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nr. 230 588 van 19 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. GYSELEN

Henri Jasparlaan 109

1060 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

6 december 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 november 2019.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. GYSELEN en van attaché

H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 17 oktober 2019, verklaart er zich op

dezelfde dag vluchteling.

1.2. Op 26 november 2019 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per drager op

dezelfde dag naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Venezolaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit de stad La Fria in de staat

Tachira. U begon in 2014 een opleiding aan de militaire academie van Tachira. In oktober 2015 volgde u

een opleiding van een maand tot “comando rurale”. U was ingedeeld in de commandozone 21 van de

staat Tachira. U werd voor verschillende zaken ingezet. Zo nam u deel aan een missie ter beveiliging

van een grensgebied waar een gewapende groepering actief was, diende u als bewaker in een

gevangenis, was u een bodyguard voor een rijke Venezolaan, ging u op patrouille aan de grensstreek

om smokkel tegen te gaan en werd u ingezet om plaatsen waar sprake was van verstoring van de

openbare orde te stabiliseren.

Vanwege het drukke werkschema vroeg u een overplaatsing aan. Er werden u verschillende posities

aangeboden waarna u koos voor de Direccion General de Contraintelligencia Militar (DGCIM) omdat dit

het dichtste bij was en de beste arbeidsvoorwaarden bood. U diende burgers, politici en militairen te

volgen door hun sociale media uit te pluizen en telefoongesprekken af te luisteren. U begon op 8 mei

2017.

In juni 2017 werd uw broer gearresteerd nadat hij deelnam aan een betoging. U ging hierop naar de

officier die hem had gearresteerd, A.A. genaamd, en deelde hem mee dat de DGCIM hem aan het

volgen was vanwege zijn banden met de colectivos en het feit dat hij smokkel toeliet en er zijn voordeel

uit haalde. U vermeldde vervolgens de naam van de boekhouder die zijn illegale financiën beheerde. U

zei dat u zijn dossier bij de DGCIM zou wissen in ruil voor de vrijlating van uw broer. Hierop liet hij uw

broer vrij. Uw broer vertrok enkele dagen later naar Peru.

In oktober 2017 kwam een officier, F.R., werken in uw eenheid van de DGCIM. Hij had samen met

A. opleiding gevolgd. Hij kwam erachter dat u het dossier van A. niet had gewist. Hierop trachtte hij u in

een slecht daglicht te stellen bij de DGCIM door een geheugenkaart aan uw computer te leggen en u

allerlei bevelen te geven waarvoor u niet bevoegd was. Echter, omdat er nauwelijks supervisie was in

uw eenheid kreeg u hier geen problemen door. In november 2017 nam u het besluit om uw eenheid van

de DGCIM te verlaten vanwege uw bedenkingen bij schendingen van de mensenrechten en vanwege

de pesterijen van de nieuwe officier. U vroeg een onderhoud aan met de commandant van uw eenheid

maar kreeg niet onmiddellijk een antwoord. Vervolgens ging u naar het hoger commando in Caracas om

uw ontslag aan te bieden. U kreeg te horen van uw commandant dat dit werd geweigerd. U werd

bovendien gesanctioneerd en uw verlof werd ingetrokken omdat u niet via hem bent gegaan om uw

ontslag aan te bieden. Hierop diende u een tweede maal achter zijn rug om uw ontslag aan in

Caracas. De weigering werd u opnieuw meegedeeld door de commandant. Hij zei vervolgens dat er een

procedure gestart zou worden om u uit het leger te zetten. U zou voor een militaire rechter komen. Deze

procedure zou echter pas half januari gestart worden.

Op 17 januari 2018 nam u verlof en regelde u uw vertrek uit het land. Uw moeder nam uw paspoort naar

een vriend van u bij de migratiedienst aan de grens met Colombia om een uitreisstempel erin te zetten.

Zelf verliet u het land naar Colombia via een smokkelroute. U verbleef lange tijd met uw broer in Peru. In

december 2018 betaalde uw moeder een militair procureur om uw strafzaak te laten verdwijnen. In april

2019 keerde u vervolgens naar de grens tussen Venezuela en Colombia terug om naar huis te gaan.

Uw moeder besloot toch eerst aan uw oom, die nog politiecommissaris is geweest, te vragen om na te

gaan of uw strafdossier daadwerkelijk was verdwenen. Twee uur later zei uw oom dat u wel degelijk nog

steeds geseind stond. Hierop keerde u terug naar Peru. Op 16 oktober 2019 vertrok u met het vliegtuig

naar België. Op 17 oktober 2019 diende u een verzoek om internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek legt u uw paspoort, uw identiteitskaart, een Peruviaanse migratiekaart, twee

badges van het ministerie van Defensie, twee opleidingscertificaten van de militaire academie,

algemene informatie over de situatie in Venezuela en vliegtickets en boekingen neer.

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.

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.
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Zo legt u weinig coherente en tegenstrijdige verklaringen af met betrekking tot uw werk bij de DGCIM.

Gevraagd te vertellen over het afluisteren van mensen zegt u: “elke groep of elk team had een bepaalde

persoon die ze moest volgen, ofwel politicus of militair of burger, in periode dat ik er werkte heb ik alleen

militiaren moeten bespioneren” (CGVS, p. 22). Echter, later zegt u dan weer dat u twee burgers, drie

militairen en vier politici heeft gevolgd (CGVS, p. 22 en 23).

Verder wordt u gevraagd naar het hoofd van de DGCIM waarop u een zekere commandant G.G.

benoemt (CGVS II, p. 5). Gevraagd of er nog iemand boven G.G. staat zegt u: “hijzelf is de commandant

van de regio Tachira, boven hem zal dan nog een andere overste van counter intelligence staan”

(CGVS II, p. 5). Gevraagd naar het hoofd van de DGCIM in heel Venezuela zegt u dat er in die periode

niemand was benoemd voor die positie (CGVS II, p. 5). Dit is opmerkelijk. Immers uit informatie blijkt dat

Ivan Hernandez Dala het hoofd van de DGCIM is sinds 2014. Hij is tevens geen onbekende. Hij werd in

juni 2018 en februari 2019 gesanctioneerd door de Europese Unie en door de Verenigde Staten

vanwege de schending van mensenrechten door de DGCIM. Dit jaar – 2019 – werd tevens nog bericht

dat hij, samen met minister van Defensie Vladimir Padrino, betrokken zou zijn bij een mogelijke

samenzwering tegen president Nicolas Maduro. Dat u zegt dat er “wel nog een andere overste

boven G.G. zal staan” en vervolgens, gevraagd naar het hoofd van de DGCIM, zegt dat er niemand in

die positie was benoemd, terwijl Ivan Hernandez Dala sinds 2014 de DGCIM leidt, doet twijfelen aan uw

werk voor de DGCIM.

