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nr. 215 189 van 15 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. HERMANS

Brusselsesteenweg 91/A

1785 MERCHTEM

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

31 december 2018 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 21 december 2018.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 januari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 januari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat V.

HERMANS en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Venezolaans staatsburger, afkomstig uit Ciudad Bolivar. U woonde samen met uw moeder

en uw twee dochters. U studeerde boekhouden en rechten. U behaalde beide diploma’s in 2015 of

2016. Na uw afstuderen begon u te werken op de balie van advocaten in Ciudad Bolivar. U verrichtte

administratief werk en verzorgde de logistiek wanneer er cursussen georganiseerd werden. Na

ongeveer een jaar werd een nieuwe voorzitter van de balie aangesteld. Deze ging te werk als een

despoot en toonde weinig respect voor het personeel. U besliste de balie te verlaten en volgde uw oude

baas, C.S. (…). U ging als secretaresse aan de slag in zijn advocatenbureau. U behartigde zelf ook een

aantal echtscheidingszaken voor de rechtbank. Eind 2017 besloot u het advocatenkantoor te verlaten en

vestigde zich als zelfstandig advocate.
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U hield zich bezig met handelsrecht en het oprichten van naamloze vennootschappen. Uw inkomsten

waren evenwel bescheiden. Indien nodig werd u geholpen door de ouders van uw ex-echtgenoot. In

augustus 2013 sloot u zich aan bij de politieke partij La Causa R. Via C.S. (…) kende u N.C. (…), de

coördinator van La Causa R. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 december 2013 was u lid van

een stembureau. Verder nam u deel aan politieke discussies. U zorgde voor water en eten wanneer er

manifestaties werden georganiseerd. Zelf u nam vier keer deel aan een manifestatie, telkens in 2017 in

Ciudad Bolivar. Aanvankelijk ging het om een vreedzame mars die rustig verliep. Bij de laatste

protestmars waar u aanwezig was, op 24 mei 2017, gebruikten de ordediensten veel geweld tegen

de manifestanten. Daarbij kwam één student, A.P. (…), om het leven. De politie vuurde toen veel

schoten en traangas af op de universiteit waar u en andere betogers zich hadden verscholen. U maakte

ook deel uit van een mensenrechtengroep. Samen met andere advocaten begaf u zich naar bureaus

van de politie of van de nationale garde wanneer jongeren gearresteerd werden tijdens manifestaties. U

belde dan naar uw baas die contacten had bij de ordediensten. U gaat ervan uit dat u herkent werd

tijdens de laatste betoging. In de daaropvolgende dagen circuleerde er een politiepatrouille in de directe

omgeving van de residentie waar u woonde, iets wat daarvoor nooit gebeurde. Op een dag toen u uw

woning verliet, richtte een agent zijn wapen op u. U stapte snel in de wagen die u opwachtte en ging

ervandoor. Op 30 mei 2017 diende u een klacht in bij het Openbaar Ministerie van Ciudad Bolivar naar

aanleiding van de gebeurtenissen in de voorgaande dagen, dewelke u als een bedreiging opvatte.

Sindsdien zette u al uw politieke activiteiten stop. Uit voorzorg bracht u uw kinderen naar de ouders

van uw ex en betrok u zelf een appartement elders in de stad. Aan uw klacht werd geen gevolg

gegeven. U wilde reeds vorig jaar Venezuela verlaten maar kreeg pas in oktober dit jaar een verlenging

van uw paspoort. Twee of drie maanden geleden overleed uw moeder. U verliet Venezuela op 21

november 2018. U reisde naar de Dominicaanse Republiek. U liet uw twee minderjarige kinderen achter

bij uw ex-echtgenoot en zijn ouders. Op 30 november 2018 nam u het vliegtuig naar België. Dezelfde

dag diende u een verzoek om internationale bescherming in.

U bent in het bezit van uw paspoort en uw rijbewijs. Ter ondersteuning van uw verzoek legde u verder

nog volgende documenten neer: uw diploma’s; uw badge van de balie van de staat Bolivar; uw sociale

zekerheidskaart als advocaat; een aanbevelingsbrief van La Causa R d.d. 15 november 2018; een

document van de nationale kiescommissie CNE dat bevestigt dat u als waarnemer optreedt bij de

gemeenteraadsverkiezingen van 2013; uw eigen verklaring aan het Openbaar Ministerie en een

geanonimiseerde klacht op basis hiervan opgesteld door het Openbaar Ministerie op 31 mei 2017;

enkele foto’s van u tijdens uw studies en uw werk en van uw gezin; enkele foto’s van geweld dat werd

gebruikt tegen demonstranten; een artikel over de dood van A.P. (…) en een artikel waarin Maduro La

Causa R beschuldigt van plunderingen in Ciudad Bolivar.

