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nr. 232 080 van 31 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. TIRIBELLI

Leopoldplaats 10/3

2000 ANTWERPEN

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 8 februari 2019

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

staatlozen van 30 januari 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 februari 2019 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat D. GELLERT loco advocaat C. TIRIBELLI en

van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

5 november 2017 België binnen met een paspoort en een identiteitskaart en verzoekt op

31 januari 2018 om internationale bescherming. Op 30 januari 2019 beslist de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden

beslissing, die op dezelfde dag aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.
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Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Venezolaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van de stad Valencia, gelegen

in de deelstaat Carabobo.

U bent al jarenlang lid van de regeringspartij Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Uw vader

was bevriend met de militair J. C. O. (...), die een vertrouweling was van de voormalige president Hugo

Chavez en sinds de zomer van 2017 een zetel heeft in de grondwetgevende vergadering die een

nieuwe grondwet moet opstellen voor Venezuela. E. O. (...), de broer van J. C. (...), was het hoofd van

de staatsveiligheid onder Hugo Chavez. In 2014, één jaar na de dood van Chavez, werd E. O. (...) in

onduidelijke omstandigheden om het leven gebracht.

Zelf hebt u sinds 1998 voor verschillende administraties gewerkt. U begon uw carrière als

hulpinspecteur bij de inlichtingendienst Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),

vervolgens kreeg u in 2000 de post van kantoordirecteur bij Oficina Nacional de Identificación y

Extranjería (ONIDEX) en in 2002 ging u aan de slag als landbouwinspecteur bij het Instituto Nacional de

Tierra (INTI). In 2004 ging u opnieuw studeren. U volgde onder meer een opleiding douane en werkte

intussen als zwemtrainer. U was ook betrokken bij het beheer van de organisatie Fundadeporte in de

deelstaat Carabobo, waar u in 2015 de functie van directeur veiligheid verwierf.

Uw schoonmoeder heeft de Belgische nationaliteit. Uw partner woont samen met jullie oudste zoon al

een tijdje bij haar moeder in België en heeft een aanvraag ingediend om de Belgische nationaliteit te

verwerven. U heeft hen hier eerder al bezocht van april tot juni 2017 en keerde nadien terug naar

Venezuela. In oktober van 2017 vonden er deelstaatverkiezingen plaats in Venezuela. De toenmalige

gouverneur van Carabobo, Ameliach, werd vervangen door een partijgenoot. Als gevolg van die

gouverneurswissel verloren veel openbare functionarissen, waaronder u, hun job.

Omdat u als directielid van Fundadeporte klachten had ingediend tegen 32 medewerkers van die

instelling over diefstal van computers en voertuigen, wilde men dit u na uw vertrek betaald zetten. Van

voormalige medewerkers vernam u dat de nieuwe directieleden van Fundadeporte klachten tegen u

wilden indienen voor drugsmokkel en het verduisteren van geld dat voor publieke doeleinden moest

worden gebruikt. U heeft vernomen dat ze willen aantonen dat hun voorgangers niets hebben

uitgevoerd en dat ze daarvoor zelfs documenten zouden willen vervalsen.

Om de geboorte van uw tweede kind bij te wonen in België had u al uw reis naar hier gepland in

november 2017. U verliet Venezuela op legale wijze, gebruik makend van uw eigen paspoort, op

4 november 2017 en kwam één dag later aan in België. Uit vrees voor een mogelijke arrestatie en een

mogelijk oneerlijk proces bij terugkeer naar Venezuela diende u hier op 31 januari 2018 een verzoek tot

internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek tot internationale bescherming legt u volgende documenten voor: uw

identiteitskaart, uw paspoort, uw rijbewijs, uw geboorteakte, identiteitsdocumenten van uw vrouw en

kinderen, een werkbadge van Fundadeporte, uw lidkaart van de PSUV, uw carnet de la patria, een foto

van u en uw ouders met Hugo Chavez, verschillende foto’s over uw werk, foto’s van u en J. C. O. (...),

foto’s van E. O. (...), verschillende artikels over uw werk, verschillende tweets van E. R. C. (...) die u

beschuldigt van corruptie, opschriften met algemene bedreigingen aan het adres van medewerkers van

het regime, verschillende artikels over de algemene situatie in Venezuela en een aankoopbewijs van uw

vliegtuigtickets.

