijdrage geleverd heeft aan de

campagne van de oppositiepartij Primero Justicia (notities CGVS, p. 7). Hoewel u Ferisol een aantal

malen vernoemt (notities CGVS, p. 4 + p. 7 + p. 16), legt u pas enige verklaringen omtrent het politieke

karakter van Ferisol af wanneer expliciet gevraagd wordt naar wat u gedaan heeft voor Primero Justicia

(notities CGVS, p. 24). Er kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw diep en

oprecht politiek engagement of uw lidmaatschap bij een oppositiepartij. Dat u tegen Maduro bent

en voor de oppositie volstaat niet om te besluiten tot een gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer

naar Venezuela. U verklaart ook zelf “Het is niet omdat ik tegen de overheid ben of oppositie ben”

(notities CGVS, p. 27), dat u bang bent. U verklaart bang te zijn omdat het gevaarlijk is in Venezuela,

volgens u nl. het gevaarlijkste land ter wereld. Op deze vrees wordt verder in deze beslissing ingegaan.

U verklaart ook dat het echt gevaarlijk is in uw buurt omdat de belangrijke personen er wonen (notities

CGVS, p. 7). Uw vrees blijkt dus ook verbonden aan de buurt waar u woonde in Venezuela. In dat

opzicht kan er gewezen worden op de mogelijkheid die u, met uw profiel, heeft om zich elders in de stad

of in het land te vestigen.

De door u voorgelegde kaart van Ferisol kan het voorgaande niet weerleggen. Ferisol is de organisatie

die de jaarlijkse Feria (Carnaval) in Merida organiseert (informatie beschikbaar in uw administratieve

dossier). U haalt geen vervolging aan omwille van uw werk voor Ferisol.

Daarenboven verklaart u dat uw familie lid is van de oppositie, en daardoor niet volledig kan genieten

van de overheidsvoordelen, zoals recht op voedselbedeling (notities CGVS, p. 9). Uw verklaring

aangaande de gevolgen van lidmaatschap bij de oppositie – of het niet willen stemmen voor de overheid

– kan echter bezwaarlijk een vervolging genoemd worden zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie,

te meer daar het ‘carnet de la Patria’ (notities CGVS, p. 10) waar u het over heeft, bedeeld wordt aan de
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personen die recht hebben op overheidshulp (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier).

Aangezien u zelf bij aanvang van het onderhoud verklaart dat u niet van een arme familie komt,

uw papa een bekend persoon is in Venezuela en jullie wonen in de buurt waar de burgemeester

en andere politieke figuren wonen (notities CGVS, p. 4), kan niet ingezien worden waarom uw

familie überhaupt recht zou hebben op de voordelen van het ‘carnet de la Patria’ en daardoor

recht zou hebben op voedselbedeling.

Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk omwille van lidmaatschap bij

een oppositiepartij een vrees voor vervolging te hebben.

U verklaart eveneens homoseksueel te zijn (notities CGVS, p. 9).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat u, wanneer u tijdens het onderhoud de gelegenheid krijgt om alle

redenen voor uw verzoek om internationale bescherming in uw eigen woorden te vertellen, u enkel

verwijst naar uw geaardheid als zijnde een reden voor misbruik in de gevangenis (notities CGVS,

p. 18), als u daar ooit zou terechtkomen. U haalt echter geen vrees aan voor problemen in uw dagelijkse

leven die verband houden met uw homoseksuele geaardheid. Voor de DVZ legt u evenmin enige

verklaringen af omtrent uw geaardheid (Vragenlijst CGVS, puntjes 3.1-7). Gevraagd om welke reden u

bij de DVZ niet vermeldde dat u homoseksueel bent, verklaart u daar eigenlijk niet over nagedacht te

hebben, dat het voor u duidelijk was dat u homo bent en dat u, toen u asiel heeft aangevraagd, bang

was van de guarimbas (notities CGVS, p. 25-26). Gevraagd naar de door u aangehaalde pesterijen als

u over straat loopt, verklaart u dat ze uw gsm en geld afnemen en dat ze zien dat u homo

bent. Gevraagd of ze u dan bestelen omdat u geld heeft of een andere reden, verklaart u dat ze wel

kunnen zien dat u homo bent, dat u er meer delicaat en kwetsbaar uitziet. Ter bevestiging gevraagd

of ze denken dat u een gemakkelijk slachtoffer bent en u daarom aanvallen, antwoordt u

bevestigend. Gevraagd wat ze dan zeggen als ze u aanvallen, verklaart u dat ze vragen alles af te

geven en dat ze een revolver of een mes tonen. U weet echter niet waarom ze mensen willen aanvallen,

maar dat het is alsof Venezolanen andere Venezolanen niet begrijpen en dat het een sociaal probleem

is. Nogmaals gevraagd wat ze zeggen als ze u aanvallen, verklaart u dat ze eerst naar de gsm vragen,

of de handtas bij een vrouw, waarna u verder verklaart dat ze kwaad worden als de mensen niets bij

zich hebben. Pas wanneer een derde maal gevraagd wordt naar wat er gezegd wordt bij een overval,

verklaart u dat ze ook kunnen lachen omwille van “je fysiek, je vrouwelijkheid.” Gevraagd of u nog

andere problemen gehad heeft omwille van uw homoseksualiteit, verklaart u “de problemen van mijn

familie, maar ik kan zeggen, ik heb alles gezegd.” Ter bevestiging gevraagd dat het uw vader is die

het er moeilijk mee heeft en de aanvaller die eigenlijk zegt ‘vuil janet’, verklaart u “daar komt het

op neer.” Gevraagd of u daar geen andere problemen mee gehad heeft, verklaart u “persoonlijk niet.”

Even later verklaart u nog dat als er twee personen over straat lopen, dat ze er de gemakkelijkste van

de twee uitpikken, maar dat ze niet komen als je met twee bent. Uit uw verklaringen dienaangaande

blijkt dat u zichzelf als een gemakkelijke prooi ziet voor overvallers omwille van uw lichaamsbouw. Dit is

echter vreemd aan de criteria vermeld in de vluchtelingenconventie. U toont immers niet aan dat u

vervolgd wordt omwille van uw politieke overtuiging, uw religie, uw nationaliteit, uw ras of omdat u tot

een bepaalde sociale groep zou behoren. Wat betreft de problemen die u aanhaalt omwille van

uw homoseksuele geaardheid - familiaal, pesterijen - kan worden opgemerkt dat deze onvoldoende

zwaarwichtig zijn om te kunnen gewagen van een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt evenmin dat er sprake is van groepsvervolging voor LGBTI in

Venezuela.