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

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.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/4,

eerste lid van de Vreemdelingenwet.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid in de zin van artikel 57/6/1, § 1, eerste lid c) van de

Vreemdelingenwet met betrekking tot uw reismotief – u was immers niet in het bezit van passende

documentatie waaruit het doel en de omstandigheden van uw verblijf bleken - rechtvaardigde dat een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Na onderzoek van al de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling noch het subsidiaire beschermingsstatuut

kan toekennen.

Vooreerst dient vastgesteld te worden vastgesteld dat uw verklaringen over uw engagement voor La

Causa R weinig overtuigend waren. U stelde u bij de partij te hebben aangesloten in 2013 en tot een

jaar geleden lid te zijn geweest (CGVS, p. 13). Niettegenstaande u verklaarde geregeld deel te hebben

genomen aan politieke discussies en conferenties, was het enige dat u over het ideeëngoed van de

partij kon vertellen dat het een sociaalliberale partij is die tegen het socialisme is (CGVS, p. 14). Uw

beweegredenen om zich bij deze partij aan te sluiten zijn onduidelijk. U zei dat u zulks deed omdat u in

2013 deel zou uitmaken van een stembureau. U gaf echter zelf toe dat lidmaatschap van een politieke

partij daarvoor geen vereiste was.
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Verder verklaarde u dat u zich lid maakte omdat u vrienden had die lid waren maar kon u, gevraagd

naar de namen van de vrienden, enkel N.C. (…), de coördinator van de partij (CGVS, p. 14), opnoemen.

Verder is het frappant dat u A.A. (…) en A.E. (…) (CGVS, p. 24, 25) niet kende, nochtans twee van de

drie personen die de door u neergelegde aanbevelingsbrief ondertekenden. Gelet op bovenstaande

elementen, dienen vraagtekens geplaatst te worden bij het door u beweerde engagement voor La

Causa R.

Ook aan uw verklaringen over uw lidmaatschap van een groep advocaten die rond mensenrechten

werkten, kan geen enkel geloof gehecht worden. U zou samen met uw patron, C.S. (…), bij deze groep

actief zijn geweest. U gaf aan dat er één persoon was die de groep coördineerde en aan elkeen taken

toebedeelde. U diende evenwel de naam van deze persoon schuldig te blijven. Behalve samen met C.S.

(…) aanwezig te zijn geweest, kon u evenmin beschrijven waaruit uw precieze taken binnen deze groep

bestonden. U stelde dat wanneer jongeren gearresteerd werden tijdens een manifestatie, u altijd

meeging naar de plaats van arrestatie. U kon echter niet één naam noemen van een jongere die

gearresteerd werd en waarvoor u zou zijn tussengekomen. U heeft ook nooit zelf een arrestant

verdedigd als advocate (CGVS, p. 22-23).

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan er evenmin enig geloof gehecht worden aan uw bewering op

de Dienst Vreemdelingenzaken dat u steeds voor de oppositie werkte en als advocaat in de bres sprong

voor jongeren die deelnamen aan een manifestatie voor de mensenrechten (DVZ, vragenlijst CGVS,

vraag 3.5, asielmotieven).

Daarnaast dient te worden gewezen op ernstige tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende

verklaringen omtrent de problemen die u gekend heeft. Op de Dienst Vreemdelingenzaken stelde u door

ambtenaren te zijn opgebeld en door de politie te zijn ondervraagd. Hiervan maakte u tijdens uw

onderhoud met het Commissariaatgeneraal geen enkele melding. Nog beweerde u op de Dienst

Vreemdelingenzaken dat u heel veel zaken hebt aangeklaagd waardoor u uiteindelijk werd ontslagen,

zonder enige reden (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.5, asielmotieven). Tijdens uw onderhoud met het

Commissariaat-generaal stelde u nooit te zijn ontslagen. U stelde wel zelf te zijn opgestapt en uw baas,