Gevraagd wat u zelf dacht van een job bij de DGCIM zegt u dat het een moeilijke beslissing was

vanwege de algemene situatie in Venezuela op dat moment en de behandeling van studenten, politici

en andersdenkenden, maar dat het goede arbeidsvoorwaarden waren en dat u een administratieve

functie had en niet zou moeten werken in gevangenissen en niet zou moeten optreden bij

ordeverstoringen (CGVS II, p. 3). U wordt later opnieuw gevraagd uit te leggen waarom u koos voor een

job bij de DCGIM, indien u en uw familie aanhangers van de oppositie waren, maar u antwoordt

volkomen naast de vraag (CGVS II, p. 19). De vraag wordt opnieuw gesteld waarop u zegt dat u nog

nooit gestemd had in een verkiezing wanneer u in het leger ging en dat u dus al in het leger zat wanneer

u de job bij de DGCIM aannam (CGVS II, p. 19). Dit is opnieuw geen antwoord op de vraag waarom u

een job aannam bij de DGCIM ten midden van de instabiliteit in het land in 2017, zeker gezien

de politieke overtuiging van u en uw familie. Dergelijke oppervlakkige en ontwijkende verklaringen over

uw beslissing om DGCIM te vervoegen te midden van de politieke en civiele onrusten in Venezuela zijn

weinig doorleefd of overtuigend.

Het is ook opvallend dat u, op de vraag of er ooit iemand gearresteerd werd van de militairen die u

moest volgen, het volgende verklaart: “nee, want die waren allemaal beschermd door de hiërarchie in

het leger en de regering, daar kan je niets tegen beginnen, als je er iets tegen zou doen word je zelf

opgepakt en beschuldigd van iets” (CGVS, p. 21). Een dergelijke verklaring houdt maar weinig steek

voor een agent van de DGCIM. Uit informatie blijkt immers dat de DGCIM een gevreesde organisatie te

zijn die militairen net viseert en loyaliteit aan het regime afdwingt. Dat u zegt dat zij niets kunnen doen

tegen militairen, en zelfs beweert dat u zou worden opgepakt indien u iets zou ondernemen tegen jullie

doelwitten, maakt het weinig geloofwaardig dat u daar daadwerkelijk ook gewerkt hebt.

Voorts verklaarde u tijdens uw eerste persoonlijke onderhoud op het CGVS dat u na uw tweede ontslag

een administratieve sanctie kreeg maar dat u in januari wel nog een opdracht kreeg om iemand te

volgen (CGVS, p. 24). Op het tweede persoonlijke onderhoud zegt u echter dat u reeds sinds november

geen volgopdrachten meer kreeg omdat ze als ongeschikt voor de functie zagen (CGVS II, p. 20).

Dergelijke verklaringen over uw beslissing om de DGCIM te vervoegen en over uw werk zelf bij DGCIM

doen er ernstig aan twijfelen dat u deze functie daadwerkelijk zou hebben gehad.

Uw verklaringen over uw desertie zijn voorts weinig consistent of overtuigend. Zo verklaart u, wanneer u

had besloten dat u daar niet meer wilde werken, dat u een onderhoud met de commandant had

gevraagd maar dat u geen antwoord kreeg waarop u zelf naar Caracas zou zijn gegaan om uw ontslag

in te dienen (CGVS II, p. 7). Gevraagd wat u allemaal heeft ondernomen om met iemand van uw

eenheid hierover te spreken - in plaats van meteen uw ontslag in Caracas te gaan indienen - zegt u dat

u met niemand hierover kon spreken, zonder verdere uitleg (CGVS II, p. 7). Echter, eerder verklaarde u

nog een onderhoud met de commandant van uw eenheid te hebben aangevraagd. Gevraagd dit te

verklaren zegt u louter dat u toestemming van de commandant nodig had om naar het algemeen

commando in Caracas te gaan (CGVS II, p. 7). Gezien hij u bezwaarlijk toestemming kan geven zonder

de reden te weten van uw verzoek houdt uw verklaring geen steek. Gevraagd waarom u met niemand

binnen uw eenheid over uw ontslag kon praten zegt u dat u dan gevaar liep om gevangen genomen te

worden omdat ze niet willen dat u iets zou doen met de informatie die u zou hebben opgedaan tijdens

uw werk bij de DGCIM (CGVS II, p. 7). Het is dan ook zeer opmerkelijk dat u wel besloot om achter de

rug van uw eenheidcommandant tot tweemaal toe uw ontslag in te dienen, wetende dat hij dit te weten

zou komen. U wordt gevraagd waarom u de commandant niet op de hoogte bracht - gezien hij

uiteindelijk toch op de hoogte zou worden gebracht van uw poging om ontslag te nemen - waarop u zegt



RvV X+ - Pagina 4

dat hij het pas zou te weten gekomen zijn wanneer uw aanvraag al gevorderd was en dat u slechts een

sanctie of een waarschuwing zou krijgen, maar “niets ernstigs” (CGVS II, p. 8). Dit is maar weinig

consistent met uw eerdere verklaring dat u een gevangenisstraf vreesde indien u nog maar zou praten

met iemand over ontslag (CGVS II, p. 7). Uw verklaringen over hoe u uw ontslag indiende zijn

inconsistent en houden maar weinig steek.

Nog in verband met uw ontslag wordt u gevraagd wat u verwachtte van uw ontslag, waarop u zegt dat u

verwachtte dat het zou worden goedgekeurd omdat u een goede werknemer was (CGVS, p. 26). Echter,

eerder werd u gevraagd waarom uw ontslag geweigerd werd, waarop u verklaarde dat er een algemeen

presidentieel bevel is om militaire ontslagen te weigeren (CGVS, p. 25). Dat u later dan verklaart dat u

zonder meer verwachtte dat uw ontslag van u zou worden goedgekeurd houdt weinig steek, zeker

gezien u op een ander moment verklaart dat u bang was om gearresteerd te worden indien u nog maar

zou praten over een mogelijk ontslag binnen uw eenheid. Dit verklaart niet waarom u besloot een

tweede maal achter de rug van de commandant om uw ontslag in te dienen, goed wetende dat dit

geweigerd zou worden en er tuchtrechtelijke gevolgen zouden zijn.

U wordt gevraagd waarom u vervolgens een tweede keer achter rug van de commandant om een

ontslag indiende - gezien het algemeen presidentieel bevel en gezien u reeds een sanctie kreeg na de

eerste keer vanwege het omzeilen van de commandant - waarop u louter zegt dat u de correcte weg

wilde volgen en niet meteen wilde deserteren (CGVS II, p. 9 en 10). Echter, dit verklaart niet waarom u

opnieuw besloot achter de rug van de commandant om te gaan. U wordt erop gewezen dat u zichzelf

louter nog meer in de problemen zou werken door opnieuw de commandant te omzeilen maar u

verklaart louter dat u problemen had in de eenheid vanwege de affaire met uw broer, dat u vreesde dat

de commandant u bij iets zou betrekken en dat u had besloten te deserteren indien u binnen de twee

weken niets zou vernemen (CGVS II, p. 10).