U legt eveneens een kopie van uw geboorteakte, uw identiteitskaart, een kopie van uw vervallen

paspoort, een geboorteakte, een verklaring van woonst en een bewijs van ongehuwdheid voor. In kader

van deze beslissing wordt niet getwijfeld aan uw identiteit of uw nationaliteit. Deze documenten kunnen

het voorgaande dan ook niet wijzigen, te meer daar u zelf getracht heeft uw paspoort te vernieuwen op

de Venezolaanse ambassade en uw familie de betreffende documenten kon bekomen bij de

Venezolaanse autoriteiten (notities CGVS, p. 15-16).

In kader van uw verzoek legt u informatie neer over de algemene situatie in Venezuela. Aangezien deze

informatie niet op uw persoon betrekking heeft, kan dit het voorgaande niet wijzigen.

De werknemerskaart van Ferisol die u voorlegt werd eerder reeds besproken.
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Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker 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 ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2 van de vreemdelingenwet.

Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, b) 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 bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bij de evaluatie van de nood aan subsidiaire bescherming houdt het CGVS er rekening mee dat de

wetgever bepaald heeft dat de term “reëel risico” dient geïnterpreteerd te worden naar analogie met de

maatstaf die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hanteert bij de beoordeling van

schendingen van artikel 3 van het E.V.R.M. (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, 85). Concreet betekent dit dat 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 (RvV 20 november 2017, nr. 195

228).

Het CGVS benadrukt in dit verband dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het bewijs van

het ernstig en reëel risico bij de verzoeker legt. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt,

moet zijn beweringen dan ook staven met een begin van bewijs. Een blote bewering of een eenvoudige

vrees voor een onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3

EVRM (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25

september 2002, nr. 110.626). Bovendien heeft het EHRM overwogen dat een loutere mogelijkheid op

een onmenselijke behandeling als gevolg van de onzekere situatie in een land, op zich geen aanleiding

geeft tot een schending van artikel 3 van het EVRM (zie EHRM, Fatgan Katani e.a. v. Duitsland, 31 mei

2001 en EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, § 111) en dat, wanneer de

bronnen waarover het EHRM beschikt slechts een algemene situatie beschrijven, de concrete

beweringen van de verzoekende partij in een bepaalde zaak moeten gestaafd worden door

andere bewijsmiddelen (zie EHRM, Y. v. Rusland, 4 december 2008, § 79; EHRM, Saadi v. Italië, 28

februari 2008, § 131; EHRM, N. v. Finland, 26 juli 2005, § 167; EHRM, Mamatkulov and Askarov v.

Turkije, 4 februari 2005, § 73; EHRM, Müslim v. Turkije, 26 april 2005, § 68). De verzoeker om

internationale bescherming moet derhalve concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten

aanbrengen. U kan dan ook niet volstaan met het louter verwijzen naar de algemene socio-

economische situatie in Venezuela, maar dient concreet aannemelijk te maken dat u bij een terugkeer

naar uw land van nationaliteit verblijf een reëel risico op een onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing. Dit klemt des te meer nu uit de beschikbare informatie blijkt dat niet elke

persoon woonachtig in Venezuela in precaire omstandigheden leeft.

Wat de lamentabele socio-economische situatie in Venezuela betreft, merkt het CGVS voorts op dat het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat humanitaire of socio-economische

overwegingen in geval van terugkeer naar het land van herkomst niet noodzakelijk verband houden met

de vraag of er een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Het terugsturen van

personen naar hun land van oorsprong waar ze als gevolg van de economische situatie moeilijkheden

op socio-economisch vlak zullen ondervinden bereikt immers niet het niveau van hardheid dat door

artikel 3 EVRM wordt vereist (EHRM, 14 oktober 2003, nr. 17837/03, T. v. Verenigd Koninkrijk). Socio-

economische overwegingen in asielzaken zijn derhalve slechts relevant in die uiterste gevallen waarbij

de omstandigheden waarmee een terugkerende asielzoeker zal worden geconfronteerd zélf oplopen tot

een onmenselijke of vernederende behandeling. Dit betreft in essentie ernstige

humanitaire omstandigheden of socio-economische behandelingen van uitzonderlijke aard die

het gevolg zijn van het handelen of de nalatigheid van actoren (overheidsactoren of niet-

overheidsactoren) en gepaard gaan met de onmogelijkheid om in elementaire levensbehoeften zoals

voedsel, hygiëne en huisvesting te voorzien, waarbij de eventuele kwetsbaarheid van de verzoeker voor

slechte behandeling evenals het vooruitzicht op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke

termijn relevante afwegingen uitmaken (EHRM, 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42; EHRM 21

januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. / België en Griekenland, § 254 ; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en
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11449/07, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, § 283 ; EHRM 29 januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. /

Verenigd Koninkrijk, § 76 en § 92).

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de loutere vaststelling dat de socio-economische situatie in België

verschilt van deze in Venezuela en/of dat er sprake is van ongelijkheden in voorzieningen (medisch,

sociaal of andere) niet volstaat om te besluiten dat er in uw hoofde sprake is een reëel risico op het

lijden van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet. Evenmin

rechtvaardigt het gegeven dat de socio-economische situatie in Venezuela op zeer korte tijd

verslechterd is de toekenning van een internationale beschermingstatus. U dient daarentegen aan te

tonen dat uw levensomstandigheden in Venezuela precair zijn, dat u in een situatie van extreme

armoede zal belanden die wordt gekenmerkt door de onmogelijkheid om te voorzien in uw elementaire

levensbehoeften zoals voedsel, hygiëne, en huisvesting. Uit uw verklaringen over uw profiel en uw

familiale/financiële situatie in uw land van nationaliteit kan evenwel niet afgeleid worden dat er in uw

hoofde ernstige problemen van socio-economische aard bestaan of dat de algemene situatie in

Venezuela van dien aard is dat u, in geval van terugkeer naar Venezuela, persoonlijk een bijzonder

risico op een ‘onmenselijk en vernederende behandeling’ loopt. Bijgevolg kan niet worden aangenomen

dat u, indien u zou terugkeren naar Venezuela, in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen.

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 ee 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 (zie COI Focus Venezuela: Situation Sécuritaire)

blijkt dat het gros van het geweld dat in Venezuela plaatsvindt er de vorm aanneemt van

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals moorden, ontvoeringen, afpersing, drugshandel en illegale

ontginning van mijnen. Het merendeel van deze misdaden wordt gepleegd door individuele misdadigers

of kleine lokale bendes. Niettegenstaande sommige gewapende groeperingen, zoals de

guerrillabewegingen uit Colombia, de Bolivarian Liberation Forces en de stedelijke colectivos, hun

criminele activiteiten combineren met een politiek discours ter ondersteuning van het Chávez project, is

economische verrijking het primaire doel van de in Venezuela gepleegde misdaden. Het merendeel van

het geweld in Venezuela is bijgevolg niet zuiver conflictgerelateerd en doorgaans doelgericht van aard.

Het CGVS erkent dat crimineel geweld er wijdverspreid, doch benadrukt dat dit geweld niet kadert in

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

groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in Venezuela actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert de schending aan “van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, van

de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur,

meer bepaald de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting en verzoekers rechten van verdediging.

