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nr. 230 389 van 17 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. JP LIPS

Louizalaan 523

1050 BRUSSEL

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 23 januari 2019

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

staatlozen van 21 december 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Venezolaanse nationaliteit en bent u afkomstig uit San Cristobal,

Venezuela. U woonde steeds in San Cristobal en begon in 2003 aan de universiteit te studeren. In 2006

onderbrak u uw studies om naar Spanje te trekken, waar u vijf jaar illegaal verbleef. Na uw terugkeer

naar San Cristobal hervatte u uw universitaire studies. U studeerde af in december 2016 en werkte

nadien als taxichauffeur. U heeft een dochter R.I.V.S. en bent in een relatie met M.M.R.. U woonde

samen met uw dochter, uw partner, en haar dochter L.J.P.M., op enkele huizen afstand van uw

ouderlijke woning, waar uw ouders G.E.V.B. en N.Z.C.G. momenteel nog steeds verblijven.
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Uw zus N.D. vertrok ongeveer zes maanden voor u uit Venezuela omdat ze bedreigd werd in het kader

van haar werk bij een voedingsbedrijf. Ze diende in Spanje een verzoek om internationale bescherming

in. Ook uw vader, die als klusjesman bij een overheidsorganisatie werkt, en uw zus J.A., die als arts in

een overheidsziekenhuis werkte, kenden problemen op het werk. Uw zus J. verliet een drietal maanden

geleden het land en trok eveneens naar Spanje. Zelf was u op de universiteit zeer actief als sporter

en in het sociale leven. U had veel contacten met andere studenten. Wanneer er op de universiteit,

onder vrienden of met vreemden, over politiek en actualiteit werd gesproken, hield u zich niet in om uw

mening te uiten. U bent gekant tegen het huidige regime en ging dan ook soms in discussie met

aanhangers van het regime. U sloot zich echter niet aan bij een politieke partij en nam niet deel aan de

veelvuldige protesten die op de universiteit georganiseerd werden, aangezien dit een groot risico inhield.

In oktober 2016 was u met uw vader onderweg naar huis, allebei op een motor, toen u door gewapende

colectivos werd tegengehouden. Uw vader lieten ze met rust (het is u niet duidelijk of ze wisten wie hij

was), maar bij u hielden ze een wapen tegen het hoofd. Men zei dat u zou worden vermoord indien u

niet zou ophouden met het uiten van uw mening. Vervolgens werden uw spullen – documenten, horloge,

geld, motor – afgenomen en vertrokken de mannen. Voor het overige werd u niet persoonlijk belaagd.

Wel werd u enkele keren tegengehouden bij checkpoints, waar gewapende personen burgers dwingen

om uit te stappen en alles en iedereen – ook bijvoorbeeld smartphones – controleren op

subversieve activiteiten. Deze controles gebeurden vaak op agressieve wijze. Doordat u erg voorzichtig

was kon u bij deze controles op niets worden betrapt. U besliste al na het incident in oktober dat u het

land wilde verlaten, maar moest sparen om de reis te betalen en had geen paspoort. Uiteindelijk vertrok

u, samen met uw nicht A.Y.C.P. (o.v. 8.520.804) op 09.10.2017 per vliegtuig via de Dominicaanse

Republiek naar Europa. Jullie waren van plan om naar Spanje te reizen, maar werden bij aankomst in

Brussel op 10.10.2017 tegengehouden. Uw reisplannen bleken niet te kloppen en u kreeg een bevel om

het land te verlaten. Vervolgens diende u op 11.10.2017 een verzoek om internationale bescherming in.

Na uw vertrek kwamen nog twee of drie keer onbekenden naar uw woning om naar u te vragen. Bij

terugkeer vreest u dat u zou worden vervolgd omwille van uw vroegere politieke activiteiten en uw lange

afwezigheid uit Venezuela. Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de

volgende documenten neer: uw paspoort, identiteitskaart, een kopie van uw rijbewijs en bijbehorende

medische kaart, kopies van uw studentenkaart, bankkaart, geboorteakte en diploma, bewijzen van uw

sportactiviteiten, kopies van de identiteitskaarten en geboorteaktes van uw ouders, een kopie van de

identiteitskaart van uw partner, kopies van geboorteaktes en identiteitskaarten van uw dochter en

stiefdochter, een kopie van een medisch document van uw moeder die een hartaanval kreeg, een

mededeling dat alle Venezolanen die niet stemden als verraders worden beschouwd (van twitter,

herkomst onbekend), een krantenartikel waarin minister Varela verklaart dat emigranten niet welkom zijn

om terug te keren naar Venezuela , een krantenartikel waarin de vice-president aankondigt dat de

handtekeningen zullen worden gecontroleerd van zij die een referendum wilden organiseren, brieven

van andere mensen die bevestigen dat ze geen klacht konden indienen bij de politie, verschillende

krantenartikels over de algemene situatie: colectivos, gezondheidssituatie, veiligheidssituatie, etc.

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.

Volgens uw verklaringen vreest u in Venezuela te worden vervolgd omdat u in het verleden uw politieke

mening tegen het huidige regime openbaar verkondigde (CGVS I, p. 7). Er dient echter te worden

vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat uw politieke activiteiten van die aard waren dat ze

aanleiding zouden geven tot vervolging. Uit uw verklaringen blijkt immers dat uw politiek activisme zich

beperkte tot het uiten van uw mening in het kader van gesprekken en discussies over politiek en

actualiteit, voornamelijk op de universiteit. U sloot zich op geen enkel moment aan bij een politieke

organisatie en nam niet deel aan de protesten. Dit terwijl de sfeer op uw universiteit uitgesproken anti-

regime was en er talrijke politieke acties werden georganiseerd (CGVS I, p. 5, CGVS II, p. 6, CGVS III,

p. 5-7).