U legt verder inconsistente verklaringen af over de gevolgen van het indienen van uw ontslag. Op het

eerste persoonlijke onderhoud verklaart u dat u een eerste keer uw ontslag indiende maar vermeldt u

verder geen gevolgen. U zou twee weken later opnieuw uw ontslag hebben ingediend waarna u een

administratieve sanctie kreeg en de dreiging dat u in 2018 geen promotie zou maken indien u nogmaals

naar het algemeen commando zou gaan (CGVS, p. 24). Op het tweede persoonlijke onderhoud

verklaart u echter dat u na de eerste keer reeds een sanctie kreeg en dat uw verlof werd geweigerd

(CGVS II, p. 9). Na de tweede keer zei de commandant dat u een aanklacht van ongeschiktheid zou

krijgen en zou u voor een militaire rechter moeten verschijnen. Hierop volgt vaak een gevangenisstraf

van zes maanden. Vervolgens zou u uit het leger worden gezet (CGVS II, p. 9 en 10). U bent vervolgens

gedeserteerd uit angst voor uw gevangenschap (CGVS II, p. 22). Dat u in het eerste persoonlijke

onderhoud slechts heeft over een “administratieve sanctie” en een dreiging dat u geen promotie

zou kunnen maken in 2018 na uw tweede verzoek tot ontslag en in het tweede persoonlijke onderhoud

praat over een zaak voor een militaire rechter, een uitzetting uit het leger en een mogelijke

gevangenisstraf doet ernstig twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw relaas. Ook op de DVZ

vermeldde u niets over een zaak voor een militaire rechter, een uitzetting uit het leger of een mogelijke

gevangenisstraf vanwege het indienen van uw ontslag.

Ook over de aanleiding van uw desertie zijn uw verklaringen weinig geloofwaardig. Zo verklaart u dat

het enerzijds vanwege de schending van de mensenrechten was (CGVS, p. 24). U vreesde gevangen

genomen te worden omdat u anders dacht dan het regime (CGVS II, p. 5). U verklaart dat er geen

politieke vrijheid is en geen vrijheid van meningsuiting (CGVS II, p. 6). Erop gewezen dat dit al lange tijd

het geval is in Venezuela en dat u toch nog besloot in mei 2017 om de DGCIM te vervoegen, en

gevraagd waarom u dan stelt dat u anders dacht dan het regime zegt u dat er vroeger nog respect was

voor de nationale garde, dat agenten nog meer vrijheid hadden en dat uw vader eveneens nog militair

was (CGVS II, p. 6). Dit verklaart geenszins waarom u de DGCIM vervoegt en vervolgens beweert dat u

anders denkt dan het regime. U wordt opnieuw gevraagd uw bewering – als agent van de DGCIM –

anders te denken dan het regime uit te leggen waarop u zegt dat het een droom was om militair te

worden zoals uw vader (CGVS II, p. 6). Dit verklaart nog steeds niet waarom u, die de DGCIM

vervoegde, anders zou denken dan het regime. Tevens zou u gedacht hebben dat de situatie zou

veranderen en dat er een ander regime aan de macht zou komen (CGVS II, p. 6). Dat u de DGCIM zou

hebben vervoegd in de hoop dat de situatie zou veranderen en een andere regering aan de macht zou

komen is niet geloofwaardig. U kan met deze verklaringen niet aannemelijk maken dat u te midden van

de politieke en civiele onrusten besloot om de DGCIM te vervoegen en vervolgens besloot te deserteren

omdat u anders dacht dan het regime en zich zorgen maakte om de mensenrechten.

Voorts verklaart u dat uw problemen met F.R. een andere reden zijn waarom u wilde vertrekken uit

de DGCIM (CGVS, p. 24). Echter, deze problemen zijn eveneens weinig aannemelijk. Zo verklaart u dat

uw broer werd gearresteerd en u vervolgens eerste-luitenant A.A., wiens eenheid hem had

gearresteerd, onder druk zette met informatie over hem om uw broer vrij te laten (CGVS, p. 23). Het is

opmerkelijk dat u verklaart dat u informatie had dat hij banden zou hebben met de colectivos en dat hij
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hierdoor gedwongen zou zijn om uw broer vrij te laten (CGVS, p. 23). Immers, uit informatie blijkt dat de

colectivos een (verzamelde) groepering zijn die door het regime getraind, bewapend en gebruikt worden

om loyaliteit onder de burgers aan het regime af te dwingen. In ruil daarvoor gedoogt het regime hun

criminele activiteiten. Dat u uw broer vrij gekregen zou hebben met deze informatie is opmerkelijk.

Bovendien komt de overeenkomst die jullie zouden hebben gemaakt weinig aannemelijk over. U

beloofde dat u zijn dossier zou “wissen” in ruil voor de vrijlating van uw broer (CGVVS, p. 23). Gevraagd

wat u aan hem zei dat u precies zou doen zegt u louter dat u het zou elimineren uit de gegevensbank

(CGVS II, p. 12). Gezien er volgens uw verklaringen meerdere mensen betrokken zijn bij een dossier

van iemand die gevolgd wordt (CGVS, p. 22), wordt u gevraagd hoe hij zou kunnen geloven dat u zijn

“dossier zou wissen” waarop u zegt dat u wel degelijk zijn dossier zou kunnen wissen zonder

toestemming van hogerhand met “een paar kliks” (CGVS II, p. 13). U wordt vervolgens gevraagd hoe u

aan hem zou kunnen bewijzen dat zijn dossier gewist zou zijn waarop u zegt dat hij gewoon maar op u

moest vertrouwen (CGVS II, p. 13). Deze verklaringen kunnen maar weinig overtuigen.

Verder verklaart u dat uw moeder in december 2018 een militair procureur zou hebben betaald om uw

strafdossier te laten verdwijnen (CGVS II, p. 14). U kan echter geen concrete verklaringen geven van

hoe dit plots mogelijk bleek. Gevraagd uit te leggen hoe dit gebeurd is zegt u: “zij kende die procureur

die dichtbij haar woonde, ik ben zijn naam vergeten maar hij was militaire procureur met de rang van

kapitein, die zou mijn strafblad kunnen wissen” (CGVS II, p. 15). Gevraagd dit verder uit te leggen zegt u

louter dat uw moeder hem geld gaf (CGVS II, p. 15). Gevraagd wat u weet over die man zegt u dat hij

een kapitein was maar dat u hem niet kent (CGVS II, p. 16). Gevraagd van waar uw moeder hem kent

kan u louter meegeven dat hij ook van uw stad was en dat hij “dichtbij” woonde (CGVS II, p. 16). U

wordt erop gewezen dat het opvallend is dat uw moeder plotseling de mogelijkheid heeft om uw

strafdossier te laten verdwijnen tegen betaling en gevraagd om uit te leggen hoe dit mogelijk was maar

meer dan dat in uw wijk meerdere militairen woonden en dat uw moeder was te weten gekomen dat die

procureur al meer militairen had geholpen kan u hierover niet meegeven (CGVS II, p. 17). Dergelijke

vage verklaringen over de plotse mogelijkheid van uw moeder om uw strafdossier te laten

verdwijnen zijn weinig overtuigend.