Manifeste beoordelingsfout”.

Verzoeker laat gelden:
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“1. Dat verzoeker vaststelt dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen door

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen niet op een afdoende manier werd

gemotiveerd waarom verzoeker niet kan beschouwd worden als een “refugié sur place”.

Verzoeker vreest immers omwille van zijn politiek gedachtengoed en engagement, zijn homoseksualiteit

en de huidige gevaarlijke en de mensonwaardige situatie in Venezuela anno 2018 bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst wegens zijn politieke oppositieactiviteiten en zijn homoseksualiteit

gediscrimineerd en vervolgd te worden minstens er het slachtoffer te worden van folteringen of van

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

2. Verzoeker verwijst dienaangaande naar het punt 94 van het “Handbook on Procedures and Criteria

for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status

of Refugees”, van het UNHCR : “94.The requirement that a person must be outside his country to be a

refugee does not mean that he must necessarily have left that country illegally, or even that he must

have left it on account of wellfounded fear. He may have decided to ask for recognition of his refugee

status after having already been abroad for some time. A person who was not a refugee when he left his

country, but who becomes a refugee at a later date, is called a refugee “sur place”.

Dat vaststaat dat de mensenrechtensituatie in Venezuela steeds maar verslechtert. Verzoeker verwijst

naar de « Resolutie dd. 2.05.2018 van het Europees Parlement over de verkiezingen in Venezuela

(2018/2695(RSP)”2 waarin ondermeer het volgende wordt gesteld : (…)

Dat derhalve gezien de (mensenrechten)situatie in Venezuela jaarlijks verslechtert, de

Commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geenszins in de weigeringsbeslissing kon

stellen dat verzoeker te lang heeft gewacht om een asielaanvraag in te dienen en gehouden was te

motiveren waarom verzoeker niet kan beschouwd worden als een “refugié sur place”.

3. Dat vervolgens vaststaat dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

geenszins in de weigeringsbeslissing afdoende heeft gemotiveerd waarom verzoeker wegens zijn actief

lidmaatschap van en zijn politieke activiteiten voor de oppositiepartij Primero Justicia niet kan

beschouwd worden als een vluchteling wegens leven en vrijheid bij een terugkeer naar Venezuela in

gevaar is.

Dat verzoeker wel degelijk sedert 2012 een militant is van de oppositiepartij ‘Primero Justicia’, waarvan

hij een actief partijlid is en waar hij diverse functies uitoefende waaronder politiek activist, blijkt uit het

attest dd. 16.12.2017 van de heer Leonard C., gemeentelijk coördinator van ‘Primero Justicia’ te Mérida

(Venezuela). In dit attest verklaart de heer Leonard C. uitdrukkelijk dat in Venezuela verzoekers

burgerrechten en politieke rechten werden geschonden en dat zijn fysieke integriteit er in gevaar is.

Verzoeker legt eveneens een foto neer dd. 3.10.2012 waaruit blijkt dat hij als lid van de ‘Primero

Justicia’ in Venezuela deelnam aan een protestactie (cf. stuk 2).

Dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft nagelaten een grondig

onderzoek in te stellen naar de vervolging in Venezuela van militanten van de oppositiepartij ‘Primero

Justicia’, die deeluitmaakt van de “Mesa de la Unidad Democrática (MUD), een coalitie van

oppositiepartijen, welke (ondermeer) door het Venezolaanse Hooggerechtshof op 25 januari 2018 van

de deelname aan de presidentsverkiezingen werden uitgesloten.

Dat leden van de oppositiepartij ‘Primero Justicia’ in Venezuela vervolgd worden, blijkt voldoende uit het

rapport “Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela: Treatment of members of the

Primero Justicia (PJ) party [Justice First] by authorities, including instances of violence (January 2015-

December 2015), dd. 22 December 2015 3 ”.

De mede-oprichter van de oppositiepartij ‘Primero Justicia’, Leopoldo López, is na drie jaar en zeven

maanden gevangenis nog steeds in Venezuela wegens zijn oppositieactiviteiten onder huisarrest (The

New York Times, “Leopoldo López Speaks Out, and Venezuela’s Government Cracks Down” dd.

9.03.2018).

Verzoeker verwijst eveneens naar het rapport van Human Rights Watch, “Crackdown on Dissent,

Brutality, Torture and political Persecution in Venezuela” dd. 29.11.20175 , waaruit blijkt dat de minste

(politieke) oppositie in Venezuela gruwelijk door de Venezolaanse autoriteiten wordt onderdrukt : (…)

Dat derhalve verzoekers leven en vrijheid in Venezuela wegens zijn politiek engagement (nog steeds)

wel degelijk in gevaar is.

Dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geenszins voorafgaand een

grondig en afdoend onderzoek heeft ingesteld aangaande de (mensenrechten)situatie van

manifestanten en politieke opposanten in Venezuela.

Dat het onderzoek van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zich onterecht

slechts beperkte tot de “veiligheidssituatie in Venezuela” (onderzoek welke ondertussen reeds dateert

van 20 april 2018).
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4. Dat eveneens de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen alvorens een

beslissing te nemen aangaande verzoeker heeft nagelaten een afdoend onderzoek in te stellen naar de

mensenrechtensituatie van homoseksuelen in Venezuela.

Dat homoseksuelen in Venezuela wel degelijk het slachtoffer zijn van dan moord, discriminatie, fysisch

en verbaal geweld, foltering, willekeurige detentie, machtsmisbruik,… blijkt uit het rapport van het

Refugee Legal Aid Information for Lawyers Representing Refugees Globally, ‘Venezuela LGBTI

Resources’ waarin een overzicht wordt gegeven van de erbarmelijke mensenrechtensituatie van

lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Venezuela.

Dat homoseksuelen uit angst voor hun leven en vrijheid en gezien de verslechterde economische en

politieke crisis genoodzaakt zijn wegens hun homoseksualiteit hun land, Venezuela, te ontvluchten en

wegens hun homoseksualiteit (in Frankrijk) als vluchteling erkend worden blijkt uit volgende

persartikelen/database :

- NBC News, dd. 10.05.2017: “For Some LGBTQ Venezuelans, Fleeing Home Was Their Only Option”

- European Database of Asylum Law dd. 23.04.2018 : “France: National Court of Asylum recognises

refugee status to Venezuelan applicant fleeing persecution on grounds of sexual orientation”

In dit vonnis wordt het volgende vastgesteld : “National Court of Asylum ruled that even if there is, in

Venezuela, a legislation formally prohibiting discrimination on the grounds of sexual orientation,

homosexuals are generally stigmatised by the society and are often victims of aggressions and general

violence, including by the police. This is largely documented in reports from civil society organisations,

such as the annual report on Venezuela by the Freedom House. Moreover, the Court took notice that

the situation faced by the LGBTI population in Venezuela worsened with the current economic and

political crisis, as same-sex couples are often excluded from the network of food distribution by the State

and the LGBTI population is frequently the subject of defamation from the part of high-ranking national

authorities, including the president.” (eigen onderlijning).