C.S. (…), te zijn gevolgd, toen deze werd vervangen. U gaf weliswaar aan dat zijn opvolger een despoot

was die niet respectvol was ten aanzien van zijn personeel. Hiermee geconfronteerd, stelde u dat u zelf

opstapte, maar dat de slechte behandeling door de nieuwe voorzitter van de balie bij uw keuze wel een

rol had gespeeld. Frappant is echter dat u de naam van deze nieuwe voorzitter niet kon noemen

(CGVS, p. 10, 24). Bijgevolg kan ook aan deze beweringen geen geloof gehecht worden.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen omtrent uw problemen met de Venezolaanse

autoriteiten eveneens niet coherent en tegenstrijdig zijn. U verklaarde aanvankelijk dat er een agent was

die u begon te bedreigen en u steeds achtervolgde. U verklaarde letterlijk dat er nooit een pistool op u

werd gericht (CGVS, p. 17). U verklaarde later opnieuw vaagweg dat er agressie en repressie ten

aanzien van uw persoon was door ambtenaren (CGVS, p. 18). Toen u werd gevraagd om concreet te

zeggen wat er gebeurd was, beschreef u het verloop van een protest waarbij u geduwd werd en een

andere jongen met een kogel geraakt werd. U verklaarde dat nadien een politiepatrouille rond uw huis

circuleerde (CGVS, p. 18-19). Toen u werd geconfronteerd met de vaststelling dat het patrouilleren van

de politie geen misdrijf was, verklaarde u plots dat er wel een wapen op u gericht werd, hetgeen u

voordien zelf ontkend had (CGVS, p. 19). U kon geen uitleg geven voor deze tegenstrijdigheid. Er

dient overigens bijkomend opgemerkt te worden dat u, voor het door u vermeende misbruik van de

agenten, wel klacht heeft kunnen indienen en dat de betrokken agenten volgens uw verklaringen

verhoord werden.

Gelet op hetgeen voorafgaat, dient te worden besloten dat u geenszins aannemelijk gemaakt hebt

persoonlijk geviseerd te worden door de Venezolaanse autoriteiten omwille van politieke activiteiten. Er

dient hoe dan ook vastgesteld te worden dat u verklaarde dat u eind mei 2017 stopte met activiteiten en

nadien geen problemen meer te hebben ondervonden met de autoriteiten (CGVS, p. 21). U verbleef

vervolgens nog anderhalf jaar in Venezuela.

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.
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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 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 beschermingsstatus. 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.
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U bezit een diploma in de rechten en in boekhouden. U werkte voor de balie van advocaten, voor een

advocatenkantoor en als zelfstandig advocate. Indien u niet rondkwam, kon u een beroep doen op hulp

van de ouders van uw ex-echtgenoot, die zich momenteel over uw twee minderjarige kinderen

ontfermen (CGVS, p. 9-12). 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 een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (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 is, 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.

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

identiteit, nationaliteit, uw studies en uw professionele activiteiten staan niet ter discussie. Het gegeven

dat u eenmaal in 2013 optrad als verkiezingswaarnemer wordt evenmin betwist. Dit element houdt

echter geen verband met uw actuele vrees. Aan de klacht voor het Openbaar Ministerie kan geen

waarde gehecht worden aangezien deze niet ondersteund wordt door geloofwaardige en coherente

verklaringen. De aanbevelingsbrief van La Causa R kwam hierboven reeds aan bod. De foto’s en

artikelen over geweld bij demonstraties handelen niet specifiek over u maar wel over de algemene

situatie in Venezuela, die hierboven beoordeeld werd.

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster beroept zich in een eerste en enig middel op de:

“• Schending artikel 3 EVRM

Schending van artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet;

• Schending van artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag van Genève;

• Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht

• Schending van het redelijkheidsbeginsel

• Schending van het non – refoulementsbeginsel”.

Zij verwijst naar de vluchtelingendefinitie in artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag van Genève

van 1951 en past de elementen uit deze definitie toe op haar problemen en situatie. Zij stelt dat zij

weldegelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft, dat zij geen andere keuze had dan haar land van

herkomst te verlaten en dat verweerder uitgaat van de verkeerde veronderstellingen. Tevens stelt zij dat

zij tijdens haar gehoor haar redelijke vrees heeft aangetoond aan de hand van verschillende elementen.