Ook over het vervolg zijn uw verklaringen opmerkelijk. Zo zou u in april 2019 vanuit Peru naar de grens

met Venezuela zijn gereisd om terug naar huis te gaan. Uw moeder zou toch voor de zekerheid eerst

eens aan uw oom – die nog politiecommissaris is geweest – gevraagd hebben om te controleren of u

wel degelijk geen strafdossier meer had. Na twee uur kreeg zij te horen dat u toch nog steeds gezocht

werd waarna u terug naar Peru vertrok (CGVS II, p. 18). Het is vreemd dat u helemaal naar de grens

met Venezuela reist om terug naar huis te keren zonder na te gaan of u nog gezocht werd of niet. U

werd eerder enkele keren gevraagd wat uw moeder gedaan heeft om de zaak op te volgen maar het

was volgens u onmogelijk om hier informatie over te weten te komen (CGVS II, p. 17). Dit is maar weinig

consistent met uw latere verklaring dat uw oom dit zelf kon nagaan (CGVS II, p. 18). U wordt gevraagd

waarom u wachtte tot u helemaal aan de grens stond voordat u aan uw oom vroeg om even na te gaan

of u nog geseind stond of niet waarop u zegt: “die procureur had ons ervan overtuigd dat het allemaal in

orde was, maar dan begon moeder toch te twijfelen en wilde ze er zeker van zijn” (CGVS II, p. 18).

Dergelijke verklaringen zijn weinig overtuigend.

Bovendien zijn uw verklaringen op de DVZ over uw poging om naar huis terug te keren in april 2019

opmerkelijk. Zo verklaarde u dat ze u niet doorlieten aan de grens waardoor u moest terugkeren naar

Peru (verklaring DVZ, vraag 31). Ook in de vragenlijst van het CGVS liet u optekenen dat u Venezuela

niet terug binnen mag (vragenlijst CGVS, vraag 2).

Het is verder zeer opmerkelijk dat u geen enkel bewijs weet neer te leggen van uw vervolging door de

autoriteiten van uw land. Zo zou er half december besloten zijn door de commandant van uw eenheid

om u voor een militair rechter te laten komen en u uit het leger te zetten (CGVS II, p. 11). U zou nog tot

17 januari hebben gewerkt maar kan geen enkel bewijs neerleggen van deze tuchtprocedure en uw

zaak voor de militaire rechtbank (CGVS II, p. 11). U verklaart hierover dat ze deze procedure pas

zouden beginnen half januari en u was vertrokken voor dit van start ging (CGVS II, p. 22). Gevraagd

waarom deze procedure pas ingezet zou worden half januari terwijl de commandant reeds half

december besloot u uit het leger te zetten, zegt u dat u vijftien dagen verlof had, wat maar weinig kan

overtuigen, zeker gezien uw verlof werd ingetrokken na de eerste keer dat u uw ontslag achter de rug

van de commandant indiende (CGVS II, p. 9 en 23). Gevraagd waarom u uw verlof die keer wel nog

kreeg zegt u louter dat men daar recht op heeft (CGVS II, p. 23).

Ook van uw strafrechtelijke vervolging en uw rechtszaak naar aanleiding van uw desertie legt u geen

enkel document neer. Gevraagd dit uit te leggen zegt u dat het om een zaak van de DGCIM gaat en dat

daar niets van naar buten komt. Verder zou niemand een aanklacht in het systeem van “Sipol” naar

buiten brengen omdat die persoon dan vervolgd zou worden (CGVS II, p. 23). Echter, eerder verklaarde

u dat een maand na de afwezigheid van een militair men bij hem thuis langs komt – zoals bij u het geval

was – om hem te dagvaarden voor een militaire rechtbank (CGVS II, p. 13). U verklaart later nogmaals
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dat uw oom u zei dat u gedagvaard werd op basis van de antiterrorismewet (CGVS II, p. 18). Dat u hier

geen enkel document van weet neer te leggen is opvallend.

U zegt verder dat u nog steeds kan inloggen op de website van het ministerie van Defensie en dat u

daarop geregistreerd staat als verrader van het vaderland (CGVS II, p. 15). Ook hiervan legt u geen

bewijs neer.

Gezien het geheel van de bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Venezuela te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de

doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet worden geweigerd.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw paspoort

– afgehaald in september 2017 – uw identiteitskaart en uw Peruviaanse migratiekaart hebben

betrekking op uw identiteit, herkomst en verblijf, die hier niet onmiddellijk betwist worden. U legt tevens

twee badges en twee opleidingscertificaten van het leger neer. Dat u ooit in het leger zou hebben

gediend is louter op zich onvoldoende om een vrees voor vervolging aan te tonen. Immers, wanneer en

op welke manier u het leger zou hebben verlaten maakt u niet aannemelijk. U legt ook nog vliegtickets

en boekingen neer van Lima naar Brussel op 16 oktober 2019 en van Brussel naar Caracas op 26

oktober 2019. Ook deze kunnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet herstellen. U legt ook

nog algemene informatie over de situatie in Venezuela neer. Dit kan evenmin een persoonlijke vrees op

vervolging of een reëel risico op ernstige schade aantonen.

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

van 4 april 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_venezuela_situation_securitaire_20190404.

pdf of op https://www.cgvs.be/nl en COI Focus Venezuela: Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli

2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/ sites/default/files/rapporten/coi_focus_venezuela_veiligheidssituatie_addendum_2

0190701.pdf of op https:// www.cgvs.be/nl) blijkt dat Venezuela een diepe politieke, economische en

sociale crisis kent. Het geweld is er wijdverspreid en wordt er gepleegd door het Venezolaanse leger, de

politie, de inlichtingendiensten, de Colectivos chavistas, de megabandas, enz., die hierbij burgers met

een bepaald profiel viseren. Dit type geweld, heeft bijgevolg geen uitstaans met artikel 48/4, § 2, c van

de vreemdelingenwet maar houdt eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie.

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

ontginning van mijnen komt veelvuldig voor in Venezuela. Het merendeel van deze misdaden wordt

gepleegd door individuele misdadigers of kleine lokale bendes. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld

kadert evenwel niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c Vw., met name een

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

groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Bovendien blijkt uit

de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van dit type geweld

geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. wraak, losgeld, macht, etc.). Het (crimineel)

geweld in Venezuela is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig van aard.