Het CGVS ontkent of betwist geenszins dat er heden in Venezuela sprake is van intimidatie en repressie

van opposanten en criticasters van de Venezolaanse regering. Uit de beschikbare landeninformatie blijkt

evenwel dat de Venezolaanse autoriteiten hierbij sinds de beëindiging van de massademonstraties in

juli 2017 meer doelgericht en selectiever te werk gaan. Zij viseren hoofdzakelijk personen wiens politiek

activisme verder reikt dan het louter lid zijn van een oppositiepartij, zoals daar zijn personen die een

hoge functie bekleden binnen een oppositiepartij; verkozen vertegenwoordigers van oppositiepartijen;
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personen die in staat zijn om mensen te organiseren en te mobiliseren of die een centrale rol spelen bij

de organisatie van activiteiten gericht tegen het regime; studentenleiders; professoren die openlijk uiting

geven aan hun ongenoegen of deelnemen aan vreedzame protesten op het terrein van de universiteit;

verdedigers van mensenrechten; personen werkzaam voor de media die betrokken zijn bij berichtgeving

over demonstraties of die onderzoek doen naar corruptie detentieomstandigheden, de gezondheidszorg

of voedselvoorziening; en leden van gewapende groepering waarvan vermoed wordt dat ze de oppositie

steunen etc. Echter, nergens uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat er in Venezuela

sprake is van een systematische vervolging omwille van politieke redenen in die zin dat het louter

lidmaatschap van of sympathie voor een oppositiepartij, dan wel het sporadisch deelnemen aan

demonstraties ipso facto leidt tot problemen met de Venezolaanse autoriteiten. Daarom kan het loutere

feit dat een verzoeker in mindere of meerdere 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.

Gelet op uw zeer beperkte politieke profiel, in het bijzonder in vergelijking met andere personen van

uw universiteit, is het weinig waarschijnlijk dat colectivos zich zouden organiseren om ’s avonds op

straat te wachten om u te kunnen aanvallen, zoals u beweerde (CGVS III, p. 8-9). Uw verklaring

hiervoor, dat ze iedereen wilden onderdrukken die mogelijk een gevaar zou kunnen vormen in de

toekomst, kan gelet op deze vaststelling niet overtuigen. Er kan dan ook niet zonder meer worden

gesteld dat de overval die u meemaakte –waarvan u overigens geen enkele vorm van bewijs neerlegde

– effectief het gevolg was van uw politiek activisme en niet louterweg kaderde in de algemene

veiligheidssituatie in Venezuela.

De door u aangehaalde overval blijkt bovendien een geïsoleerd incident te zijn. Na deze overal verbleef

u immers nog een jaar in Venezuela, zonder enige verdere problemen te kennen. Dit hoewel u in uw

eigen woning bleef wonen, en regelmatig werd gecontroleerd bij checkpoints (CGVS I, p. 8, CGVS II, p.

9-10, CGVS III, p. 10). Daarenboven kon u zonder problemen een paspoort verkrijgen en het land per

vliegtuig verlaten (CGVS I, p. 7). Momenteel wonen uw partner en uw (stief)dochters nog steeds in

dezelfde woning (CGVS III, p. 3). Wat betreft uw verklaring dat er onbekenden naar uw woning kwamen

om naar u te vragen (CGVS II, p. 9-11, CGVS III, p. 10-11) wordt vastgesteld dat het om slechts twee of

drie keer ging, dat uw partner eenvoudigweg kon zeggen dat u niet thuis was en er verder niets

gebeurde, en dat de laatste keer dat ze langskwamen meer dan vijf maanden geleden was (kort voor

het tweede interview, dat plaatsvond op 5 juni 2018). Dit element is dan ook niet ernstig genoeg om te

worden beschouwd als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch als ernstige

schade zoals bedoeld in de definitie van de subsidiaire bescherming. Bovendien blijkt uit bovenstaande

elementen dat uw vrees, een jaar na het enige veiligheidsincident dat u meemaakte en een jaar nadat u

afstudeerde aan de universiteit waar uw politieke leven zich afspeelde (CGVS I, p. 5, CGVS II, p. 9),

bezwaarlijk als actueel kan worden beschouwd.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, 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 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).
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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 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. U verklaarde evenwel dat u tot een maand

voor uw vertrek als taxichauffeur werkte (CGVS I, p. 4), dat u daarmee twee of drie keer het gangbare

loon verdiende, en dat uw partner eigenares was van een winkel die ze verhuurde. U leefde niet in luxe,

maar had geen tekorten (CGVS II, p. 7-8). Uit uw verklaringen over uw profiel en uw familiale/financiële

situatie in uw land van nationaliteit kan dan ook 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.
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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.

Wat betreft uw verklaring dat u bij een eventuele terugkeer naar Venezuela vreest problemen te kennen

omdat u in het buitenland verbleven heeft (CGVS III, p. 10), betwist het CGVS niet dat u bij een

terugkeer mogelijks gescreend en ondervraagd zal worden over uw activiteiten in het buitenland, de

redenen waarom u Venezuela verlaten heeft, dan wel er naar terugkeert. Hieruit kan op zich evenwel

geen reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. Uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt (en waarvan een kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd), blijkt

immers niet dat afgewezen verzoekers die terugkeren naar Venezuela louter omwille van hun verblijf in

het buitenland, dan wel omwille van het indienen van een verzoek om internationale bescherming, een

reëel risico lopen om blootgesteld te worden aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling

of bestraffing.