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.
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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.

Uw verklaringen over de problemen waarmee u in geval van terugkeer zal worden geconfronteerd in

Venezuela berusten immers louter op geruchten en hypotheses, en weten niet te overtuigen.

Zo verklaart u dat u van voormalige medewerkers binnen Fundadeporte heeft vernomen dat de nieuwe

directieleden u willen beschuldigen van diefstal en corruptie die heeft plaatsgevonden tussen 2015 en

2017, toen u binnen die organisatie de functie van ‘Directeur Veiligheid’ bekleedde. Daartoe zouden de

nieuwe directieleden momenteel documenten aan het verzamelen en aanpassen zijn (CGVS, p. 10 en

12). Echter, wanneer hierover wordt doorgevraagd, blijkt u niet te weten of u al officieel in verdenking

bent gesteld (CGVS, p. 12). U hebt uw vriend en verkozen lid in de grondwetgevende vergadering,

J. C. O. (...), op de hoogte gebracht van de geruchten die u hebt opgevangen. Hij antwoordde dat hij

daar ook al informatie over had ontvangen via partijmedewerkers. Eind januari 2018 hebt u hem

gevraagd of er een officiële klacht tegen u was ingediend. Volgens uw verklaringen is hij dit aan het

onderzoeken, maar heeft hij daarover tot op heden nog niks gevonden (CGVS, p. 12-13).

Het enige bewijs dat u kan voorleggen over de beschuldigingen van corruptie aan uw adres, zijn tweets

van een zekere E. R. C. (...) die u in algemene bewoordingen betichtte van corruptie en erop wees dat u

op reis kon gaan met uw loon als directeur. Gevraagd wie deze persoon is, moet u toegeven dit niet te

weten (CGVS, p. 16). Bovendien dateren deze tweets al van 1 juni 2017, toen u nog in functie was als

‘Directeur Veiligheid’, aangezien de regionale verkiezingen pas plaatsvonden in oktober 2017. Deze

tweets kunnen dus allerminst aantonen dat de nieuwe directieleden van Fundadeporte na uw vertrek

aan het samenzweren zijn om u valselijk te beschuldigen van corruptie. U legt verder geen enkel begin

van bewijs neer van (een) eventuele klacht(en) aan uw adres, noch van een eventuele strafrechtelijke

vervolging wegens diefstal en/of corruptie.

Voorts is het ook onduidelijk waarom u na uw vertrek plots beschuldigd zou worden van corruptie. U

geeft aan dat u als ‘Directeur Veiligheid’ zelf corruptie en diefstal hebt vastgesteld. U heeft daartoe bij

het openbaar ministerie en bij het ministerie van arbeid klacht ingediend tegen verschillende

medewerkers. Dat u klachten zou hebben ingediend tegen voormalige medewerkers is evenwel een

blote bewering die u niet staaft aan de hand van enig beging van bewijs. Bovendien heeft het gerecht

volgens uw verklaringen geen enkel gevolg gegeven aan de klachten die u toen zou hebben ingediend

(CGVS, p. 10-11). Het is dan ook volstrekt onduidelijk waarom klachten die u in het verleden beweert te

hebben ingediend tegen medewerkers van Fundadeporte, maar die nooit hebben geleid tot een officiële

vervolging door het gerecht, nu aan de basis zouden liggen van valse klachten tegen u.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat u volgens uw verklaringen niet het enige directielid van

Fundadeporte bent dat na de regionale verkiezingen in het vizier is gekomen van de nieuwe

directieploeg. Zo zouden ook de voormalige directeurs van administratie en infrastructuur mogelijks

beschuldigd worden van corruptie en verduistering van publieke middelen. Echter, beide personen

bevinden zich momenteel nog in Venezuela en ondervinden er geen problemen. Eén van hen heeft een

belangrijke functie kunnen opnemen in de deelstaat Falcon en wordt er volgens uw verklaringen

beschermd door de lokale gouverneur. De andere persoon bevindt zich op het platteland van Carabobo

en is er nu actief in de landbouw. U geeft aan dat hij bevriend is met een viceminister (CGVS, p. 15-16).