Hoewel de situatie in Venezuela zeer precair is, blijkt nergens uit de informatie dat dat er actueel in

Venezuela sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere

strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of waarbij

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden

om aan te nemen dat burgers louter door hun aanwezigheid in Venezuela een reëel risico lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

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
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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).

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. U verklaart echter dat er geen andere redenen
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zijn waarom u niet zou kunnen terugkeren naar Venezuela behalve uw problemen met de autoriteiten

omwille van uw desertie (CGVS II, p. 23).

Uit uw verklaringen over uw profiel en uw familiale/financiële situatie in uw land van nationaliteit kan 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.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1 van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), van artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4,

48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

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

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

bestuurshandelingen, van “het algemeen beginsel van voorzichtigheid” en van “het algemeen beginsel

van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een behoorlijke analyse van

het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente elementen)”.

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hem de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden

beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een kopie van zijn Venezolaanse identiteitskaart en van zijn

militaire badge (stuk 3) en een afschrift van de webpagina van het Venezolaanse Ministerie van

Defensie in verband met zijn persoon (stuk 4).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. Verzoeker voert aan dat hij wordt bedreigd door de Venezolaanse autoriteiten in het kader van

zijn werkzaamheden bij de Dienst Contraspionage van de Venezolaanse strijdkrachten, de ‘Direccion

General de Contraintelligencia Militar’ (hierna: DGCIM), meer bepaald wegens de arrestatie van zijn
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broer na deelname aan een betoging tegen het regime en tevens daar hij als deserteur wordt

beschouwd. In de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat,

hoewel weliswaar geloof kan worden gehecht aan het feit dat verzoeker werkzaam is geweest bij het

Venezolaanse leger, hij niet aannemelijk maakt dat hij werkzaam was voor de DGCIM zodat hij bijgevolg

evenmin zijn voorgehouden problemen die hij op deze Dienst zou hebben gekend aannemelijk maakt.

Aldus biedt verzoeker volgens de motivering in de bestreden beslissing de asielinstanties geen zicht op

zijn precieze functie bij het Venezolaanse leger en evenmin op de exacte periode en de wijze van

beëindiging van deze tewerkstelling.

2.3.2.2. Er dient vastgesteld dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde

motieven uit de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het

herhalen van en volharden in zijn eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-

beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder

evenwel op dienstige wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.2.3. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal in de bestreden beslissing op uitgebreide,

omstandige en pertinente wijze motiveert dat, hoewel weliswaar kan worden aangenomen dat verzoeker

werkzaam was bij het Venezolaanse leger, verzoeker er evenwel niet in slaagt in concreto aannemelijk

te maken dat hij werkzaam was bij de DGCIM en dat hij evenmin de voorgehouden concrete problemen

die hij in het kader van deze werkzaamheden bij de DGCIM beweert te hebben gekend aannemelijk

weet te maken.

2.3.2.3.1. Zo motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing op terechte en pertinente

wijze betreffende verzoekers beweerde werkzaamheden bij de DGCIM (i) dat verzoeker tegenstrijdige

verklaringen aflegt over één van zijn kerntaken, namelijk het afluisteren van mensen; (ii) dat verzoeker

met de beschikbare objectieve informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier)

onverzoenbare verklaringen aflegt over wie het hoofd was van de DGCIM; (iii) dat verzoeker geenszins

doorleefde en geloofwaardige verklaringen aflegt over zijn beslissing om bij de DGCIM te gaan werken;

(iv) dat hij onlogische verklaringen aflegt over het al dan niet arresteren van militairen die door de

DGCIM werden gevolgd; en (v) dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt betreffende de vraag

sedert wanneer hij geen volgopdrachten meer zou hebben gekregen.

Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing tevens terecht betreffende

verzoekers beweerde desertie uit het Venezolaanse leger (i) dat verzoeker onlogische verklaringen

aflegt over de wijze waarop hij tweemaal zou hebben gepoogd ontslag te nemen uit het leger; (ii) dat

verzoekers verklaring dat hij verwachtte dat zijn ontslag zou worden goedgekeurd omdat hij een goede

werknemer was geweest, niet te rijmen valt met zijn eerdere bewering dat zijn ontslag werd geweigerd

omdat er een algemeen presidentieel bevel is om militaire ontslagen te weigeren; (iii) dat verzoeker

geen afdoende reden doet gelden waarom hij een tweede maal achter de rug van zijn commandant zijn

ontslag zou aanbieden in Caracas terwijl hij tevens stelt dat hij de correcte weg wenste te volgen en niet

meteen wenste te deserteren; (iv) dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt over de gevolgen van

zijn ontslag en de sancties en vervolging die hem beweerdelijk boven het hoofd zouden hangen; en (v)

verzoeker geenszins doorleefde en aannemelijke verklaringen aflegt over de aanleiding van zijn desertie

daar (a) hij niet aannemelijk maakt dat hij te midden van de politieke en civiele onlusten in Venezuela

besloot om de DGCIM te vervoegen en vervolgens besloot te deserteren omdat hij anders dacht dan het

regime en zich zorgen maakte over de mensenrechten, en (b) hij de problemen die hij beweert te

hebben gekend in het kader van de arrestatie van zijn broer evenmin aannemelijk maakt gelet op zijn

onlogische en niet-doorleefde verklaringen dienaangaande.

Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht (i) dat verzoeker slechts

vage en gebrekkige verklaringen aflegt over het door zijn moeder betalen van een militaire procureur om

zijn strafdossier te laten verdwijnen; (ii) dat het niet aannemelijk is dat verzoeker eerst naar de grens

tussen Peru en Venezuela reist met de intentie om weer naar huis terug te keren en dat pas na zijn

aankomst via zijn oom zou worden geïnformeerd of hij al dan niet nog steeds geseind stond, terwijl hij

bovendien op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij aan de grens niet zou zijn doorgelaten

geweest omdat hij Venezuela niet terug binnen mag; (iii) dat verzoeker geen enkel begin van bewijs

voorlegt betreffende de beweerde vervolging door de Venezolaanse autoriteiten, zoals onder meer met

betrekking tot de tuchtprocedure en de zaak voor de militaire rechtbank tegen hem en de strafrechtelijke

vervolging naar aanleiding van zijn beweerde desertie; en (iv) dat de door verzoeker voorgelegde

documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande vaststellingen niet

kunnen wijzigen.
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2.3.2.3.2. In zijn verzoekschrift gaat verzoeker met betrekking tot de hiervoor uiteengezette motieven uit

de bestreden beslissing slechts in op twee punten.