De behandeling die een afgewezen verzoeker te beurt kan vallen, hangt af van zijn individuele

omstandigheden. Personen waarvan kan vermoed worden dat zij bij een terugkeer problemen zullen

ondervinden betreffen zij die ervan verdacht worden een misdrijf te hebben gepleegd, die in het

verleden als opposant beschouwd werden, of waarvan vermoed wordt dat ze gekant zijn tegen de

Venezolaanse regering. Zoals hierboven beschreven, heeft u niet aangetoond dat u een dergelijk profiel

heeft. Evenmin blijkt uit uw verklaringen dat u voor uw komst naar België in de specifieke negatieve

aandacht van de Venezolaanse autoriteiten stond, waardoor er redelijkerwijze van uitgegaan kan

worden dat de Venezolaanse autoriteiten u niet zullen viseren bij een terugkeer naar uw land van

nationaliteit. U heeft derhalve niet aangetoond dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat u bij ene terugkeer naar Venezuela een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een in artikel

48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet verboden behandeling of bestraffing.

De door u neergelegde documenten kunnen deze vaststelling niet wijzigen. Uw paspoort, rijbewijs,

bankkaart, identiteitskaart en geboorteaktes en de kopies hiervan van uw familieleden bevestigen

slechts uw identiteit en die van uw familie, die hier niet ter discussie staan. Ook aan uw studies, zoals

aangetoond met uw studentenkaart en diploma, en aan uw sportieve activiteiten wordt op zich niet

getwijfeld. De medische problemen van uw moeder hebben geen invloed op uw verzoek. Betreffende de

mededeling dat alle Venezolanen die niet stemden als verraders worden beschouwd wordt vastgesteld

dat u deze van twitter heeft gehaald maar geen informatie heeft over de herkomst (CGVS II, p. 2-3). Dat

er geweld is in Venezuela en dat delen van de bevolking honger lijden, zoals u met artikels over de

algemene situatie in Venezuela wenste aan te tonen, wordt evenmin betwist, net zoals de vaststelling

dat er problemen bestonden om klachten in te dienen. Het artikels over de verklaringen van minister

Varela toont niet aan dat het voor Venezolanen onmogelijk zou zijn om naar Venezuela terug te

keren, hetgeen zoals hierboven reeds beschreven niet het geval is. Het artikel aangaande het

referendum dateert van 5 mei 2016, en nergens uit uw verklaringen blijkt dat u hierna, tot aan uw

vertrek, effectief problemen kende naar aanleiding van dit referendum.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 23 januari 2019 een schending aan “van de artikelen van 62

van voormelde Wet van 15 december 1980 en 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; schending van de artikel 48/3 van voormelde Wet

van 15 december 1980 in samenhang gelezen met artikel 1A(2) van het Verdrag betreffende de status
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van vluchtelingen van 28 juli 1951 en met artikel 18 (recht op asiel) van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 inwerkinggetreden op 1 december 2009

iuncto artikel 10(2) van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake normen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking);

schending van de artikel 48/4, § 2, b) van voormelde Wet van 15 december 19 80 in samenhang

gelezen met de artikelen 4 (verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen

of bestraffingen) en 18 (recht op asiel) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

van 7 december 2000 inwerkinggetreden op 1 december 2 009 iuncto artikel 15, b) van voormelde

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad”.

Volgens verzoeker wordt niet betwist dat hij “in het verleden zich tijdens [zijn] universitaire studies

publiekelijk kritisch over en tegen de regering uitte maar erkent [zijn] "beperkte politieke profiel"”.

Hij wijst erop dat hij Venezuela “ontvluchtte en asiel aanvroeg waaruit volgt dat de verzettelijkheid van

verzoekende partij tegen de regering kennelijk voortduurt en actueel is”. Hij meent dat hij “in de ogen

van de Venezolaanse overheid een volhardende opposant [is] zoals door [zijn] vlucht wordt bevestigd”.

Hij legt uit dat hij door zijn vlucht de indruk geeft “zelfs na een periode van zich één jaar gedeinsd

houden (waarin zij als taxichauffeur werkte in afwachting van een geldig paspoort en ter voorbereiding

van haar vlucht) […] toch steeds opposant is gebleven nu [hij] feitelijk [zijn] verzoek om internationale

bescherming deed”.

Deze perceptie wordt, aldus verzoeker, “verder versterkt doordat verzoekende partij en [zijn] gezin geen

overheidssteun aanvroeg omdat dit gericht is op controle door de overheid en hiermee impliciet maar

zeker verzet tegen de overheid inhoudt”. Hij wijst dienaangaande op “stuk nr. 3, Canada: Immigration

and Refugee Board of Canada, Venezuela: The homeland card (carnet de la patria), including issuance

procédures, usage, and physical characteristics; extent to which homeland cards have been distributed

(2016-May 2018), 18 mei 2018” en “stuk nr. 4, Freedom House, Freedom on the Net 2018 - Venezuela,

1 november 2018”, waaruit zou blijken dat de “carnet de la patria” pas wordt afgegeven “nadat is gepeild

naar de politieke standpunten en engagementen van de aanvragers” en dat de kaart ook dient “om te

detecteren en de houders te volgen in politieke evenementen o.a. de verkiezingen”.

De argumentatie in de bestreden beslissing dat verzoeker “niet in levensomstandigheden zou

terechtkomen die dermate precair zijn dat [hij] niet langer in [zijn] elementaire levensbehoeften zoals

voedsel, hygiëne en huisvesting zou kunnen voorzien omdat [hij] eerder in staat was de eindjes aan

elkaar te knopen als taxichauffeur”, is volgens het verzoekschrift “irrelevant” gezien hij dit niet inroep als

reden voor zijn verzoek om internationale bescherming. Ook “alle overige motieven die in de bestreden

beslissing worden aangehaald” zijn volgens verzoeker “om voorgaande redenen irrelevant of kennelijk

foutief”.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing “te hervormen of te vernietigen”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela:

The homeland card (carnet de la patria), including issuance procédures, usage, and physical

characteristics; extent to which homeland cards have been distributed (2016-May 2018), 18 mei 2018”

en “Freedom House, Freedom on the Net 2 018 - Venezuela, 1 november 2018”.