Verzoekster volhardt in de asielmotieven zoals zij deze uiteenzette bij het CGVS. Zij vreest oprecht voor

haar leven in haar land van herkomst en meent weldegelijk in aanmerking te komen voor de toekenning

van de vluchtelingenstatus.
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Verzoekster vervolgt:

“Verweerster faalt in haar motiveringsplicht en de naleving van het zorgvuldigheidsbeginsel.

1/ Te meer aangezien verzoekster leefde in een zeer onveilig land. Verweerster kan hier niet blind voor

zijn nu dit land dagelijks in de media komt. Verweerster werd meerdere malen bedreigd, zelfs door de

politie. Ze werd bedreigd met een vuurwapen. Ook was zij getuige van het doodschieten van een

student bij een manifestatie waaraan zij deelnam. Als advocate was zij een kwetsbaar profiel. Zeker en

vast, gezien zij een fervente voorvechter was van de mensenrechten, in zonderheid voor jonge mensen.

Doch kan hierover niks worden teruggevonden in de bestreden beslissing. Dus kan er worden vanuit

gegaan dat verweerster hier ook geen twijfels over uit.

Te meer is het dan ook een flagrante schending van artikel 3 EVRM en minstens de motiveringsplicht

door deze verklaringen niet te onderzoeken en de toetsen aan de huidige politieke situatie in het land

van oorsprong.

2/ Verweerster houdt ook geen rekening met de huidige problematiek omtrent het verlenen en verlengen

van een paspoort en andere identiteitsdocumenten. (voorbeeld : https://nos.nl/artikel/2249124-

buurlanden-venezuela-ook-vluchtelingen-met-verlopenpaspoort-welkom.html. (...))

In de hypothese dat verzoekster zou terugkeren, is er geen enkele zekerheid dat zij haar paspoort of

andere identiteitsdocumenten nog zal kunnen gebruiken. Zij diende nu al een jaar te wachten op de

afgifte van haar paspoort. Zeker voor terugkeerders vormt dit een groot probleem. De migratiepolitie in

Venezuela neemt de paspoorten van hen af en vernietigt ze, waardoor de Venezolanen helemaal niet

meer kunnen bewegen, laat staan verhuizen.

Verweerster zwijgt hierover in alle talen.

3/ In de bestreden beslissing is de motiveringsplicht met de voeten getreden. Verweerster meldt in

verschillende paragrafen dat er geen geloof kan worden gehecht aan de verklaringen van verzoekster,

doch geeft zij hier geen gegronde reden voor. Ze zegt enkel dat ze de verklaringen nier gelooft.

Bijvoorbeeld : pagina 2, 6de alinea : dit vormt enkel een samenvatting van de verklaringen van

verzoekster, zonder meer. In de 7de alinea zegt verweerster ook dat er geen geloof kan worden gehecht

aan haar lidmaatschap van een groep advocaten die zich inzetten voor de mensenrechten. Doch laat zij

na weer te geven om welke redenen. Idem voor de 8ste alinea.

4/ Bestreden beslissing, pagina 2, voorlaatste alinea. Verzoekster wenst dit te verduidelijken nu er toch

wel een interpretatieprobleem is gerezen omtrent haar ontslag.

Verzoekster was een advocate. Deels privé en deels als vrijwilliger. Het systeem is analoog aan de

Belgische organisatie waarbij een stafhouder het hoofd vormt van de advocaten die aan de balie

werkzaam zijn. Advocaten werken als zelfstandige en dus niet in dienst van een groep of college of ...

Met ontslag bedoelde verzoekster dat zij zelf besloot om haar toga op te bergen en niet langer als

advocaat te werken. Er komt dus met andere woorden geen officieel ontslag aan te pas.

5/ Eveneens is het motiveringsbeginsel geschonden, gezien er slechts 5 beperkte alinea’s worden

geweid aan het weigeren van de vluchtelingenstatus, waarvan er dan maar 2 ter zake dienend zijn. Het

gehoor heeft maar liefst 4,5 uren geduurd. Dit is niet in verhouding met elkaar. En kan aldus niet

aanzien worden als een grondige en zorgvuldige motivering van de genomen beslissing.

Verweerster maakt in haar beslissing enkel een zeer beperkte samenvatting van de verklaringen van

verzoekster, dewelke zij aflegde tijdens haar gehoor voor het CGVS.”

Inzake de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, benadrukt verzoekster dat haar identiteit en

haar herkomst niet worden betwist.