Dat verzoeker vaststelt dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

aangaande de (mensenrechten)situatie van de homoseksuelen in Venezuela zelf anno 2018 slechts één

persartikel heeft geconsulteerd, met name het artikel ‘The quiet strugge of Venezuela’s LGBTQ

Community’, welke ondertussen reeds dateert van 31.01.2018.

De overige twee door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geconsulteerde

rapport/persartikel aangaande de (mensenrechten)situatie van de homoseksuelen in Venezuela is ofwel

uiterst beperkt (cf. US Department of State, Bureau of democrazy, human rights and labor, country

reports on human rights practies for 2017) of heeft betrekking op Latijns Amerika in het algemeen.

Dat derhalve verzoekers leven en vrijheid in Venezuela wegens zijn homoseksualiteit (welke de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen niet in twijfel trekt) wel degelijk in gevaar

is.

5. Dat verzoeker derhalve geenszins kan terugkeren naar Venezuela wegens zijn politieke

oppositieactiviteiten en wegens zijn homoseksualiteit. Dat verzoeker wel degelijk een gegronde vrees

voor vervolging koestert zoals omschreven in het art. 1 van de Vluchtelingenconventie en in het art. 48/3

van de Vreemdelingenwet.”

2.1.2. In een antwoordnota van 6 november 2018 stelt verweerder:

“2.2. (…) Verweerder is van mening dat het betoog van verzoekende partij dat het CGVS niet op

afdoende wijze heeft gemotiveerd waarom hij niet kan worden beschouwd als “vluchteling “sur place””,

niet in het minst kan worden bijgetreden, aangezien in de bestreden beslissing op omstandige wijze

wordt uiteengezet waarom verzoekende partij zijn vrees voor vervolging omwille van zijn beweerde

activiteiten voor oppositiepartij Primero Justicia niet aannemelijk heeft kunnen maken. Voorts wordt in

de bestreden beslissing toegelicht waarom de door verzoeker aangehaalde problemen omwille van zijn

homoseksuele geaardheid onvoldoende zwaarwichtig zijn om gewag te kunnen maken van vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de Vw. of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

Waar verzoeker in zijn betoog verwijst naar zijn “politiek gedachtegoed en engagement”, alsook zijn

homoseksuele geaardheid wijst verweerder er op dat de door verzoeker aangehaalde feiten

gebeurtenissen betreffen die in zijn land van herkomst plaatsvonden. In bestreden beslissing wordt dan

ook volkomen terecht opgemerkt dat indien verzoeker om die redenen beweert vervolgd te worden in

zijn land van herkomst, er redelijkerwijze van hem mag verwacht worden dat dat hij bij zijn aankomst of

kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een verzoek om internationale bescherming indient.

Verzoeker verklaarde evenwel dat hij al op 21 januari 2016 Venezuela verlaten had, en na een verblijf

van één maand in Spanje en twee maanden in Duitsland naar België gereisd was, waarbij in april 2016

aankwam (notities CGVS, p. 9 en 17). Verzoeker diende dus pas een verzoek om internationale

bescherming in op 8 augustus 2016, i.e. ruim 7 maanden na zijn aankomst in Europa.
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Het feit dat verzoeker zo lang wachtte om asiel aan te vragen is wel degelijk een indicatie dat hij

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig wel degelijk de

ernst van de door hem geschetste vervolging.

2.3. (…)

2.3.1. Verweerder benadrukt dat het CGVS geenszins ontkent of betwist dat er in Venezuela sprake is

van politiek repressie waarbij politieke opposanten van president Maduro geviseerd worden, en dat de

autoriteiten hardhandig kunnen optreden tegen criticasters of personen die deelnemen aan protestacties

gericht tegen het regime. Echter, nergens uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat er in

Venezuela sprake is van een systematische vervolging omwille van politieke redenen, of dat het louter

lidmaatschap van of sympathie voor een oppositiepartij ipso facto leidt tot problemen met de

Venezolaanse autoriteiten. Daarom kan het loutere feit dat een verzoeker in mindere of meerde mate

politiek actief zou zijn geweest in Venezuela op zich niet volstaan om erkend te worden als vluchteling.

Een individuele beoordeling van de vraag naar internationale bescherming blijft derhalve noodzakelijk.

Met betrekking tot de informatie die verzoeker bijvoegt, merkt verweerder voorts op dat deze geenszins

aantoont dat de informatie waarop de Commissaris-generaal zich baseert onvolledig zou zijn, dan wel

dat de conclusie van het CGVS onjuist zou zijn. Immers, de door verzoeker aangehaalde informatie

heeft betrekking op leidinggevende opposanten, personen die een hoge functie bekleden binnen hun

partij, personen wiens politiek activisme verder reikt dan het louter lid zijn van een oppositiepartij, of

personen die opgepakt worden tijdens hun deelname aan een van de demonstraties tegen de president.

Dienaangaande wijst verweerder er op dat uit verzoekers eigen verklaringen onmiskenbaar blijkt dat de

politieke activiteiten die verzoeker in Venezuela verricht heeft te marginaal zijn om te concluderen dat hij

daarom een gegronde vrees voor vervolging zou hebben. Verzoeker verklaarde immers dat hij zelf niet

politiek actief was, doch de partij enkel hielp in de verkiezingscampagne, dit onder meer door zijn werk

bij Ferisol en het geven van donaties (notities CGVS, p. 24); dat hij zich “nooit had laten registreren” en

dat hij nooit is gaan stemmen (zie notities CGVS, p. 24); dat hij deelnam aan betogingen tegen de

president, doch zonder lid te zijn van een organisatie (Vragenlijst CGVS, p.1 , vraag 3); dat hij enkel

heeft deelgenomen aan de guarimbas in zijn eigen buurt, en niet had deelgenomen aan betogingen in

andere buurten (zie CGVS notities p. 23); en dat zijn rol binnen de guarimbas, waarvan hij overigens

niet concreet kon toelichten wie deze organiseerde, beperkt was tot bv. rijst voorzien of lawaai maken.

Uit verzoekers verklaringen komt derhalve duidelijk naar voren dat de activiteiten die hij in Venezuela

verricht had er in bestonden hulp te bieden aan de oppositieparij Primero Justicia, doch dat hij zelf geen

geregistreerd lid was van deze partij en dat zijn activiteiten niet verder reikten dan de buurt waar hij

woonachtig was.