Het feit dat de twee andere voormalige directieleden van Fundadeporte die net als u door de nieuwe

ploeg intern beticht zouden worden van corruptie, zich momenteel nog steeds in Venezuela bevinden en

daar geen enkel probleem ondervinden, doet verder afbreuk aan uw voorgehouden problemen in

Venezuela. Uit niets blijkt dan ook dat u omwille van uw voormalige tewerkstelling bij Fundadeporte in

het vizier zou zijn gekomen van de Venezolaanse autoriteiten, noch dat u in het geval van een

eventuele terugkeer naar Venezuela hierdoor problemen zou ondervinden.

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

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

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

land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

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

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

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

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

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, 85). Concreet betekent dit

dat het begrip reëel risico wijst op de mate van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden

blootgesteld aan ernstige schade. Het risico moet echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch (RvV

20 november 2017, nr. 195 228).

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

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

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

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

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

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

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

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

Duitsland, 31 mei 2001 en EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, § 111) en dat,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

woonachtig in Venezuela in precaire omstandigheden leeft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een onmenselijke of vernederende behandeling. Dit betreft in essentie ernstige humanitaire

omstandigheden of socio-economische behandelingen van uitzonderlijke aard die het gevolg zijn van

het handelen of de nalatigheid van actoren (overheidsactoren of niet-overheidsactoren) en gepaard

gaan met de onmogelijkheid om in elementaire levensbehoeften zoals voedsel, hygiëne en huisvesting

te voorzien, waarbij de eventuele kwetsbaarheid van de verzoeker voor slechte behandeling evenals het

vooruitzicht op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke termijn relevante afwegingen

uitmaken (EHRM, 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42; EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09,

M.S.S. / België en Griekenland, § 254 ; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi /

Verenigd Koninkrijk, § 283 ; EHRM 29 januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. / Verenigd Koninkrijk, § 76 en

§ 92).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tussen 1998 en oktober 2017 heeft u immers voor verschillende diensten van de Venezolaanse

overheid gewerkt (CGVS, p. 7-8). Na de deelstaatverkiezingen verloor u uw laatste functie aangezien dit

een vrije benoeming betrof die ingevuld wordt door de nieuwe bewindsploeg (CGVS, p. 8). U bent lid

van de overheidspartij PSUV en bent in het bezit van een Carnet de la Patria waarmee u onder meer

toegang heeft tot gesubsidieerd voedsel en medicatie (CGVS, p. 3). Uw moeder was directrice van een

lyceum en woont nog steeds in Venezuela waar ze een pensioen en uitkering van de sociale zekerheid

krijgt. Uw zus werkt momenteel als assistent van de burgemeester in de gemeente Naguanagua

(CGVS, p. 6-7). U heeft banden met hooggeplaatste Venezolanen zoals J. C. O. (...), die zetelt in de

grontwetgevende vergadering (CGVS, p. 7). Ook voorafgaand aan uw asielaanvraag was u al over en

weer gereisd tussen Venezuela en België, wat op zijn minst op een zekere welstand wijst (CGVS,

p. 10).

Overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet kan aan een verzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of

persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend

conflict.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie COI Focus Venezuela: Situation Sécuritaire)

blijkt dat Venezuela in een diep politieke, economische en sociale crisis kent. Het geweld is er

wijdverspreid en neemt er onder meer de vorm aan 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. 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.

Het geweld gepleegd door het Venezolaanse leger, de politie, de inlichtingendiensten, en de Colectivos

chavistas waarbij burgers met een specifiek profiel geviseerd worden, heeft eveneens geen uitstaans

met artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet maar houdt eerder verband met de criteria van de

Vluchtelingenconventie.

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 de door u neergelegde documenten, dient er opgemerkt te worden dat deze niet van dien

aard zijn de genomen beslissing te wijzigen. Uw paspoort, identiteitskaart, geboorteakte en rijbewijs, de

identiteitsdocumenten van uw vrouw en kinderen, uw carnet de la patria, lidkaart van de PSUV,

werkbadge, foto’s en artikels over uw werk en foto’s van u met Hugo Chavez, J. C. O. (...) en lokale

prominenten bevatten enkel gegevens betreffende uw identiteit en die van uw gezinsleden, uw politieke

affiliatie en uw werk, die hier niet ter discussie staan. Het aankoopbewijs van uw vliegtuigtickets

bevestigt louter uw verklaringen over uw reisweg, die in deze beslissing evenmin in twijfel wordt

getrokken. De opschriften die worden uitgedeeld tijdens betogingen en waarin wordt opgeroepen tot

geweld tegen aanhangers van het regime en het artikel over een persoon die omkwam nadat hij werd
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aangevallen door betogers, handelen enkel over de algemene situatie in Venezuela. Op zich volstaan

deze documenten geenszins om aan te tonen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar

Venezuela in uwen hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade. De artikels over E. O. (...), J. M. R. (…) en F. A. (…), handelen over de lotgevallen

van deze hooggeplaatste personen binnen het regime en de oppositie in Venezuela. Hun

hooggeplaatste profielen zijn evenwel geenszins vergelijkbaar met het uwe.

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. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).

Het middel is als volgt onderbouwd:

“1. De aanvragen tot erkenning van vluchteling status en subsidiaire bescherming moeten altijd samen

worden behandeld. Verder, in het kader van een beroep tegen een beslissing van de CGVS, moeten al

de elementen, inclusief de nieuwe en/of recente elementen, in aanmerking komen.

In casu, heeft de CGVS met de ontwikkeling van de situatie in Venezuela niet rekening gehouden.

De CGVS heeft in de bestreden beslissing erkend dat er bestaat een situatie van geweld in Venezuela

maar is van mening 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".

Niettemin, bevindt Venezuela zicht de facto in een situatie van burgerlijke oorlog! Het land heeft twee

voorzitters en het leger is in twee facties verdeeld, een voor elke voorzitter.

Een militaire interventie van de VS is ook mogelijk op kort termijn.

Verder, is er sprake van een humanitaire crisis in Venezuela (zie artikel VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/

nl/2019/01/24/wat-is-er-aan-de-hand-in-venezuela-5-vragen-en-5-antwoorden/). Er is een gebrek van

basis dingen: voedsel, geneesmiddel. Miljoenen mensen zijn al van het land gevlucht.

In deze omstandigheden, is het overduidelijk dat verzoeker in aanmerking voor de subsidiaire

bescherming komt.

2. In elke geval, moet verzoeker als vluchteling worden erkend.

Uiteraard, is de situatie van verzoeker ondraaglijk.

Zou M. MADURO uiteindelijk "winnen", zou hij waarschijnlijk een vendetta beginnen tegen de

onderdanen die een band met westerse landen hebben.

De familie van verzoeker woont in België zodat hij vervolgd zou zijn.

Het feit dat België M. GUAIDO als voorzitter heeft erkend kan de situatie voor verzoeker alleen

verslechteren.

De ex-medewerksters van verzoeker en Mw. C. (…) hebben ook een personele rancune tegen

verzoeker.
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Maar, zou M. GUAIDO uiteindelijk "winnen," zou de situatie voor verzoeker niet beter zijn! Inderdaad,

zou dan de nieuwe Voorzitter een zuivering beginnen tegen al de mensen die voor het oude regime

hebben gewerkt.

Verzoeker, in zijn hoedanigheid van lid van de PSUV en zijn carrière in de openbare administratie, zou

een erg risico lopen.

Het is dus onbetwistbaar dat verzoeker als een vluchteling moet worden erkend.”

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden fotokopieën van verzoekers identiteitsdocumenten

(stuk 2) en uittreksels van tweets van Mw. C. (stuk 3) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 17 februari 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij samen met informatie over de situatie in Venezuela en met referenties aan de COI Focus

“Venezuela. Situation Sécuritaire” van 4 april 2019 en de COI Focus “Venezuela. Veiligheidssituatie

(addendum)” van 1 juli 2019.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

Verzoeker verklaart ten gevolge van een gouverneurswissel zijn job als directeur veiligheid bij de

organisatie Fundadeporte verloren te hebben. Hij zou vervolgens vernomen hebben dat de nieuwe

directieleden van deze organisatie klachten tegen hem wilden indienen voor drugsmokkel en het

verduisteren van geld dat voor publieke doeleinden moest worden gebruikt en dat ze hiervoor zelfs

documenten zouden willen vervalsen. Verzoeker vreest bij terugkeer naar Venezuela voor een arrestatie

en een oneerlijk proces.

Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat hij doorheen

zijn verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een persoonlijke vrees voor vervolging zoals

bedoeld in het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève

op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève) heeft, nu zijn

verklaringen over de problemen waarmee hij in geval van terugkeer zal worden geconfronteerd in

Venezuela louter op geruchten en hypotheses berusten en niet weten te overtuigen. Daarbij wordt

omstandig en in concreto toegelicht dat (i) verzoeker niet blijkt te weten of hij al officieel in verdenking is

gesteld, dat (ii) het enige bewijs dat verzoeker kan voorleggen over de beschuldigingen van corruptie

tweets betreffen van een persoon die hij niet kent en bovendien dateren van toen hij nog in functie was

als directeur veiligheid, dat (iii) het onduidelijk is waarom verzoeker na zijn vertrek plots beschuldigd zou

worden van corruptie nu de klachten die hij zelf in het verleden zou hebben ingediend en die aan de

basis zouden liggen van valse klachten tegen hem nooit hebben geleid tot een officiële vervolging door

het gerecht, en dat (iv) de twee andere voormalige directieleden van Fundadeporte die net als verzoeker

door de nieuwe ploeg intern beticht zouden worden van corruptie zich momenteel nog steeds in

Venezuela bevinden en daar geen enkel probleem ondervinden. Ten slotte merkt de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing op dat de door verzoeker neergelegde documenten niet van die

aard zijn dat ze de beslissing kunnen wijzigen. Hij licht dit als volgt toe:

“Uw paspoort, identiteitskaart, geboorteakte en rijbewijs, de identiteitsdocumenten van uw vrouw en

kinderen, uw carnet de la patria, lidkaart van de PSUV, werkbadge, foto’s en artikels over uw werk en

foto’s van u met Hugo Chavez, J. C. O. (...) en lokale prominenten bevatten enkel gegevens betreffende

uw identiteit en die van uw gezinsleden, uw politieke affiliatie en uw werk, die hier niet ter discussie

staan. Het aankoopbewijs van uw vliegtuigtickets bevestigt louter uw verklaringen over uw reisweg, die

in deze beslissing evenmin in twijfel wordt getrokken. De opschriften die worden uitgedeeld tijdens

betogingen en waarin wordt opgeroepen tot geweld tegen aanhangers van het regime en het artikel over

een persoon die omkwam nadat hij werd aangevallen door betogers, handelen enkel over de algemene

situatie in Venezuela. Op zich volstaan deze documenten geenszins om aan te tonen dat er in geval van

een eventuele terugkeer naar Venezuela in uwen hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade. De artikels over E. O. (...), J. M. R. (…) en F. A. (…),
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handelen over de lotgevallen van deze hooggeplaatste personen binnen het regime en de oppositie in

Venezuela. Hun hooggeplaatste profielen zijn evenwel geenszins vergelijkbaar met het uwe.”

Hieruit blijkt dat de commissaris-generaal het verzoek om internationale bescherming van verzoeker op

individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft uiteengezet waarop hij

zijn beslissing baseert. Te dezen onderneemt verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige

poging om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Het komt

nochtans aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in

een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te beperken tot het stellen dat hij als vluchteling moet

worden erkend, dat zijn situatie ondraaglijk is, dat zijn familie in België woont en dat zijn ex-

medewerkers en mevrouw C. een persoonlijke rancune tegen hem hebben, tot het poneren van enkele

hypotheses over wie er uiteindelijk zou “winnen”, en tot het voegen bij zijn verzoekschrift van een aantal

stukken die hij op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS)

reeds had bijgebracht, blijft verzoeker daartoe echter in gebreke.

Het betoog van verzoeker is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente motieven van de bestreden

beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en betrekking hebben op de

kern van zijn vluchtrelaas, te weerleggen of te ontkrachten. Het geheel van deze motieven blijft dan ook

onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier

hernomen.