Bij aanvullende nota van 5 november 2019 voegt verweerder volgende stukken:

- “COI Focus Venezuela : situation socio-économique 20 april 2018

- Venezuela. Situational update and 2019 outlook

- Venezuela blackout. With the electricity out, I can't get my chemo (29 maart 2019)

- Venezuelans scramble for food and water as oil exports hit by blackout (11 maart 2019)

- 10 things you need to know about Venezuela's human rights crisis (18 februari 2019)

- AI-Venezuela 2017-2018

- The Darkest Hours. Power Outages Raise the Temperature in Venezuela (18 maart 2019)

- Venezuela. All you need to know about the crisis in nine charts (4 februari 2019)

- Venezuela's elite restaurants thrive as food shortages worsen (22 februari 2019)

- The Maduro diet: food v. freedom in Venezuela (9 juli 2018)
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- Venezuelans turn to food production amid crisis (28 maart 2019)

- Getting food to your fridge is a full-time job in Venezuela (25 april 2019)

- Maduro diet: food v. freedom in Venezuela

- Venezuelans turn to food production amid crisis

- Getting food to your fridge is a full-time job in Venezuela

- COI Focus Venezuela. Le retour des ressortissants vénézuéliens

- Disminuye tasa de muertes violentas en Táchira durante 2018

- Táchira: en abril casi 70% de los delitos reportados fueron homicidios

- Táchira en junio: 41,7% de los victimarios fueron funcionarios policiales

- La falta de registro noticioso enmascara la violencia en TáchiraLa mayoría de los sucesos

violentos en Táchira

- ocurren a plena luz día

- La mayoría de los sucesos violentos en Táchira ocurren a plena luz día

- Nieuwsbrief 010: Ronseling van Venezolaanse migranten door gewapende groeperingen aan

de grens tussen Colombia en Venezuela

- Nieuwsbrief 011: Verschuiving van het geweld van de gewapende collectivos naar

Venezolaanse dorpen op de grens met Colombia.

- OVV – LASCO: jaarlijks verslag van geweld 2018

- 2018 Informe Anual

- Tarazona veroordeelt openlijk de dramatische toename van geweld en moord in de grenszone

- de COI Focus “Venezuela: veiligheidssituatie (addendum)” van 14 juni 2019.

- IACHR, Situation of Human Rights in Venezuela: Democratic Institutions, the

- Rule of Law and Human Rights in Venezuela - Country Report van december 2017;

- OCHCR, Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela, a downward spiral

with no end in sight van juni 2018,

- de COI Focus Venezuela: Situation Sécuritaire van 4 april 2019,

- COI Focus Venezuela: Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli 2019,

- OHCHR : Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela, van juli 2019”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

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

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

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

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoeker verklaart dat hij bij een terugkeer naar Venezuela vreest dat de autoriteiten hem zullen

“tegenhouden, vermoorden, doen verdwijnen” (notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: notities)

27 oktober 2017, p. 11) omdat hij met “klasgenoten, leerkrachten, vreemden, iedereen” (notities 27

november 2018, p. 5) sprak over zijn “ontevredenheid tegenover de overheid” (notities 27 oktober 2017,

p. 7).
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2.4.2. Uit verzoekers verklaringen blijkt geenszins een politiek profiel. Verzoeker beperkt zich tot het

uiten van zijn mening wanneer er gesprekken plaatsvonden over de politiek en actualiteit (notities 27

oktober 2017, p. 5; notities 5 juni 2018, p. 6; notities 27 november 2018, p. 5-7). In die zin liet verzoeker

tijdens het derde persoonlijk onderhoud optekenen dat hij slechts twee keer een kritische mening uitte

(“Ik heb 2 keer geuit dat ik tegen de regering was op de univ, voor iedereen, ik heb dat gezegd aan veel

mensen die ik kende, en het zou voor de regering een probleem zijn dat ik het op die manier geuit heb

ze dat ze wisten dat ik tegen hen was. […] Ik heb eigenlijk gewoon gepraat met mensen, en alle

problemen die er gaande waren gezegd, bijvoorbeeld wat de gevolgen waren van het deelnemen aan

manifestaties, zo wisten veel mensen wat de situatie was.”; notities 27 november 2018, p. 5) om dan

vervolgens toe te voegen dat hij “telkens als de situatie zich voordeed”, eender waar en tegen eender

wie, zijn mening gaf (“Het waren dingen die ik zei in de les of op straat, niet dat ik mensen aanklampte

en begon te spreken, eerder dat ik tegen iemand iets zei op een publieke plaats, mijn mening over de

situatie. […] Tegen een iemand of twee personen, of een groep mensen, of op een openbare plaats, als

de situatie zich zo voordeed dat het thema aan bod kwam, dan zei ik mijn mening.”; notities 27

november 2018, p. 5-6).

2.4.3. Hoe dan ook, verzoeker was nooit aangesloten bij een politieke organisatie en nam nooit deel aan

enige oppositieactiviteiten, zoals de talrijke manifestaties die plaatsvonden op de universiteit waar hij

studeerde (notities 27 oktober 2017, p. 5; notities 5 juni 2018, p. 6; notities 27 november 2018, p. 5-7).

2.4.4. Waar verzoeker liet verstaan dat “iedereen weet dat [zijn] familie van de oppositie is, tegen de

regering” (notities 27 oktober 2017, p. 6) en hij vervolgens ontkende dat - behalve zijn tante - andere

familieleden voor de overheid werken (notities 27 oktober 2017, p. 6), blijkt uit zijn overige verklaringen

dat niet alleen de genoemde tante (politie)ambtenaar was (notities 27 oktober 2017, p. 6), maar dat ook

zijn vader voor een overheidsbedrijf werkt (notities 27 oktober 2017, p. 6; notities 27 november 2018, p.