Dat zijn activiteiten als sympathisant van Primero Justicia niet van dien aard waren dat hij vervolging

dient te vrezen, wordt bovendien bevestigd door verzoekers eigen verklaringen en de door hem

neergelegde documenten. Zo kan uit het gegeven dat verzoeker vlak voor zijn vertrek in januari 2016

een nieuwe identiteitskaart bekwam (notities CGVS, p. 16), en dat hij zijn land legaal en probleemloos

met behulp van zijn eigen paspoort verlaten heeft (notities CGVS, p. 16 -18) reeds afgeleid worden dat

verzoeker voor zijn komst naar België niet in de specifieke negatieve aandacht van de Venezolaanse

autoriteiten stond. De vaststelling dat verzoeker zich bovendien enkele maanden na het indienen van

zijn verzoek om internationale bescherming naar de Venezolaanse ambassade heeft begeven om er

een nieuw paspoort te bekomen (zie notities CGVS p. 16) is een duidelijke aanwijzing dat verzoeker

geen vrees voor vervolging koestert ten aanzien van de autoriteiten van zijn land van herkomst.

Daarenboven blijkt duidelijk uit verzoekers verklaringen dat hij geen vervolging vreest omwille van zijn

activiteiten voor Primero Justicia. Immers, verzoeker heeft tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de zetel

van het CGVS uitdrukkelijk verklaard dat hij niet bang was om terug te keren naar Venezuela omdat hij

“tegen de overheid (is) of oppositie (is)”, maar omdat het gevaarlijk was in Venezuela, waarbij verzoeker

dan verwees naar zijn angst ontvoerd te worden door criminelen (zie notities CGVS, p. 26-27).

Verzoeker verklaarde bovendien uitdrukkelijk dat hij nooit problemen ondervonden had met de politie of

de paramilitairen in Venezuela (zie notities CGVS, p. 24).

Verzoekers verwijzing naar enkele algemene rapporten en een aantal vaststellingen van internationale

mensenrechtenorganisaties volstaat dan ook niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit risico dient in

concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

2.3.2. Wat het door verzoeker neergelegde attest van Primero Justicia betreft, wijst verweerder er op dat

getuigschriften van een politieke beweging weliswaar een bijkomend bewijs kunnen zijn van de door

verzoeker aangehaalde feiten, doch dergelijke documenten kunnen op zich niet voldoende zijn om een

vrees voor vervolging aannemelijk te maken.
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Ze hebben geen officieel karakter en geen bewijswaarde (RvV, nr. 73 837 van 24 januari 2012). Dat aan

dit attest geen objectie bewijswaarde kan worden toegekend wordt bovendien bevestigd door de

vaststelling dat dit document enkele gegevens bevat die niet te verzoenen zijn met verzoekers

verklaringen afgelegd op de zetel van de DVZ en het CGVS. Zo wordt in het attest het gesteld dat

verzoeker ”sinds 2012 actief partijlid is van Primero Justicia”, dit terwijl verzoeker uitdrukkelijk verklaard

heeft dat hij zich “nooit had laten registreren” (zie notities CGVS, p. 24); dat hij deelnam aan betogingen

tegen de president, doch zonder lid te zijn van een organisatie (Vragenlijst CGVS, p.1 , vraag 3). Voorts

wordt in het attest gesteld dat verzoekers ”verblijf in Venezuela omwille van zijn activiteiten voor Primero

Justicia onhoudbaar was geworden”, doch verzoeker heeft steeds verklaard dat hij zijn reis naar Europa

cadeau had gekregen voor zijn verjaardag en dat hij als toerist naar België was gekomen (zie Verklaring

DVZ, p. 9, vraag 29 en notities CGVS p. 7-8). Op geen enkel ogenblik heeft verzoeker ooit gewag

gemaakt van het feit dat hij Venezuela heeft moeten verlaten omdat de situatie er voor hem

“onhoudbaar” was geworden “gezien de uitoefening van zijn burgerrechten en politieke rechten

gelimiteerd wordt op discriminerende manier en bovendien ook zijn lichamelijk integriteit wordt

bedreigd.” .

2.3.3. Daar waar verzoeker verwijst naar een foto om aan te tonen dat hij lid was van de Primero

Justicia, herhaalt en benadrukt verweerder dat uit verzoekers verklaringen duidelijk blijkt dat hij zelf

geen geregistreerd lid was van deze partij, doch louter sympathisant (zie uiteenzetting onder punt

2.3.1.). Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij enkel heeft deelgenomen aan de guarimbas

in zijn eigen buurt, alwaar veel mensen van de oppositie, zowel parlementsleden als de burgemeester

van Merdia, woonden. Gezien de door verzoeker geschetste situatie in zijn buurt en gezien zijn

sympathie voor Primero Justicia is het dan ook niet zo bevreemdend dat verzoeker, wanneer hij

deelnam aan de guarimbas in zijn buurt, een t-shirt droeg van de partij waarvoor hij sympathie heeft en

dewelke duidelijk prominent aanwezig/actief is in zijn buurt. Uit het louter dragen van een tshirt van een

partij kan overigens hoe dan ook niet worden afgeleid dat men ook daadwerkelijk lid is van deze partij.

2.4. (…)

2.4.1. Verweerder merkt op dat het CGVS niet betwist dat homoseksuele personen in Venezuela te

maken kunnen krijgen met discriminatoire maatregelen, bedreigingen en geweld. Het CGVS is zich

terdege bewust van de precaire situatie waarin de LGBT in Venezuela zich kunnen bevinden, maar

benadrukt dat elke asielaanvraag individueel beoordeeld dient te worden, en dat nergens uit de

informatie waarover het CGVS beschikt, dan wel de informatie die verzoeker toevoegt aan zijn

verzoekschrift blijkt dat het gegeven homoseksueel te zijn betekent dat men systematisch een gegronde

vrees voor vervolging heeft. Het loutere feit homoseksueel te zijn in Venezuela is op zich dan ook niet

voldoende om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A

(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

bescherming. Een individuele beoordeling van verzoekers vraag naar internationale bescherming,

waarbij verzoeker zijn vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk.

Dienaangaande blijkt uit verzoekers verklaringen dat wanneer gevraagd wordt naar de redenen waarom

hij niet kan terugkeren naar Venezuela verzoeker enkel naar zijn homoseksuele geaardheid verwijst als

zijnde een reden voor misbruik in de gevangenis indien hij daar ooit zou terechtkomen (zie notities

CGVS, p. 8). Verzoeker haalde doorheen zijn persoonlijk onderhoud voorts geen enkel vrees aan voor

problemen die verband houden met zijn homoseksuele geaardheid (zie notities CGVS, p. 25-26). Hij

verklaarde weliswaar dat hij op school en op straat gepest en getreiterd werd omwille van zijn

geaardheid, en dat zijn familie, en meer in het bijzonder zijn vader, zijn geaardheid moeilijk kon

aanvaarden, doch de door verzoeker aangehaalde feiten zijn onvoldoende zwaarwichtig om gewag te

kunnen maken van “vervolging “ in de zin van het Verdrag van Genève. Dit veronderstelt immers een

voortdurende of systematische schending van mensenrechten die een ernstige aantasting van de

menselijke waardigheid inhoudt en tegen dewelke een staat niet wil of niet kan beschermen (J.C.