Vervolgens geeft zij een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de beoordeling en de toepassing

van een intern vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de voormelde wet van 15

december 1980 (Vreemdelingenwet) en verwijt zij verweerder dat dit niet grondig werd onderzocht en

hierover niet wordt gemotiveerd.

Verzoekster verwijt verweerder een type-motivering en gebrek aan individueel onderzoek en vervolgt:

“Nochtans maakt het UNHCR zich grote zorgen over de situatie in Venezuela en roept zij alle landen op

tot het nemen van de nodige maatregelen ten aanzien van de Venezolanen.

Verzoekster verwijst naar een analyse van de Verenigde Naties : "the researcher" (volume 13 issue 2 -

oktober 2018, pagina 32)

UNHCR schrijft in zijn nota dat er een opmerkelijke uitstroom is van Venezolaanse onderdanen naar het

buitenland. UNHCR roept de Staten daarbij op om de Venezolanen te willen ontvangen, minstens

tijdelijk. Zij stelt zich daarbij kandidaat om tot constructieve oplossingen te komen waarbij de Conventie

1951 in al zijn facetten kan worden gewaarborgd

(https://www.refworld.org/country,,,,VEN„5bc9d3147,0.html)

"Guidance note on the outflow of Venezuelans" :
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In zijn oorspronkelijk rapport van maart 2018, verwees UNHCR reeds naar deze problematiek en roept

zij de ontvangende Staten op om de Venezolanen toch een aantal minimale rechten te garanderen.

Zoals legaliteit, toegankelijkheid, toegang tot de basisrechten maar belangrijk een recht van niet

terugkeer. (https://www.refworld.org/docid/5a9ff3cc4.html)

Dienvolgens dient de bestreden beslissing minstens vernietigd te worden.

Het terugsturen van verzoekende partij zal, gelet op deze inhoud een flagrante schending van de

mensenrechten, alsook het non - refoulementsbeginsel inhouden.”

Verzoekster vraagt gelet op het voorgaande in hoofdorde om aan haar de vluchtelingenstatus toe te

kennen, in ondergeschikte orde om aan haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in

uiterst ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te sturen naar

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.2. Ter staving van haar betoog, voegt verzoekster de volgende stukken bij het verzoekschrift:

“3. Pagina 32 - The Researcher UNHCR volume 13 issue 2 - oktober 2018

4. Guidance note on the outflow of Venezuelans”.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Daargelaten dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing geen uitspraak

doet over een verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet

aan de orde.

3.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

3.3. In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat niet kan worden ingezien wat verzoekster heden

tracht te bereiken of aan te tonen met haar betoog omtrent de toepassing van het intern

vestigingsalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. Van zulk intern

vestigingsalternatief is in de bestreden beslissing immers geheel geen sprake en verweerder past

voormeld artikel niet toe.

3.4. Voorts kan worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing aanvecht noch betwist waar

gesteld wordt:

“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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

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.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/4,

eerste lid van de Vreemdelingenwet.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid in de zin van artikel 57/6/1, § 1, eerste lid c) van de

Vreemdelingenwet met betrekking tot uw reismotief – u was immers niet in het bezit van passende

documentatie waaruit het doel en de omstandigheden van uw verblijf bleken - rechtvaardigde dat een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.”

Derhalve worden de voormelde motieven geacht niet-betwist en vaststaand te zijn en blijven deze

onverminderd overeind.

3.5. Inzake de vluchtmotieven die verzoekster reeds eerder ten berde bracht, wordt in de bestreden

beslissing, dit meer bepaald omtrent het profiel van politieke activiste en mensenrechtenactiviste dat zij

zichzelf aanmeet, vooreerst terecht gemotiveerd als volgt:

“Vooreerst dient vastgesteld te worden vastgesteld dat uw verklaringen over uw engagement voor La

Causa R weinig overtuigend waren. U stelde u bij de partij te hebben aangesloten in 2013 en tot een

jaar geleden lid te zijn geweest (CGVS, p. 13).



RvV X - Pagina 8

Niettegenstaande u verklaarde geregeld deel te hebben genomen aan politieke discussies en

conferenties, was het enige dat u over het ideeëngoed van de partij kon vertellen dat het een

sociaalliberale partij is die tegen het socialisme is (CGVS, p. 14). Uw beweegredenen om zich bij deze

partij aan te sluiten zijn onduidelijk. U zei dat u zulks deed omdat u in 2013 deel zou uitmaken van een

stembureau. U gaf echter zelf toe dat lidmaatschap van een politieke partij daarvoor geen vereiste was.