Vooreerst voert verzoeker aan dat de commissaris-generaal weliswaar niet in twijfel trekt dat verzoeker

deel uitmaakte van de Venezolaanse strijdkrachten, doch anderzijds in het midden laat of verzoeker op

het moment van zijn vertrek uit Venezuela nog steeds in dienst was van het Venezolaanse leger. Hij

wijst dienaangaande op de door hem voorgelegde militaire badge (verzoekschrift, stuk 3 en map

‘Documenten’ in het administratief dossier) die geldig is tot 5 juli 2022, waaruit volgens hem

“onomstotelijk blijkt dat zij op het moment van haar vertrek uit Venezuela in januari 2018 nog steeds

deel uitmaakte van de Venezolaanse strijdkrachten”.

De Raad stelt evenwel vast dat het loutere feit dat de betreffende badge geldig is tot 5 juli 2022 op zich

geenszins bewijst dat verzoeker op het moment van zijn vertrek uit Venezuela al dan niet nog werkzaam

was bij het Venezolaanse leger. Dit bewijst hooguit dat verzoeker werkzaam was bij het Venezolaanse

leger en dat hij hiervoor gebruik maakte van een badge met een geldigheid tot 5 juli 2022. Verder dient

erop gewezen dat de bewijslast in asielzaken in beginsel op de schouders van de verzoeker om

internationale bescherming rust en dat het niet aan de asielinstanties toekomt om de lacunes in de

bewijsvoering van de kandidaat-vluchteling op te vullen. Als zodanig komt het dan ook aan verzoeker

om de asielinstanties hierover alle relevante elementen te verschaffen en komt het aan hem toe om de

door hem voorgehouden feiten in concreto aannemelijk te maken. Uit de hiervoor uiteengezette

motieven uit de bestreden beslissing blijkt echter dat verzoeker hier geenszins in slaagt.

Voorts meent verzoeker dat hij wel degelijk een begin van bewijs van zijn desertie uit het Venezolaanse

leger heeft aangereikt, namelijk waar hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud de gebruikersnaam en het

wachtwoord van zijn persoonlijke pagina op de website van het Venezolaanse Ministerie van Defensie

heeft gegeven en verklaarde dat hij hierop staat geregistreerd als deserteur. Volgens verzoeker heeft hij

hiermee voldaan aan de op hem rustende medewerkingsplicht en heeft de commissaris-generaal tekort

geschoten in zijn onderzoeksplicht. Verzoeker voegt zelf een afschrift van deze webpagina toe aan zijn

verzoekschrift (stuk 4) en wijst dienaangaande op het volgende: “In dit afschrift van de webpagina kan

naast algemene informatie aangaande het militaire profiel van verzoekende partij, een rapport dd.

05.02.2018 worden gevonden met als titel “LA PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN

JUSTIFICACION FUERA DE LA UNIDAD” (Vrije vertaling: Het zonder toelating noch rechtvaardiging

hebben verlaten van de eenheid). Hieruit blijkt onomstotelijk dat verzoekende partij op het moment van

haar vertrek uit Venezuela nog steeds deel uitmaakte van het leger en aldus zonder toestemming het

leger en het land heeft verlaten, hetgeen neerkomt op desertie.”

Dienaangaande dient er vooreerst nogmaals op gewezen dat de bewijslast in asielzaken in beginsel op

de schouders van de verzoeker om internationale bescherming rust en dat het niet aan de

asielinstanties toekomt om de lacunes in de bewijsvoering van de kandidaat-vluchteling op te vullen. Het

loutere feit dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord

heeft gegeven voor zijn persoonlijke webpagina op de website van het Venezolaanse Ministerie van

Defensie, betekent op zich niet dat hij hiermee onomstotelijk zou hebben bewezen dat hij gedeserteerd

heeft uit het Venezolaanse leger. Dit klemt des te meer daar uit het door hem voorgelegde afschrift van

deze webpagina (verzoekschrift, stuk 4) blijkens de vertaling in het verzoekschrift louter wordt gesteld

dat verzoeker zijn eenheid heeft verlaten zonder toelating of rechtvaardiging. Dit is weliswaar te rijmen

met het feit dat verzoeker in Peru heeft verbleven en naar België is gekomen, doch er valt geenszins uit

af te leiden dat verzoeker zou worden verdacht van, laat staan vervolgd voor desertie. Bovendien wordt

nergens in dit afschrift melding gemaakt van de DGCIM, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie

vormt voor verzoekers tewerkstelling bij deze Dienst. Mede gelet op de vele tegenstrijdige, vage,

onaannemelijke en onlogische verklaringen die worden aangehaald in de hiervoor uiteengezette

motieven uit de bestreden beslissing, volstaat dit afschrift dan ook allerminst om verzoekers

werkzaamheden voor de DGCIM, zijn beweerde problemen in het kader van deze werkzaamheden en

zijn beweerde vervolging voor desertie door de Venezolaanse autoriteiten alsnog in concreto

aannemelijk te maken. Verder dient vastgesteld dat het louter opnieuw bijbrengen van een kopie van

zijn Venezolaanse identiteitskaart en van zijn militaire badge (verzoekschrift, stuk 3) op zich evenmin

volstaat op hierop een ander licht te werpen.

2.3.2.4. Gezien verzoeker er niet in slaagt om in concreto aannemelijk te maken dat hij door de

Venezolaanse autoriteiten zou worden vervolgd wegens desertie, is de uiteenzetting in onderhavig

verzoekschrift met betrekking tot de vervolging en bestraffing van deserteurs door het Venezolaanse

regime en met betrekking tot de situatie in de Venezolaanse gevangenissen in casu niet relevant. Dit

betreft louter algemene informatie die geen betrekking heeft op de persoon van verzoeker en die dan

ook niet alsnog de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas in concreto kan herstellen.
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Met betrekking tot de door verzoeker aangevoerde vrees voor vervolging wegens desertie dient

bovendien te worden opgemerkt dat, daargelaten de redenen die in de bestreden beslissing worden

aangehaald om het ongeloofwaardig karakter van de desertie te benadrukken en die door verzoeker niet

op afdoende wijze worden weerlegd, desertie op zich niet noodzakelijk leidt tot een toekenning van de

vluchtelingenstatus. Een deserteur kan slechts beschouwd worden als vluchteling in de zin van het

Vluchtelingenverdrag als de betrokkene hiervoor op disproportionele wijze wordt veroordeeld omwille

van één van de criteria vermeld in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of indien

hij kan aantonen dat de legerdienst zijn deelname vereist aan een militaire actie die veroordeeld werd

door de internationale gemeenschap dan wel dat deze actie indruist tegen zijn persoonlijke politieke,

religieuze of morele overtuiging (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer

le statut de réfugié, Genève, 1992, 167 e.v.). Indien al enig geloof kan worden gehecht aan de door

verzoeker voorgehouden desertie en zijn vervolging omwille hiervan door de Venezolaanse autoriteiten,

quod non, slaagt verzoeker er hoe dan ook niet in om in concreto aan te tonen dat hij omwille van deze

desertie op disproportionele wijze zou worden veroordeeld omwille van één van de criteria vermeld in

artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, dat de legerdienst zijn deelname zou

vereisen aan een door de internationale gemeenschap veroordeelde militaire actie en/of dat deze actie

zou indruisen tegen zijn persoonlijke politieke, religieuze of morele overtuiging. Hij komt dienaangaande

immers niet verder dan te citeren uit en verwijzen naar louter algemene informatie die geen betrekking

heeft op zijn persoon en die op zich niet volstaat teneinde een gegronde vrees voor vervolging in

concreto aannemelijk te maken.