Hathaway, The Law of Refugee status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 101, e.v. en UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september

1979, 51). Nergens uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij hier het slachtoffer van geweest is, noch

blijkt uit zijn verklaringen dat de mate waarin hij gepest werd of problemen ondervond met zijn familie

omwille van zijn geaardheid aanleiding heeft gegeven tot een toestand waarbij de problemen die hij

hierdoor ondervond dermate systematisch en ingrijpend waren dat zijn fundamentele mensenrechten

werden aangetast waardoor het leven in Venezuela ondraaglijk werd.

Verzoeker haalde weliswaar aan dat hij een paar keer bestolen werd en dat de overvallers hem dan

uitmaakten voor “vuile janet” maar dat uit zijn verklaringen blijkt dat hij eerder geviseerd werd omdat

overvallers hem, mede door zijn lichaamsbouw, als een gemakkelijke prooi beschouwden.
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Verder verklaarde verzoeker enkel in zeer algemene termen dat het niet gemakkelijk is als

homoseksueel in Venezuela, waarbij hij dan verwees naar de vele ziektes waaraan homoseksuelen

zouden blootgesteld worden, waaronder HIV, en dat zij in Venezuela hiervoor behandeling krijgen.

Verzoeker brengt hierbij echter geen concrete op zijn persoon betrokken feiten aan. Nergens uit

verzoekers verklaringen blijkt voorts dat hij omwille van zijn geaardheid belet werd om aan de

universiteit te studeren, dan wel problemen ondervond tijdens zijn werkzaamheden voor Ferisol.

Evenmin blijkt uit zijn verklaringen dat hij hierdoor geen toegang tot de gezondheidszorg of dat vrienden

hem niet accepteerden als homoseksuelen.

Voorts blijkt uit zijn verklaringen dat zijn vader moeite had om te aanvaarden dat verzoeker

homoseksueel was, en dit ook kenbaar maakte via social media, doch dit alles belette verzoekers

familie niet om hem een reis naar Europa cadeau te doen voor zijn verjaardag (zie notities CGVS p. 7

en 9).

Gelet op het geheel van verzoekers verklaringen aangaande zijn persoonlijke situatie en gelet op de

algemene informatie die er op wijst dat het loutere feit homoseksueel te zijn niet betekent dat men

systematisch een gegronde vrees voor vervolging heeft, concludeert verweerder dat verzoeker ook

vanwege zijn homoseksuele geaardheid geen gegronde vrees voor vervolging hebben.

2.4.2. Waar verzoeker in de verf zet dat de Franse ‘Cour Nationale du Droit d’Asile’ op 23 april 2018 een

Venezolaanse burger erkend heeft als vluchteling omdat hij als homoseksueel vervolging dient te

vrezen, merkt verweerder op dat het feit dat buurlanden en/of andere landen in Europa op basis van

bepaalde informatie soms tot andere visies komen en verschillende gevolgtrekkingen nemen omtrent de

situatie in welbepaalde landen - wat ook binnen een zelfde land kan gebeuren/gebeurt daar waar er

bijvoorbeeld meerdere en verschillende instanties bevoegd zijn voor en zich over de verzoeken om

internationale bescherming buigen -, is, gelet bovendien op het individuele onderzoek en de individuele

beoordeling van elk verzoek om internationale bescherming, geenszins abnormaal of vreemd. Dat de

Franse Cour Nationale du Droit d’Asile’ niet alleen rekening heeft gehouden met de algemene situatie in

Venezuela maar ook met de individuele elementen zoals aangebracht door de asielzoeker in kwestie,

blijkt overigens duidelijk uit de bewoordingen in stuk 7. Zo wordt immers gesteld worden dat de Franse

rechtbank de weigeringsbeslissing vernietigde “based on the applicant’s personal circumstances and the

previous persecution he had faced” (vrije vertaling: verzoekers persoonlijke omstandigheden en de

eerder ondergane vervolging). Verweerder wijst er tot slot nog op dat tot op heden rechterlijke

beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentwaarde hebben (RvS 18 december 2008,

beschikking nr. 3679).”

2.2.1. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom een verzoeker om internationale bescherming al

dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.2. Inzake de opgeworpen laattijdigheid van verzoekers verzoek om internationale bescherming blijkt

uit zijn verklaringen (gehoor CGVS, p. 8, p. 17) dat hij dit verzoek deed in augustus 2016 ingevolge de

verslechterende situatie in zijn land van herkomst sinds zijn aankomst in België in april 2016. Het is

omwille van verzoekers verklaringen, in combinatie met de landeninformatie die voorhanden is in het

dossier, voor de Raad aannemelijk dat verzoeker niet onmiddellijk bij aankomst in Europa een verzoek

om internationale bescherming indiende.

2.2.3. Verzoeker voert een vrees voor vervolging aan omwille van zijn politieke overtuiging en

activiteiten. Ter ondersteuning voegt hij bij het verzoekschrift attesten die activiteiten zouden aantonen.

Hij voegt tevens landeninformatie bij inzake de behandeling van politieke opposanten.

Omtrent verzoekers vrees voor vervolging omwille van politieke overtuiging treedt de Raad verweerder

bij waar deze omtrent verzoekers voorgehouden politiek profiel in de antwoordnota stelt:

“(…) Daarom kan het loutere feit dat een verzoeker in mindere of meerde mate politiek actief zou zijn

geweest in Venezuela op zich niet volstaan om erkend te worden als vluchteling. Een individuele

beoordeling van de vraag naar internationale bescherming blijft derhalve noodzakelijk.

Met betrekking tot de informatie die verzoeker bijvoegt, merkt verweerder voorts op dat deze geenszins

aantoont dat de informatie waarop de Commissaris-generaal zich baseert onvolledig zou zijn, dan wel

dat de conclusie van het CGVS onjuist zou zijn. Immers, de door verzoeker aangehaalde informatie

heeft betrekking op leidinggevende opposanten, personen die een hoge functie bekleden binnen hun

partij, personen wiens politiek activisme verder reikt dan het louter lid zijn van een oppositiepartij, of

personen die opgepakt worden tijdens hun deelname aan een van de demonstraties tegen de president.
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Dienaangaande wijst verweerder er op dat uit verzoekers eigen verklaringen onmiskenbaar blijkt dat de

politieke activiteiten die verzoeker in Venezuela verricht heeft te marginaal zijn om te concluderen dat hij

daarom een gegronde vrees voor vervolging zou hebben. Verzoeker verklaarde immers dat hij zelf niet

politiek actief was, doch de partij enkel hielp in de verkiezingscampagne, dit onder meer door zijn werk

bij Ferisol en het geven van donaties (notities CGVS, p. 24); dat hij zich “nooit had laten registreren” en

dat hij nooit is gaan stemmen (zie notities CGVS, p. 24); dat hij deelnam aan betogingen tegen de

president, doch zonder lid te zijn van een organisatie (Vragenlijst CGVS, p.1 , vraag 3); dat hij enkel

heeft deelgenomen aan de guarimbas in zijn eigen buurt, en niet had deelgenomen aan betogingen in

andere buurten (zie CGVS notities p. 23); en dat zijn rol binnen de guarimbas, waarvan hij overigens

niet concreet kon toelichten wie deze organiseerde, beperkt was tot bv. rijst voorzien of lawaai maken.