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

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.3.2. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.3.2.1. 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 geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat hij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

2.3.2.2. 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 daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

In de mate dat verzoeker zich baseert op de humanitaire crisis in Venezuela om een reëel risico op het

lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet aan te tonen, en

er aan de hand van een artikel van VRT op wijst dat er een gebrek is aan voedsel en geneesmiddelen

en dat er al miljoenen mensen uit het land zijn gevlucht, stelt de Raad vast dat de teneur van de

informatie waaraan verzoeker in het verzoekschrift refereert in dezelfde lijn ligt als de informatie die

verwerende partij bij haar aanvullende nota heeft gevoegd. Hieruit blijkt dat de socio-economische

situatie in Venezuela is geïmplodeerd, 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 uiteraard 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 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.

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, 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.” (eigen onderlijning)
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Voor zover verzoeker medische problemen zou hebben, dient hij zich aldus te richten tot de geëigende

procedure vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Nergens kan uit verzoekers verklaringen

evenwel blijken dat hij medische problemen heeft, laat staan dat hem op individuele en gerichte wijze

medische verzorging wordt ontzegd.

Voorts benadrukt de Raad de vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

(hierna: 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).

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

Te dezen kan verzoeker 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 socio-

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 dat hij 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 hij in een toestand van achterstelling zou terechtkomen die

onverenigbaar is met de menselijke waardigheid (cf. 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).

De Raad neemt aan dat 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. Uit verzoekers verklaringen over zijn profiel

en zijn familiale/financiële situatie in Venezuela kan evenwel niet afgeleid worden dat er in zijn hoofde

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

die aard is dat verzoeker, in geval van terugkeer naar Venezuela, persoonlijk een bijzonder risico op een

onmenselijke en vernederende behandeling loopt. De bestreden beslissing bevat hierover de volgende

overwegingen, die verzoeker volledig ongemoeid laat:

“Tussen 1998 en oktober 2017 heeft u immers voor verschillende diensten van de Venezolaanse

overheid gewerkt (CGVS, p. 7-8). Na de deelstaatverkiezingen verloor u uw laatste functie aangezien dit

een vrije benoeming betrof die ingevuld wordt door de nieuwe bewindsploeg (CGVS, p. 8). U bent lid

van de overheidspartij PSUV en bent in het bezit van een Carnet de la Patria waarmee u onder meer

toegang heeft tot gesubsidieerd voedsel en medicatie (CGVS, p. 3). Uw moeder was directrice van een

lyceum en woont nog steeds in Venezuela waar ze een pensioen en uitkering van de sociale zekerheid
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krijgt. Uw zus werkt momenteel als assistent van de burgemeester in de gemeente Naguanagua

(CGVS, p. 6-7). U heeft banden met hooggeplaatste Venezolanen zoals J. C. O. (...), die zetelt in de

grontwetgevende vergadering (CGVS, p. 7). Ook voorafgaand aan uw asielaanvraag was u al over en

weer gereisd tussen Venezuela en België, wat op zijn minst op een zekere welstand wijst (CGVS,

p. 10).”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

daar zij door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij in Venezuela, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes

om, terechtkomt in een toestand van zeer verregaande materiële behoeftigheid. Verzoeker toont niet

aan een onmenselijke of vernederende behandeling te vrezen.

De Raad wijst er ten slotte nog op dat nergens in de informatie uit het rechtsplegingsdossier wordt

geadviseerd om aan elke Venezolaan een vorm van internationale bescherming te bieden en benadrukt

dat verzoeker in concreto dient aan te tonen dat er wat hem betreft in zijn land van herkomst een reëel

risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet bestaat,

alwaar hij in gebreke blijft.

2.3.2.3. Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet kan aan een verzoeker om

internationale bescherming 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.

Zoals terecht wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing, bestaat er voor burgers in Venezuela

actueel geen reëel risico 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.

De diepe economische en politieke crisis in Venezuela is immers 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, waaraan in de aanvullende nota van verwerende partij

wordt gerefereerd, 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 de COI Focus “Venezuela: Situation

Sécuritaire” van 4 april 2019, waaraan in de aanvullende nota van verwerende partij wordt gerefereerd).

Hoe dan ook, er kan uit de informatie in het administratief dossier, bij het verzoekschrift en bij de

aanvullende nota niet worden afgeleid dat thans in Venezuela een gewapend conflict heerst in de zin

van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt in het verzoekschrift dat Venezuela

zich de facto in een situatie van burgerlijke oorlog bevindt, maar toont dit niet aan.

2.3.2.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde 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, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.
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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.

Artikel 3

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend twintig

door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