2.3.2.5. Ook waar verzoeker citeert uit informatie in verband met naar Venezuela terugkerende

asielzoekers, komt hij niet verder dan te verwijzen naar louter algemene informatie die geen betrekking

heeft op zijn persoon en die dan ook niet volstaat teneinde een gegronde vrees voor vervolging in zijn

hoofde in concreto aannemelijk te maken. Uit de geciteerde informatie blijkt immers niet iedere

asielzoeker die terugkeert naar Venezuela zal worden geconfronteerd met problemen met de

Venezolaanse autoriteiten. Waar verzoeker wijst op de moeilijkheden voor Venezolanen om buiten

Venezuela identiteitsdocumenten en paspoorten te bekomen, dient vastgesteld dat verzoeker zijn

paspoort en identiteitskaart heeft voorgelegd (zie map 'Documenten' in het administratief dossier), die

beide nog steeds geldig zijn. Verder laat verzoeker na in concreto aan te tonen dat hij ingeval van

terugkeer naar zijn land van herkomst zou worden geconfronteerd met dermate verregaande

(her)integratieproblemen dat hij louter omwille hiervan nood zou hebben aan internationale

bescherming.

2.3.2.6. Voor het overige voert verzoeker geen enkel concreet en inhoudelijk verweer met betrekking tot

de hiervoor uiteengezette motieven uit de bestreden beslissing. Deze motieven vinden steun in het

administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne

gemaakt.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de voorwaarden

van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2.7. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

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

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.3.3.2. 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,
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“[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 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).

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 uit “artikel 15, sub b, van richtlijn 2004/83, volgt duidelijk dat zij alleen van toepassing is op

onmenselijke of vernederende behandelingen die een verzoeker in zijn land van herkomst ondergaat.

Daaruit volgt dat de Uniewetgever het voordeel van de subsidiaire bescherming heeft willen beperken

tot gevallen waarin de betrokkene in zijn land van herkomst aan die behandelingen wordt onderworpen”

(punt 33).

Het HvJ stelt 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:

“a) de Staat;

b) partijen of organisaties die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen;

c) niet-overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat de actoren als bedoeld in a) en b), inclusief

internationale organisaties, geen bescherming als bedoeld in § 2 kunnen of willen bieden tegen

vervolging of ernstige schade”.

“hetgeen de opvatting bevestigt dat dergelijke schade moet voortvloeien uit de gedragingen van derden

en dat het dus niet volstaat dat die schade louter het gevolg is van de algemene tekortkomingen van het

gezondheidsstelsel in het land van herkomst” (punt 35).

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 ernstige schade bedoeld in artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet heeft bijgevolg betrekking

op “situaties waarin degene die om subsidiaire bescherming verzoekt, specifiek wordt blootgesteld” en

die zich voordoet in zijn land van oorsprong. De uitlegging van dit begrip vereist dus dat het risico

waaraan de verzoeker om internationale bescherming in zijn land wordt blootgesteld, specifiek van aard

is. Tevens dient het risico betrekking te hebben “op een bepaald soort schade” (HvJ 17 februari 2009

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

2.3.3.2.1. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

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

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij wordt geconcludeerd dat

verzoeker deze motieven niet aannemelijk maakt.

2.3.3.2.2. De Raad stelt vast dat de teneur van de verschillende rapporten en toegevoegde COI in

dezelfde lijn ligt. De Raad neemt met beide partijen aan dat de sociaal-economische situatie in het land

is geïmplodeerd. De Raad betwist evenmin dat vele Venezolanen (deels) afhankelijk zijn van

voedselbedelingen en dat de tekortkomingen in de publieke gezondheidszorg en andere voorzieningen

vele inwoners bijzonder zwaar treffen. De hyperinflatie betekent dat de financiële draagkracht van de

Venezolanen enorm achteruit gegaan is zodat ze moeilijker kunnen voorzien in hun dagelijkse noden.

Voedselimporten werden tijdelijk geschorst en blijven onvoldoende. Als gevolg hiervan vertrokken vele
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Venezolanen naar de buurlanden. Dergelijke tekorten in de basisbehoeften leiden dan ook tot een

stilvallen, minstens vertraging, van de economische bedrijvigheid doorheen het land wat dan opnieuw

een verarming meebrengt van een deel van de Venezolaanse bevolking.

2.3.3.2.3. Wat betreft de falende publieke gezondheidszorg in Venezuela, wijst de Raad op artikel 48/4,

§ 1 van de Vreemdelingenwet dat als volgt luidt: “De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend

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

doen op artikel 9ter (eigen onderlijning), en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om

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

land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade

zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat

risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Voor zover verzoeker medische problemen heeft, wat niet kan blijken uit het administratief dossier noch

uit het verzoekschrift, dient hij zich aldus te richten tot de geëigende procedure vervat in artikel 9ter van

de Vreemdelingenwet.

2.3.3.2.4. De Raad benadrukt vervolgens 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 23 maart 2016, nr.43611/11, “F.G. e.a. / Sweden”, §§ 111-112).

In het arrest van het EHRM van 26 augustus 2016, nr. 59166/12, “J.K. e.a. / Sweden”, §§ 79-81

bevestigt het Hof deze algemene principes inzake artikel 3 (§ 79) zoals uiteengezet in “Saadi v. Italy

([GC] no. 37201/06, §§ 124-133, ECHR 2008) and, most recently, in F.G. v. Sweden ([GC], no.

43611/11, ECHR 2016)”. Het risico moet reëel zijn en er moet aangetoond worden dat de nationale

autoriteiten “are not able to obviate the risk by providing appropriate protection” (zie EHRM 17 juli 2008

nr. 25904/07, “NA. / The United Kingdom”, § 110; EHRM 20 januari 2009, nr. 32621/06, “F.H. v.