Uit verzoekers verklaringen komt derhalve duidelijk naar voren dat de activiteiten die hij in Venezuela

verricht had er in bestonden hulp te bieden aan de oppositieparij Primero Justicia, doch dat hij zelf geen

geregistreerd lid was van deze partij en dat zijn activiteiten niet verder reikten dan de buurt waar hij

woonachtig was.

Dat zijn activiteiten als sympathisant van Primero Justicia niet van dien aard waren dat hij vervolging

dient te vrezen, wordt bovendien bevestigd door verzoekers eigen verklaringen en de door hem

neergelegde documenten. Zo kan uit het gegeven dat verzoeker vlak voor zijn vertrek in januari 2016

een nieuwe identiteitskaart bekwam (notities CGVS, p. 16), en dat hij zijn land legaal en probleemloos

met behulp van zijn eigen paspoort verlaten heeft (notities CGVS, p. 16 -18) reeds afgeleid worden dat

verzoeker voor zijn komst naar België niet in de specifieke negatieve aandacht van de Venezolaanse

autoriteiten stond. De vaststelling dat verzoeker zich bovendien enkele maanden na het indienen van

zijn verzoek om internationale bescherming naar de Venezolaanse ambassade heeft begeven om er

een nieuw paspoort te bekomen (zie notities CGVS p. 16) is een duidelijke aanwijzing dat verzoeker

geen vrees voor vervolging koestert ten aanzien van de autoriteiten van zijn land van herkomst.

Daarenboven blijkt duidelijk uit verzoekers verklaringen dat hij geen vervolging vreest omwille van zijn

activiteiten voor Primero Justicia. Immers, verzoeker heeft tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de zetel

van het CGVS uitdrukkelijk verklaard dat hij niet bang was om terug te keren naar Venezuela omdat hij

“tegen de overheid (is) of oppositie (is)”, maar omdat het gevaarlijk was in Venezuela, waarbij verzoeker

dan verwees naar zijn angst ontvoerd te worden door criminelen (zie notities CGVS, p. 26-27).

Verzoeker verklaarde bovendien uitdrukkelijk dat hij nooit problemen ondervonden had met de politie of

de paramilitairen in Venezuela (zie notities CGVS, p. 24).

Verzoekers verwijzing naar enkele algemene rapporten en een aantal vaststellingen van internationale

mensenrechtenorganisaties volstaat dan ook niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit risico dient in

concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

2.3.2. Wat het door verzoeker neergelegde attest van Primero Justicia betreft, wijst verweerder er op dat

getuigschriften van een politieke beweging weliswaar een bijkomend bewijs kunnen zijn van de door

verzoeker aangehaalde feiten, doch dergelijke documenten kunnen op zich niet voldoende zijn om een

vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Ze hebben geen officieel karakter en geen bewijswaarde

(RvV, nr. 73 837 van 24 januari 2012). Dat aan dit attest geen objectie bewijswaarde kan worden

toegekend wordt bovendien bevestigd door de vaststelling dat dit document enkele gegevens bevat die

niet te verzoenen zijn met verzoekers verklaringen afgelegd op de zetel van de DVZ en het CGVS. Zo

wordt in het attest het gesteld dat verzoeker ”sinds 2012 actief partijlid is van Primero Justicia”, dit terwijl

verzoeker uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zich “nooit had laten registreren” (zie notities CGVS, p. 24);

dat hij deelnam aan betogingen tegen de president, doch zonder lid te zijn van een organisatie

(Vragenlijst CGVS, p.1 , vraag 3). Voorts wordt in het attest gesteld dat verzoekers ”verblijf in Venezuela

omwille van zijn activiteiten voor Primero Justicia onhoudbaar was geworden”, doch verzoeker heeft

steeds verklaard dat hij zijn reis naar Europa cadeau had gekregen voor zijn verjaardag en dat hij als

toerist naar België was gekomen (zie Verklaring DVZ, p. 9, vraag 29 en notities CGVS p. 7-8). Op geen

enkel ogenblik heeft verzoeker ooit gewag gemaakt van het feit dat hij Venezuela heeft moeten verlaten

omdat de situatie er voor hem “onhoudbaar” was geworden “gezien de uitoefening van zijn

burgerrechten en politieke rechten gelimiteerd wordt op discriminerende manier en bovendien ook zijn

lichamelijk integriteit wordt bedreigd.” .

2.3.3. Daar waar verzoeker verwijst naar een foto om aan te tonen dat hij lid was van de Primero

Justicia, herhaalt en benadrukt verweerder dat uit verzoekers verklaringen duidelijk blijkt dat hij zelf

geen geregistreerd lid was van deze partij, doch louter sympathisant (zie uiteenzetting onder punt

2.3.1.).
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Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij enkel heeft deelgenomen aan de guarimbas in zijn

eigen buurt, alwaar veel mensen van de oppositie, zowel parlementsleden als de burgemeester van

Merdia, woonden. Gezien de door verzoeker geschetste situatie in zijn buurt en gezien zijn sympathie

voor Primero Justicia is het dan ook niet zo bevreemdend dat verzoeker, wanneer hij deelnam aan de

guarimbas in zijn buurt, een t-shirt droeg van de partij waarvoor hij sympathie heeft en dewelke duidelijk

prominent aanwezig/actief is in zijn buurt. Uit het louter dragen van een tshirt van een partij kan

overigens hoe dan ook niet worden afgeleid dat men ook daadwerkelijk lid is van deze partij.”

Voormeld verweer vindt steun in het dossier, is terecht en pertinent en wordt door de Raad

overgenomen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft

omwille van politieke redenen.

2.2.4. Verzoeker voert een vrees voor vervolging aan omwille van zijn homoseksuele geaardheid.

2.2.4.1. Verzoekers homoseksuele geaardheid staat niet ter betwisting en blijkt genoegzaam uit zijn

verklaringen.

Omtrent de situatie van homoseksuelen repliceert verweerder: “Verweerder merkt op dat het CGVS niet

betwist dat homoseksuele personen in Venezuela te maken kunnen krijgen met discriminatoire

maatregelen, bedreigingen en geweld.” Verweerder is echter van oordeel dat verzoeker niet in concreto

aantoont dat hij een individuele vrees voor vervolging aantoont (cf. voormelde punten 2.4.1 en 2.4.2.

van de verweernota).