Verder verklaarde u dat u zich lid maakte omdat u vrienden had die lid waren maar kon u, gevraagd

naar de namen van de vrienden, enkel N.C. (…), de coördinator van de partij (CGVS, p. 14), opnoemen.

Verder is het frappant dat u A.A. (…) en A.E. (…) (CGVS, p. 24, 25) niet kende, nochtans twee van de

drie personen die de door u neergelegde aanbevelingsbrief ondertekenden. Gelet op bovenstaande

elementen, dienen vraagtekens geplaatst te worden bij het door u beweerde engagement voor La

Causa R.

Ook aan uw verklaringen over uw lidmaatschap van een groep advocaten die rond mensenrechten

werkten, kan geen enkel geloof gehecht worden. U zou samen met uw patron, C.S. (…), bij deze groep

actief zijn geweest. U gaf aan dat er één persoon was die de groep coördineerde en aan elkeen taken

toebedeelde. U diende evenwel de naam van deze persoon schuldig te blijven. Behalve samen met C.S.

(…) aanwezig te zijn geweest, kon u evenmin beschrijven waaruit uw precieze taken binnen deze groep

bestonden. U stelde dat wanneer jongeren gearresteerd werden tijdens een manifestatie, u altijd

meeging naar de plaats van arrestatie. U kon echter niet één naam noemen van een jongere die

gearresteerd werd en waarvoor u zou zijn tussengekomen. U heeft ook nooit zelf een arrestant

verdedigd als advocate (CGVS, p. 22-23).

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan er evenmin enig geloof gehecht worden aan uw bewering op

de Dienst Vreemdelingenzaken dat u steeds voor de oppositie werkte en als advocaat in de bres sprong

voor jongeren die deelnamen aan een manifestatie voor de mensenrechten (DVZ, vragenlijst CGVS,

vraag 3.5, asielmotieven).”

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoekster ter weerlegging van deze motieven niet één

concreet en dienstig argument aanvoert. Dat in de bestreden beslissing niet zou zijn aangegeven

waarom aan verzoeksters voorgehouden activisme geen geloof kan worden gehecht, vormt namelijk

een loutere en aperte miskenning van de voormelde motieven. Hiermee doet verzoekster aan deze

motieven op generlei wijze afbreuk. Voor het overige laat verzoekster de voormelde motieven volledig

onverlet. Bijgevolg blijven zij onverminderd gelden.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Daarnaast dient te worden gewezen op ernstige tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende

verklaringen omtrent de problemen die u gekend heeft. Op de Dienst Vreemdelingenzaken stelde u door

ambtenaren te zijn opgebeld en door de politie te zijn ondervraagd. Hiervan maakte u tijdens uw

onderhoud met het Commissariaatgeneraal geen enkele melding. Nog beweerde u op de Dienst

Vreemdelingenzaken dat u heel veel zaken hebt aangeklaagd waardoor u uiteindelijk werd ontslagen,

zonder enige reden (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.5, asielmotieven). Tijdens uw onderhoud met het

Commissariaat-generaal stelde u nooit te zijn ontslagen. U stelde wel zelf te zijn opgestapt en uw baas,

C.S. (…), te zijn gevolgd, toen deze werd vervangen. U gaf weliswaar aan dat zijn opvolger een despoot

was die niet respectvol was ten aanzien van zijn personeel. Hiermee geconfronteerd, stelde u dat u zelf

opstapte, maar dat de slechte behandeling door de nieuwe voorzitter van de balie bij uw keuze wel een

rol had gespeeld. Frappant is echter dat u de naam van deze nieuwe voorzitter niet kon noemen

(CGVS, p. 10, 24). Bijgevolg kan ook aan deze beweringen geen geloof gehecht worden.”

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Voor de frappante omissie in haar

verklaringen bij het CGVS inzake de voormelde feiten, biedt zij niet de minste verklaring. Verzoeksters

voormelde verklaringen, omtrent de vraag of zij al dan niet werd ontslagen of zelf besliste op te stappen,

zijn daarenboven duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en met elkaar in strijd. Zij laten geen ruimte

voor de nuanceringen die verzoekster hier post factum tracht te doen. De vaststelling omtrent haar

onvermogen om de naam van de opvolger van C.S. te noemen, laat verzoekster eveneens ongemoeid.