Sweden”, § 102; en EHRM 29 April 1997, nr. 24573/94, “H.L.R. / France”, § 40). Het Hof benadrukt nog

dat (§ 80) deze hoge drempel tevens geldt wanneer het gevaar uitgaat van personen of groepen van

personen die niet behoren tot nationale autoriteiten. Ten slotte stelt het Hof ook nog dat artikel 3 van het

EVRM geen beoordeling uitsluit van een eventuele interne hervestiging (§ 81 The Court reiterates that

Article 3 does not, as such, preclude Contracting States from placing reliance on the existence of an

internal flight alternative in their assessment of an individual’s claim that a return to his country of origin

would expose him to a real risk of being subjected to treatment proscribed by that provision (see Salah

Sheekh v. the Netherlands, no. 1948/04, § 141, 11 January 2007; Chahal v. the United Kingdom, 15

November 1996, § 98, Reports 1996-V; and Hilal v. the United Kingdom, no. 45276/99, §§ 67-68, ECHR

2001-II)”. Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen

wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het

EVRM (EHRM 30 oktober 1991, nrs. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87, “Vilvarajah en

cons./Verenigd Koninkrijk”, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene

situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij moeten worden gestaafd door

andere bewijselementen (EHRM 4 december 2008, nr. 20113/07, “Y./Rusland”, § 79; EHRM 28 februari

2008, 37201/06, “Saadi/Italië”, § 131; EHRM 4 februari 2005, nrs. 46827/99 en 46951/99, “Mamatkulov

en Askarov/Turkije”, § 73; EHRM 26 april 2005, nr. 53566/99, “Müslim/Turkije”, § 68).

2.3.3.2.5. Verzoeker kan niet stellen dat hij een kwetsbare persoon is die leefde onder bijzondere

benarde, inhumane omstandigheden. Noch kan hij aantonen dat er omwille van de benarde sociaal-

economische omstandigheden in Venezuela een positieve intentie, of verregaande onverschilligheid,

zou bestaan om hem persoonlijk aan een onmenselijke of vernederende behandeling te onderwerpen.

Verzoeker stelt evenmin dat hij geheel afhankelijk was/is van overheidssteun (onder andere via het

systeem van de ‘carnet de la patria’), of die buiten zijn wil en persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een

toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn

meest elementaire behoeften, waardoor verzoeker in een toestand van achterstelling zou terechtkomen

die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid (EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07,

“Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk”, § 282-284; EHRM 11 januari 2007, nr. 1948/04, “Salah Sheekh /

Nederland”, § 137; EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, “M.S.S. / België en Griekenland”, § 254).

2.3.3.2.6. De Raad neemt aan dat, zoals ook in het verzoekschrift aangehaald, de ernstige

tekortkomingen in het publieke gezondheidsstelsel en de voedselbedeling geweld kan meebrengen,

temeer gezien de civiele groeperingen die ingeschakeld worden bij de verdeling van goederen en

geneesmiddelen. Verzoeker was echter wel gehuisvest en leefde niet in armoede. Verzoekers moeder



RvV X+ - Pagina 14

en zus wonen nog in Venezuela (administratief dossier, stuk 11, “verklaring DVZ”, verklaringen 13A en

17). Verzoeker was ook tewerkgesteld bij het Venezolaanse leger. Voorts dient te worden vastgesteld

dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt

dat hij, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een toestand van zeer verregaande

materiële behoeftigheid en dus terecht een onmenselijke of vernederende behandeling dient te vrezen.

2.3.3.2.7. De Raad wijst er ten slotte nog op dat nergens in de rapporten in het administratief dossier

(zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) of door verzoeker aangehaald in zijn

verzoekschrift, wordt geadviseerd om aan elke Venezolaan een vorm van internationale bescherming te

bieden. Er dient benadrukt dat verzoeker in concreto dient aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst

wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat, alwaar hij in gebreke blijft.

2.3.3.3. 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”.

2.3.3.3.1. Verzoeker kan er niet aan voorbijgaan dat deze wetsbepaling meerdere componenten bevat

waaraan cumulatief moet worden voldaan. Het willekeurig geweld zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet betreft geen sociale inzinking of terugval omwille van een falende

economische toestand ten gevolge van een bepaalde politieke conjunctuur: “De Uniewetgever

uiteindelijk heeft besloten alleen vast te houden aan het geval van ernstige en individuele bedreigingen

van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict” (HvJ 30 januari 2014 (GK), “Diakité t. Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen”, C‑285/12, punt 29). Het Hof vervolgt (in punt

30): “Voorts dient in herinnering te worden gebracht dat het bestaan van een binnenlands gewapend

conflict slechts kan leiden tot toekenning van de subsidiaire bescherming voor zover de confrontaties

tussen de reguliere strijdkrachten van een staat en een of meer gewapende groeperingen of tussen

twee of meer gewapende groeperingen bij wijze van uitzondering worden geacht een ernstige en

individuele bedreiging van het leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming, in

de zin van artikel 15, sub c, van de richtlijn, teweeg te brengen, omdat de mate van willekeurig geweld

waardoor die confrontaties worden gekenmerkt, dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan

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 op die bedreiging zou lopen

(zie in die zin arrest Elgafaji, reeds aangehaald, punt 43)”. Het Hof besluit: “Artikel 15, sub c, van richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, moet in die zin worden uitgelegd dat een

binnenlands gewapend conflict voor de toepassing van deze bepaling moet worden geacht te bestaan,

wanneer de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende

groeperingen of wanneer twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden, waarbij het niet

noodzakelijk is dat dit conflict kan worden aangemerkt als gewapend conflict dat geen internationaal

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

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

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

voordoet, worden beoordeeld”.

2.3.3.3.2. De diepe economische en politieke crisis in Venezuela is niet het gevolg van een gewapend

conflict maar veeleer van de activiteiten van de huidige en vorige Venezolaanse regeringen en het

wanbeheer van de Venezolaanse economie. Zoals nog blijkt uit de COI Focus “Venezuela:

Veiligheidssituatie (addendum)” van 1 juli 2019 (link opgenomen in bestreden beslissing) beschikt de

oppositie niet over een gewapende arm. De oppressie gaat uit van de staat zoals het leger, de

staatsveiligheidsdiensten of nog groeperingen als de “Colectivos chavistas” en de megabandas, die

hierbij burgers met een bepaald profiel viseren. Het geweld tijdens betogingen en protesten wordt

veroorzaakt door de buitensporige reactie van het leger, de politie, veiligheidsdiensten en andere

gevestigde groepen. Voorts draagt niet enkel de mate van wetteloosheid in Venezuela bij tot het politiek

geweld maar ook tot het criminele geweld. De Raad kan aannemen dat de druggerelateerde criminaliteit

in sommige delen van het land bijzonder ernstig is (zie ook de COI Focus “Venezuela: Situation
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Sécuritaire” van 4 april 2019 (link opgenomen in bestreden beslissing)). Hoe dan ook, er kan uit de

informatie bij het administratief dossier (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) en

aangehaald in het verzoekschrift niet worden afgeleid dat thans in Venezuela een gewapend conflict

heerst zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont dit ook niet aan.

2.3.4. Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 negentien december tweeduizend negentien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