3-4), dat zijn ene zus arts was in een overheidsziekenhuis (notities 27 november 2018, p. 4) en dat zijn

andere zus werkzaam was bij “PDVAL, een voedingsorganisatie” van de overheid (notities 27 november

2018, p. 8). Verzoeker verklaarde uiteindelijk dat sommige van deze gezinsleden problemen

ondervonden op hun werk (notities 27 oktober 2017, p. 6; notities 27 november 2018, p. 3-4, 8), maar

ook dat zijn vader nog steeds werkzaam is bij de overheid en dat hij niet wist waarom zijn zus stopte met

werken in het ziekenhuis (notities 27 november 2018, p. 5). Uit de informatie in het administratief dossier

blijkt dat de overheid enkel regeringsgezinde werknemers aanwerft en dat critici van de regering niet

aan het werk kunnen in de publieke sector (“Venezuela: Treatment by the authorities and pro-

government groups of failed refugee claimants who return to the country” van januari 2018). Deze

informatie is dan ook onverzoenbaar met verzoekers verklaringen over de werkzaamheden van zijn

familieleden. Minstens kan hieruit blijken dat verzoekers familie niet in de negatieve aandacht stond van

de nationale overheden.

2.4.5. Uit de informatie in het administratief dossier en bij de aanvullende nota van 6 november 2019

blijkt dat er in Venezuela inderdaad sprake kan zijn van intimidatie en repressie van opposanten van de

Venezolaanse regering, waaronder deze die opstapten tijdens de massabetogingen. Verder blijkt uit de

beschikbare landeninformatie dat er sinds 2014 op regelmatige basis massademonstraties plaatsvinden

gericht tegen het regime, die afgewisseld worden met spontane betogingen waarbij hoofdzakelijk

geprotesteerd wordt tegen de daling van de levensstandaard. Volgens de NGO “Observatorio

Venezolano de la Conflictividad Social” (OVCS) vinden er de laatste jaren duizenden betogingen plaats.

De impact van de mislukte staatsgreep van 30 april 2019 wordt in de COI Focus “Venezuela:

Veiligheidssituatie (addendum)” van 1 juli 2019 opgenomen. Hieruit blijkt dat de situatie voor de

burgerbevolking onveranderd slecht blijft. De hoofdstad Caracas en andere Venezolaanse steden blijven

geteisterd worden door crimineel en ander geweld. Tegelijk wordt de repressie van tegenstanders van

het Maduro-regime opgevoerd. ‘Colectivos’ manifesteren zich nadrukkelijk in de steden en in de

grensgebieden. Voorts stelt deze COI dat Juan Guaidó verzwakt uit de mislukte staatsgreep komt: “De

aanhangers van Guaidó vallen na het falen van de opstand moeilijker te mobiliseren en velen

ontvluchten het land. Dit dwingt Juan Guaidó ertoe in te zetten op een onderhandelde oplossing, temeer

omdat zijn oppositiebeweging niet over een gewapende arm beschikt. Het slagen van de

onderhandelingen voor een regimewissel hangt voor een groot stuk af van de positie die het leger en de

veiligheidsdiensten innemen”. Anderzijds wordt ook opgemerkt dat “het optreden van de autoriteiten

tegen oppositiepolitici na de poging tot staatsgreep op 30 april een paar dagen op zich liet wachten. Dit

vormt mogelijk een aanwijzing dat de steun van het leger en van andere staatsinstellingen aan het

Maduro- regime afkalft. Experts omschrijven de huidige situatie als “een catastrofale patstelling”, die de

humanitaire noodsituatie in het land verergert”.
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2.4.6. Deze informatie geeft echter ook aan dat de Venezolaanse autoriteiten sinds de beëindiging van

de massademonstraties in juli 2017 meer doelgericht en selectiever te werk zijn gaan en dat hierbij

hoofdzakelijk personen geviseerd worden wiens politiek activisme verder reikt dan het louter lid zijn van

een oppositiepartij. “Human Rights Violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral

with no end in sight” van juni 2018, opgesteld door OHCHR, spreekt in die zin van personen die een

hoge functie bekleden binnen een oppositiepartij, verkozen vertegenwoordigers van oppositiepartijen,

personen die in staat zijn om mensen te organiseren en te mobiliseren of die een centrale rol spelen bij

de organisatie van activiteiten gericht tegen het regime, studentenleiders, professoren die openlijk uiting

geven aan hun ongenoegen of deelnemen aan vreedzame protesten op het terrein van de universiteit,

verdedigers van mensenrechten, personen werkzaam voor de media die betrokken zijn bij berichtgeving

over demonstraties of die onderzoek doen naar corruptie detentieomstandigheden, de gezondheidszorg

of voedselvoorziening, leden van gewapende groepering waarvan vermoed wordt dat ze de oppositie

steunen, etc (p. 22-28). Het recentere “Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela” van juli

2019, opgesteld door OHCHR, noemt als risicoprofielen in 2018-2019 vakbondsafgevaardigden,

gezondheidswerkers die de manifestanten ondersteunen, werknemers van universiteiten,

mensenrechtenactivisten, aanhangers van de voormalige president Hugo Chávez, dissidente militairen

en ambtenaren en leerkrachten, werknemers van overheidsondernemingen, alsook vrouwelijke

mensenrechtenactivisten (p. 7-8). “Amnesty International” stelt dat er in januari 2019 “targeted

executions” plaatsvonden “based on the profile of the victims”, zijnde “young men who were critical of

the government, or perceived as such by the authorities, from low-income areas and whose participation

in the protests had been visible or whose criticisms had gone viral on social media” (“Amnesty

International (AI), Hunger for justice: Crimes against humanity in Venezula” van 14 mei 2019, p. 4-6,

zoals geciteerd in “COI Focus: Venezuela: Veiligheidssituatie (addendum)” van 1 juli 2019). De Raad

merkt op dat nergens uit de informatie in het administratief dossier of bij de aanvullende nota neergelegd

ter terechtzitting volgt dat er in Venezuela sprake is van een systematische vervolging omwille van

politieke redenen in die zin dat het louter lidmaatschap van of sympathie voor een oppositiepartij, dan

wel het sporadisch deelnemen aan demonstraties, zou leiden tot problemen met de Venezolaanse

autoriteiten.