Derhalve blijven de voormelde motieven onverminderd overeind.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Ten slotte dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen omtrent uw problemen met de Venezolaanse

autoriteiten eveneens niet coherent en tegenstrijdig zijn. U verklaarde aanvankelijk dat er een agent was

die u begon te bedreigen en u steeds achtervolgde. U verklaarde letterlijk dat er nooit een pistool op u

werd gericht (CGVS, p. 17). U verklaarde later opnieuw vaagweg dat er agressie en repressie ten

aanzien van uw persoon was door ambtenaren (CGVS, p. 18). Toen u werd gevraagd om concreet te

zeggen wat er gebeurd was, beschreef u het verloop van een protest waarbij u geduwd werd en een

andere jongen met een kogel geraakt werd. U verklaarde dat nadien een politiepatrouille rond uw huis

circuleerde (CGVS, p. 18-19).



RvV X - Pagina 9

Toen u werd geconfronteerd met de vaststelling dat het patrouilleren van de politie geen misdrijf was,

verklaarde u plots dat er wel een wapen op u gericht werd, hetgeen u voordien zelf ontkend had (CGVS,

p. 19). U kon geen uitleg geven voor deze tegenstrijdigheid. Er dient overigens bijkomend opgemerkt te

worden dat u, voor het door u vermeende misbruik van de agenten, wel klacht heeft kunnen indienen en

dat de betrokken agenten volgens uw verklaringen verhoord werden.”

Ook deze vaststellingen, laat verzoekster geheel onverlet. Derhalve blijven deze onverminderd

gehandhaafd.

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd en gemotiveerd als

volgt:

“Gelet op hetgeen voorafgaat, dient te worden besloten dat u geenszins aannemelijk gemaakt hebt

persoonlijk geviseerd te worden door de Venezolaanse autoriteiten omwille van politieke activiteiten. Er

dient hoe dan ook vastgesteld te worden dat u verklaarde dat u eind mei 2017 stopte met activiteiten en

nadien geen problemen meer te hebben ondervonden met de autoriteiten (CGVS, p. 21). U verbleef

vervolgens nog anderhalf jaar in Venezuela.”

Deze motieven worden door verzoekster niet aangevochten of weerlegd en blijven onverkort gelden.

Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat verzoeksters vermeende vrees ten aanzien van de

Venezolaanse autoriteiten op fundamentele wijze wordt ondermijnd doordat zij eind 2018 van deze

autoriteiten klaarblijkelijk probleemloos een verlenging van haar paspoort kon bekomen en haar land

nadien ongemoeid op legale wijze en per vliegtuig kon verlaten (zie administratief dossier, stukken 9 en

10). Indien verzoekster werkelijk in de negatieve aandacht stond van de Venezolaanse autoriteiten, is dit

geheel niet aannemelijk.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters vermeende vluchtredenen om Venezuela te verlaten.

3.6. In zoverre verzoekster in het onderhavige verzoekschrift daarnaast laat uitschijnen dat haar louter

profiel als advocaat zou (kunnen) volstaan om in haar hoofde te besluiten tot het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin, kan verder worden opgemerkt dat zij

dit op generlei wijze aantoont of aannemelijk maakt. Zij legt dienaangaande immers geen informatie

neer. Evenmin werkt zij deze vrees nader uit of concretiseert zij dat, waarom, wanneer, door wie of in

welke omstandigheden zij daardoor zou dreigen te worden geviseerd. Dat verzoekster zelf de mening is

toegedaan dat het louter gegeven advocaat te zijn niet volstaat om in haar hoofde een nood aan

internationale bescherming aannemelijk te maken, blijkt daarenboven duidelijk uit het feit dat zij het

nodig achtte om de hoger ongeloofwaardig bevonden activiteiten, problemen en vrees ten berde te

brengen. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van deze problemen en op het feit dat

verzoekster geen problemen kende wanneer zij eind 2018 een verlenging van haar paspoort bekwam

en het land op legale wijze verliet, kan hoegenaamd niet worden aangenomen dat verzoekster in het

verleden reeds in de negatieve aandacht zou hebben gestaan omwille van het feit dat zij advocaat was.

Dat dit bij een terugkeer naar haar land van herkomst plots wel zo zou zijn, kan dan ook niet worden

aangenomen.

3.7. Verzoekster werpt in het onderhavig verzoekschrift verder op dat het niet zeker zou zijn dat zij bij

een terugkeer naar haar land van herkomst haar paspoort en identiteitsdocumenten nog zal kunnen

gebruiken.