Inzake de problemen die verzoeker had omwille van zijn homoseksuele geaardheid blijkt uit zijn

verklaringen dat (i) zijn vader een profvoetballer was en verzoekers homoseksuele geaardheid niet

aanvaardde en verzoeker om deze reden onder meer herhaaldelijk sloeg (gehoor CGVS, p. 10, p. 12);

(ii) verzoeker naar psychologen en psychiaters werd gestuurd (gehoor CGVS, p. 10); (iii) verzoeker

gepest werd op school (gehoor CGVS, p. 10); (iv) verzoeker het slachtoffer werd van een messteek in

zijn been omdat hij homo is (gehoor CGVS, p. 9); (v) verzoeker aanvoert dat het voor iedereen duidelijk

is dat hij homoseksueel is en een gemakkelijk slachtoffer is van gewelddaden (gehoor CGVS, p. 25); (vi)

verzoeker omwille van zijn vrouwelijkheid gepest en uitgelachen werd (gehoor CGVS, p. 9, p. 26).

Verzoekers verklaringen zijn coherent en onderschrijven het standpunt van verweerder waar deze stelt

“(…) dat homoseksuele personen in Venezuela te maken kunnen krijgen met discriminatoire

maatregelen, bedreigingen en geweld.”

2.2.4.2. Verweerder stelt inzake de aangevoerde ernst van de vervolging: “Verzoeker haalde doorheen

zijn persoonlijk onderhoud voorts geen enkel vrees aan voor problemen die verband houden met zijn

homoseksuele geaardheid (zie notities CGVS, p. 25-26). Hij verklaarde weliswaar dat hij op school en

op straat gepest en getreiterd werd omwille van zijn geaardheid, en dat zijn familie, en meer in het

bijzonder zijn vader, zijn geaardheid moeilijk kon aanvaarden, doch de door verzoeker aangehaalde

feiten zijn onvoldoende zwaarwichtig om gewag te kunnen maken van “vervolging “ in de zin van het

Verdrag van Genève. Dit veronderstelt immers een voortdurende of systematische schending van

mensenrechten die een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid inhoudt en tegen dewelke

een staat niet wil of niet kan beschermen (J.C. Hathaway, The Law of Refugee status, Butterworths,

Toronto-Vancouver, 1991, 101, e.v. en UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979, 51). Nergens uit verzoekers verklaringen blijkt

dat hij hier het slachtoffer van geweest is, noch blijkt uit zijn verklaringen dat de mate waarin hij gepest

werd of problemen ondervond met zijn familie omwille van zijn geaardheid aanleiding heeft gegeven tot

een toestand waarbij de problemen die hij hierdoor ondervond dermate systematisch en ingrijpend

waren dat zijn fundamentele mensenrechten werden aangetast waardoor het leven in Venezuela

ondraaglijk werd.”

Echter, te dezen dringt zich een toekomstgerichte beoordeling van de vrees voor vervolging op

ingevolge verzoekers homoseksuele geaardheid.

Het is immers een algemeen principe dat bij de beoordeling van de vluchtelingenstatus de ‘vrees voor

vervolging’ (artikel 48/3, § 5 van de Vreemdelingenwet) een toekomstgericht onderzoek vereist.

Bescherming dient niet alleen te worden geboden aan personen die reeds werden vervolgd, maar ook

aan de personen die het risico lopen te zullen worden vervolgd.
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt hieromtrent: “In dit verband moet worden vastgesteld

dat in het stelsel van de richtlijn de bevoegde autoriteiten, wanneer zij overeenkomstig artikel 2, sub c,

van de richtlijn [2004/83/EG] beoordelen of een verzoeker een gegronde vrees heeft te worden

vervolgd, zich ervan vergewissen of de gebleken omstandigheden een zodanige bedreiging voor de

betrokkene vormen dat hij een gegronde vrees heeft om, gelet op zijn persoonlijke situatie,

daadwerkelijk te worden vervolgd. (eigen vetzetting)” (HvJ, 5 september 2012, “Bundesrepublik

Deutschland tegen Y. en Z.”, gevoegde zaken C-71/11 en C-99/11, § 76).

Het ‘Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (Genève,

December 2011)’ van UNHCR stelt (cf. § 45): “However, the word “fear” refers not only to persons who

have actually been persecuted, but also to those who wish to avoid a situation entailing the risk of

persecution.” (eigen vertaling: “Echter, het woord “vrees” verwijst niet alleen naar de personen die reeds

werkelijk werden vervolgd, maar ook naar hen die een situatie wensen te vermijden die het risico op

vervolging met zich zou meebrengen.”)

Van verzoeker kan niet verwacht worden dat hij zijn homoseksualiteit verbergt of zich terughoudend

moet opstellen in de uiting van zijn geaardheid. De vaststelling dat er geen wetgeving is die

homoseksualiteit in verzoekers land van herkomst strafbaar stelt is niet voldoende om uit te sluiten dat

verzoeker geen vrees voor vervolging kan hebben omwille van zijn seksuele geaardheid.

Uit de landeninformatie die verzoeker bij het verzoekschrift voegt (stuk 6, Venezuela LGBTI Resources)

blijkt dat homoseksuelen - zoals ook duidelijk blijkt uit verzoekers persoonlijke belevenissen - dikwijls

gestigmatiseerd worden door de maatschappij en slachtoffer kunnen worden van agressie of geweld. De

politie blijkt ook een significante bron te zijn van fysiek, verbaal en ander geweld ten aanzien van

LGBTI-gemeenschap (ibidem, ‘Discrimination emanating from public institutions’). De bescherming van

autoriteiten blijkt niet effectief te zijn (ibidem, ‘Impunity’). Te dezen dient ook rekening gehouden te

worden met de rampzalige economische situatie in Venezuela waardoor het realistisch voorkomt dat

homoseksuele koppels moeilijker toegang hebben tot een netwerk voor voeding of medische zorgen.

Ook blijkt uit de landeninformatie van verweerder (COI Focus - Venezuela - situation sécuritaire’ van

april 2018, administratief dossier, stuk 17) dat de veiligheidssituatie omwille van de economische situatie

volatiel is. Omwille van deze volatiele veiligheidssituatie en socio-economische situatie, samen

genomen met de houding van de politie ten aanzien van homoseksuelen, is het dan ook plausibel dat

verzoeker geen bescherming van de autoriteiten zal verkrijgen wanneer ten aanzien van hem daden van

vervolging (cf. artikel 48/3, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet) worden gesteld.

Het voorafgaande in acht genomen, kan worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet omwille van zijn homoseksuele geaardheid en derhalve het behoren tot een sociale

groep zoals omschreven in artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 15

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus van de verzoekende partij wordt erkend.

Artikel 2

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien januari tweeduizend negentien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