2.4.7. Bijgevolg kunnen verzoekers beweerde problemen - die zouden voortvloeien uit zijn uiterst

beperkt politiek profiel - evenmin waarachtig zijn.

2.4.8. Dienaangaande merkt de Raad nog op dat verzoeker aanvankelijk sprak over “incidenten van

harassment en doodsbedreigingen” (notities 27 oktober 2017, p. 7), maar dat hij uiteindelijk slechts een

enkele confrontatie met de ‘colectivo’s’ kon noemen, alsook het passeren van controleposten en het

bezoek van onbekende mannen aan zijn huis.

2.4.9. Wat betreft het incident met de ‘colectivo’s’ in oktober 2016 kan verzoeker overigens niet

aannemelijk maken dat hij hierbij geviseerd werd omwille van zijn (erg beperkt) politiek profiel. Gevraagd

waarom het incident geen louter crimineel feit kon zijn, gaf verzoeker enkel aan dat ze zijn vader niet

viseerden (“Als het gewoon een crimineel feit was, dan hadden ze ook iets tegen mijn vader gedaan,

hem hebben ze niets gedaan.”; notities 5 juni 2018, p. 11), terwijl dit causaal verband niet vaststaat en

verzoeker bij een loutere veronderstelling blijft.

2.4.10. Het is tevens opvallend dat verzoeker na deze confrontatie, waarbij hij meende geviseerd te zijn

omwille van zijn politieke meningen, aan de slag ging als taxichauffeur en zo regelmatig

noodgedwongen langs controleposten moest passeren (notities 27 oktober 2017, p. 8; notities 27

november 2018, p. 9-10). Geconfronteerd met deze risicovolle carrierkeuze, antwoordde verzoeker dat

“de colectivos ware gewapend zoals altijd, ze vroegen waar ik naartoe ging en checkten mijn voertuig,

om daarin zaken te zoeken, bewijs te zoeken die me in verband zouden kunnen brengen met acties

tegen de regering” (notities 27 november 2018, p. 9). Hij verklaarde dat deze controles “overal” werden

gedaan en dit zodat de mensen “angst zouden voelen” (notities 5 juni 2018, p. 9-10), maar dat hij hierbij

nooit geconfronteerd werd met zijn politieke meningen (notities 27 oktober 2017, p. 8; notities 27

november 2018, p. 9-10), hoewel hij eerder nog verklaarde dat de overheid alles over hem weet (“Ze

weten alles over je, wie je bent, waar je woont, wat je hobby's zijn. Ze weten wat je hebt en niet hebt.”;

notities 27 oktober 2017, p. 9). Hij gaf toe dat hij bij deze controleposten eigenlijk nooit enige problemen

ondervond (notities 27 oktober 2017, p. 8; notities 27 november 2018, p. 9-10).

2.4.11. Wat betreft de bezoeken van onbekende mannen bij hem thuis, merkt de Raad op dat verzoeker

tijdens het tweede persoonlijk onderhoud nog beweerde dat deze mannen voor het eerst langskwamen

toen hij nog in Venezuela was (notities 5 juni 2018, p. 10), maar dat hij tijdens het derde persoonlijk
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onderhoud meende dat deze mannen pas de eerste keer naar zijn huis kwamen toen hij al uit het land

was (notities 27 november 2018, p. 12). Dergelijke afwijkende en wisselende verklaringen doen verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de beweerde feiten.

2.4.12. Hoe dan ook bleek zijn partner deze bezoeken kennelijk niet erg verontrustend te vinden, gezien

verzoeker aanvankelijk nog dacht dat het gewoon om vrienden ging die zijn vrouw niet kende (notities 5

juni 2018, p. 10), waaruit logischerwijze kan worden afgeleid dat deze bezoeken niet met

(doods)bedreigingen gepaard gingen.

2.4.13. Uit verzoekers overige verklaringen blijkt nog dat het laatste bezoek van de onbekende mannen

rond juni 2018 was en dat er daarna geen dergelijke voorvallen meer waren (notities 27 november 2018,

p. 11), hoewel zijn partner en dochters nog steeds op hetzelfde adres verblijven (notities 27 november

2018, p. 3).

2.4.14. Dat verzoeker in werkelijkheid niet geviseerd wordt door de Venezolaanse autoriteiten blijkt nog

uit de vaststelling dat hij een jaar na het beweerde incident met de ‘colectivo’s’ legaal en onder eigen

naam het land verliet per vliegtuig, zonder hierbij enige problemen te kennen. Verzoeker kan bezwaarlijk

enerzijds beweren gezocht te worden door de ordediensten omwille van zijn politieke meningen, doch

anderzijds verklaren het land onder eigen naam en via de luchthaven probleemloos te hebben kunnen

verlaten. Verzoeker vertelde zelfs dat hij zich, na de aanvaring met de ‘colectivo’s’, vrijwillig aanbood bij

de autoriteiten teneinde een nieuw rijbewijs en een nieuwe identiteitskaart te verkrijgen (notities 27

oktober 2017, p, 7, 9; notities 5 juni 2018, p. 11). Bovendien startte hij ook de procedure om nieuwe

paspoorten aan te vragen voor zijn partner en dochters (notities 27 oktober 20147, p. 10; notities 5 juni

2018, p. 5). Dergelijk risicovol gedrag kan niet verzoend worden met zijn bewering uit angst voor de

Venezolaanse autoriteiten zijn land te moeten ontvluchten.