Uit de informatie waarnaar verzoekster verwijst, kan zulks echter hoegenaamd niet worden afgeleid.

Verzoekster beschikt blijkens de stukken van het dossier over een geldig paspoort en de nodige

identiteitsdocumenten (administratief dossier, stukken 9 en 10 en map ‘documenten’). Zij toont

geenszins aan dat of op welke wijze de bijgebrachte informatie, die handelt over moeilijkheden voor

Venezolanen met een verlopen paspoort om hun paspoort te verlengen en hun land op legale wijze te

verlaten, op haar van toepassing zou (kunnen) zijn. In tegenstelling met wat verzoekster beweert, blijkt

uit deze informatie verder in het geheel niet dat de Venezolaanse autoriteiten paspoorten van personen

die terugkeren zouden in beslag nemen en vernietigen.

Verzoekster toont hoe dan ook niet concreet aan dat, waar, wanneer, waarom of in welke

omstandigheden zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst in de onmogelijkheid zou worden

gesteld om gebruik te maken van haar identiteitsdocumenten. Zij kan om dit aan te tonen bezwaarlijk

volstaan met de algemene, blijkens het voorgaande ongefundeerde bewering dat het niet zeker zou zijn

dat zij haar paspoort en haar andere identiteitsdocumenten bij een terugkeer nog zou kunnen gebruiken.
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3.8. Omtrent de toepassing van de subsidiaire beschermingsstatus, wordt in de bestreden beslissing

verder met recht gemotiveerd als volgt:

“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 11449/07, Sufi

en Elmi / Verenigd Koninkrijk, § 283 ; EHRM 29 januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. / Verenigd Koninkrijk,

§ 76 en § 92).
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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 beschermingsstatus. 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. U bezit een diploma in de rechten en in

boekhouden. U werkte voor de balie van advocaten, voor een advocatenkantoor en als zelfstandig

advocate. Indien u niet rondkwam, kon u een beroep doen op hulp van de ouders van uw ex-

echtgenoot, die zich momenteel over uw twee minderjarige kinderen ontfermen (CGVS, p. 9-12).

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 een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (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 is, 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.”

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. De bewering als zou de bestreden

beslissing enkel een type-motivering bevatten en als zou er geen individueel onderzoek zijn gevoerd,

mist, mede gelet op de reeds hoger gedane vaststellingen, kennelijk feitelijke grondslag. Uit de

bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van zowel de

reeds hoger aangehaalde als de voormelde motieven in de beslissing heeft besloten tot de weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopen met de

motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing

omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

De “Guidance Note on the Outflow of Venzuelans” van UNHCR van maart 2018 betreft een niet-bindend

document. Dit document gaat verder slechts op bijzonder algemene wijze in op de situatie in Venezuela

en formuleert voor het overige een aantal aanbevelingen. Daarbij wordt niet aangegeven dat elke

Venezolaan die zijn land verlaat nood heeft aan internationale bescherming. Bovendien wordt in het

document duidelijk gesteld dat eerlijke en efficiënte asielsystemen het nodige veiligheidsnet bieden om

te verzekeren dat individuen die nood hebben aan internationale bescherming als dusdanig worden

erkend en op deze wijze worden beschermd tegen refoulement. Verder wordt hierin aanbevolen dat bij

beslissingen over verzoeken om internationale bescherming rekening moet worden gehouden met

relevante, betrouwbare en recente landeninformatie. Dit is in casu geschied.
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De voormelde motivering inzake de situatie in Venezuela vindt daarbij genoegzaam steun in de COI

Focus van 20 april 2018 die in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier is opgenomen,

alsmede in de informatie die verweerder bij de nota met opmerkingen voegt. Verzoekster brengt geen

informatie bij die aan deze landeninformatie afbreuk zou kunnen doen of die anderszins toelaat te

besluiten tot het bestaan van een concrete en individuele nood aan internationale bescherming in haar

hoofde ten gevolge van de situatie in Venezuela.

3.9. De door verzoekster neergelegde documenten en stukken, opgenomen in de map ‘documenten’ in

het administratief dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en

terechte redenen, die door verzoekster overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk

doen aan het voorgaande.

3.10. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.11. Verzoekster toont gelet op het voormelde evenmin aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

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

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.12. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT J. BIEBAUT