2.4.15. De stellingen in het verzoekschrift dat hij “in de ogen van de Venezolaanse overheid een

volhardende opposant [is] zoals door [zijn] vlucht wordt bevestigd” en dat deze perceptie wordt “versterkt

doordat verzoekende partij en [zijn] gezin geen overheidssteun aanvroeg omdat dit gericht is op controle

door de overheid en hiermee impliciet maar zeker verzet tegen de overheid inhoudt” (“stuk nr. 3,

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela: The homeland card (carnet de la

patria), including issuance procédures, usage, and physical characteristics; extent to which homeland

cards have been distributed (2016-May 2018), 18 mei 2018” en “stuk nr. 4, Freedom House, Freedom

on the Net 2018 - Venezuela, 1 november 2018”), stelt de Raad vast dat noch uit verzoekers

verklaringen noch uit de informatie bij het verzoekschrift of in het administratief dossier blijkt dat de

Venezolaanse autoriteiten personen viseren louter omwille van hun vlucht naar het buitenland of louter

omwille van het niet aanvragen van een “carnet de la patria”. Het is overigens niet ernstig de

Venezolaanse autoriteiten dermate te onderschatten door te menen dat ze het verschil niet kunnen

maken tussen de talrijke Venezolanen die om allerlei persoonlijke migratieredenen naar Europa

vertrekken en de individuen die effectief een bedreiging vormen voor het regime of de fundamenten van

de Venezolaanse staat. Het valt niet uit te sluiten dat verzoeker bij een terugkeer mogelijk gescreend en

ondervraagd zal worden over zijn activiteiten in het buitenland, de redenen waarom hij Venezuela

verlaten heeft, dan wel er naar terugkeert. Uit de informatie in het administratief dossier (“Venezuela:

Treatment by the authorities and pro-government groups of failed refugee claimants who return to the

country” van januari 2018) kan echter niet blijken dat afgewezen asielzoekers die terugkeren naar

Venezuela louter omwille van hun verblijf in het buitenland, dan wel omwille van het indienen van een

verzoek om internationale bescherming, een reëel risico lopen om blootgesteld te worden aan foltering

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. De behandeling die een afgewezen

asielzoeker te beurt kan vallen, hangt af van zijn individuele omstandigheden. Personen waarvan kan

vermoed worden dat ze bij een terugkeer problemen zullen ondervinden betreffen zij die ervan verdacht

worden een misdrijf te hebben gepleegd, die in het verleden als opposant beschouwd werden, of

waarvan vermoed wordt dat ze gekant zijn tegen de Venezolaanse regering. Uit het voorgaande volgt

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

autoriteiten stond, waardoor er van uitgegaan kan worden dat de Venezolaanse autoriteiten verzoeker

niet zullen viseren bij een terugkeer naar Venezuela.

2.4.16. Dat verzoeker evenmin omwille van zijn (legaal) vertrek naar het buitenland geviseerd zou

worden, wordt nog bevestigd door de vaststelling dat zijn partner en dochters sinds zijn vertrek nog

paspoorten uitgereikt kregen (notities 5 juni 2018, p. 5) en dat zijn gezin omstreeks juni 2018 de laatste

keer benaderd zou zijn geweest en sindsdien gerust werden gelaten (notities 27 november 2018, p. 11),
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hoewel zijn partner en dochters nog steeds op hetzelfde adres verblijven (notities 27 november 2018, p.

3).

2.4.17. De door verzoeker neergelegde artikelen over Venezuela - een mededeling dat alle

Venezolanen die niet stemden als verraders worden beschouwd (van twitter, herkomst onbekend), een

krantenartikel waarin minister Varela verklaart dat emigranten niet welkom zijn om terug te keren naar

Venezuela, een krantenartikel waarin de vice-president aankondigt dat de handtekeningen zullen

worden gecontroleerd van zij die een referendum wilden organiseren, brieven van andere mensen die

bevestigen dat ze geen klacht konden indienen bij de politie, verschillende krantenartikelen over de

algemene (veiligheids- en socio-economische) situatie - zijn een loutere verwijzing naar de algemene

situatie in het land van herkomst en volstaan niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond en verzoeker blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481;

RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

2.4.18. De overige door verzoeker voorgelegde stukken - zijn paspoort, identiteitskaart, een fotokopie

van zijn rijbewijs en bijbehorende medische kaart, fotokopieën van zijn studentenkaart, bankkaart,

geboorteakte en diploma, bewijzen van zijn sportactiviteiten, fotokopieën van de identiteitskaarten en

geboorteaktes van zijn ouders, een kopie van de identiteitskaart van zijn partner, fotokopieën van

geboorteaktes en identiteitskaarten van zijn dochter en stiefdochter, een kopie van een medisch

document van zijn moeder die een hartaanval kreeg - betreffen zijn identiteit en die van zijn familieleden,

zijn studies en levensloop en de gezondheidstoestand van zijn moeder, zijnde elementen die als

dusdanig niet betwist worden en die niet in het geding zitten.

2.4.19. Verzoeker brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van

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

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.4.20. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. 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.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) sprak zich als volgt uit over de draagwijdte van

artikel 15, sub b) van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 (dat identiek is aan artikel

15, sub b) van de Richtlijn 2011/95/EU), waarvan artikel 48/4, § 2, de omzetting vormt en oordeelde dat,

“[h]et in artikel 3 EVRM verankerde grondrecht […] deel uit[maakt] van de algemene beginselen van

gemeenschapsrecht waarvan het Hof de naleving waarborgt.

“[d]e […] termen “foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een

verzoeker”, betrekking hebben op situaties waarin degene die om subsidiaire bescherming verzoekt,

specifiek wordt blootgesteld aan het risico op een bepaald soort schade” (HvJ van 17 februari 2009

(GK), “Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie”, C-465/07, § 32).

Het Hof vervolgt “[b]ovendien wordt bij de uitlegging van de draagwijdte van dit recht in de

communautaire rechtsorde rekening gehouden met de rechtspraak van het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens. Het is echter artikel 15, sub b, van de richtlijn dat in wezen overeenstemt met

voormeld artikel 3. Artikel 15, sub c, van de richtlijn is daarentegen een bepaling waarvan de inhoud

verschilt van die van artikel 3 EVRM en waarvan de uitlegging dan ook autonoom moet geschieden,

maar met eerbiediging van de grondrechten zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd” (Ibid., §

28).
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Bij arrest van het HvJ van 18 december 2014 (GK), “M’Bodj t. Belgische Staat”, C-542/13 (§ 32 en § 36)

stelt het HvJ dat het toepassingsgebied van artikel 15, sub b) van de Richtlijn 2011/95/EU niet

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

EVRM zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM). Zo stelt

het Hof dat de ernstige schade bedoeld in artikel 15, sub b) van de Richtlijn 2011/95/EU “moet

voortvloeien uit de gedragingen van derden” en dat “de betrokkene in zijn land van herkomst aan die

behandelingen wordt onderworpen” door toedoen van de actoren bedoeld in artikel 6 van de Richtlijn

2011/95/EU zoals omgezet in artikel 48/5, § 1 van de Vreemdelingenwet. In punt 36 vervolgt het Hof:

“Voorts preciseert punt 26 van de considerans van die richtlijn dat gevaren waaraan de bevolking van

een land of een deel van de bevolking in het algemeen is blootgesteld, normaliter op zich geen

individuele bedreiging vormen die als ernstige schade kan worden aangemerkt”.

De Raad benadrukt de vaste rechtspraak van het EHRM dat mishandeling een minimumniveau van

ernst moet bereiken om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen en dat de

beoordeling hiervan relatief is en afhangt van de omstandigheden van de zaak (EHRM van 23 maart

2016, nr. 43611/11, “F.G. e.a. / Sweden”, §§ 111-112).

Waar verzoeker, wat betreft de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet, steunt op dezelfde feiten als deze aan de basis van zijn vraag om als vluchteling te

worden erkend, herneemt de commissaris-generaal in de aanvullende nota dat hij niet ontkent of betwist

dat er heden in Venezuela sprake is van intimidatie en repressie van opposanten door de Venezolaanse

autoriteiten, doch dat verzoeker geen profiel van een opposant heeft. Zoals hoger gesteld, dient de

beoordeling te gebeuren op individuele wijze in de zin van artikel 4, § 1, van de Richtlijn 2011/95/EU.

De Raad kan dan ook verwijzen naar de hoger gedane vaststellingen waarbij geconcludeerd wordt dat

verzoeker zijn voorgehouden politieke vervolging niet heeft aangetoond en hij evenmin aannemelijk

maakt zich met politiek te hebben ingelaten, laat staan een profiel heeft dat beantwoordt aan de

kenmerken zoals aangegeven in de boven geciteerde mensenrechtenrapporten (“Human rights in the

Bolivarian Republic of Venezuela” van juli 2019, opgesteld door OHCHR, “Amnesty International”

Hunger for justice: Crimes against humanity in Venezula” van 14 mei 2019, p. 4 - 6, zoals geciteerd in

“COI Focus: Venezuela: Veiligheidssituatie (addendum)” van 1 juli 2019).

2.5.2. Verzoeker stelt uitdrukkelijk dat hij zijn ernstige schade zoals bedoeld bij artikel 48/4, § 2, b) van

de Vreemdelingenwet niet heeft proberen aan te tonen door in te gaan op de algehele sociale en

economische situatie in Venezuela. Hij stelt: “De argumentatie in de bestreden beslissing dat verzoeker

“niet in levensomstandigheden zou terechtkomen die dermate precair zijn dat [hij] niet langer in [zijn]

elementaire levensbehoeften zoals voedsel, hygiëne en huisvesting zou kunnen voorzien omdat [hij]

eerder in staat was de eindjes aan elkaar te knopen als taxichauffeur”, is volgens het verzoekschrift

“irrelevant” gezien hij dit niet inroep als reden voor zijn verzoek om internationale bescherming. Ook “alle

overige motieven die in de bestreden beslissing worden aangehaald” zijn volgens verzoeker “om

voorgaande redenen irrelevant of kennelijk foutief”.

2.5.3. Verzoeker beroept zich al evenmin op artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

2.5.4. Uit de informatie bij het administratief dossier (onder meer de COI Focus “Venezuela: Situation

Sécuritaire” van 4 april 2019), het verzoekschrift en de aanvullende nota kan de Raad evenmin afleiden

dat thans in Venezuela een gewapend conflict heerst in de zin van subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 § 2 c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt dit ook niet.

2.6. Wat betreft de aangevoerde schending van “artikel 18 (recht op asiel) van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 inwerkinggetreden op 1 december 2009

iuncto artikel 10(2) van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake normen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking)
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[en] de artikelen 4 (verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of

bestraffingen) en 18 (recht op asiel) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7

december 2000 inwerkinggetreden op 1 december 2 009 iuncto artikel 15, b) van voormelde Richtlijn

2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad”, wijst de Raad erop dat volgens artikel 39/69, §1,

tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting

van de feiten en middelen [moet] bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen.”

Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste rechtspraak van de Raad van State

worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het

overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of het

beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS

2 maart 2007, nr. 168.403). Vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een

middel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn

als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd

geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392). Een middel of een

onderdeel van een middel is aldus slechts ontvankelijk in de mate dat niet alleen wordt aangegeven

welke bepaling of beginsel met een bestreden beslissing zou zijn geschonden, doch ook wordt

uiteengezet op welke wijze die schending zou zijn gebeurd. Dit wordt in casu in het verzoekschrift

nagelaten.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.7.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.7.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend negentien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


