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nr. 248 490 van 29 januari 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT

Sint-Quentinstraat 3

1000 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 23 april 2020

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

staatlozen van 26 maart 2020.

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 januari

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

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

attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 6 mei 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt gehoord op

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op 9 september

2019.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 26 maart 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de

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

Volgens uw verklaringen heeft u de Venezolaanse nationaliteit en bent u afkomstig van Caracas. U

werkte van 1975 tot ongeveer 1996 bij de politie, toen Chavez nog niet aan de macht was. Erna werkte

u een tiental jaar als privébewaker van onder andere advocaten, politici en handelaars. Sinds 2010

geniet u van een pensioenuitkering.

Omdat u vaak bekende personen escorteerde voor uw werk, heeft u een bekend gezicht. Hierdoor had

u veel last van de algemene veiligheidssituatie in Venezuela en riepen mensen u op straat van ver

verwensingen toe. Ongeveer twee of twee en een half jaar geleden kreeg u voor het eerst een telefoon

waarin onbekenden er mee dreigden u te vermoorden. In de hierop volgende week kreeg u nog twee

zulke telefoons.

Op een dag in 2016 nam uw dochter [X.M.J.M.E.] […] een taxi. De taxichauffeur trachtte haar te

ontvoeren maar uw dochter slaagde er in te ontsnappen. U vermoedt dat de taxichauffeur dit deed om u

te raken. U spoorde de taxichauffeur op waarop hij [X.] belde en jullie met de dood bedreigde. U besliste

dat [X.] het land diende te verlaten en zij verliet Venezuela op 29 april 2016. Na een verblijf in de

Dominicaanse Republiek reisde ze door naar België op 17 september 2017 en diende ze een

verzoek om internationale bescherming in op 17 oktober 2017. Het CGVS besliste in het verzoek van

uw dochter op 23 oktober 2018 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigde deze beslissing op 12

februari 2019 omdat de landeninformatie ontoereikend en onvoldoende actueel werd geacht. Op 22 mei

2019 besliste het CGVS opnieuw tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Op 10 maart 2020 weigerde de RvV uw dochter zowel de

vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus.

U werd intussen ernstig ziek maar de medische voorzieningen in Venezuela waren ontoereikend,

waarop uw dochter [X.] vanuit België een vliegtuigticket kocht voor u. Op 22 september 2018 verliet u

Venezuela. U reisde naar België waar u aankwam op 5 oktober 2018 en een verzoek om internationale

bescherming indiende op 25 oktober 2018. Omwille van een adreswijziging ontving u geen

oproepingsbrief van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) waardoor uw verzoek op 4 februari 2019

onontvankelijk werd verklaard. U diende een eerste huidig volgend verzoek om internationale

bescherming in op 6 mei 2019. U vreest dat uw dochter slachtoffer zou kunnen worden omwille van de

bedreigingen die u ontving, alsook dat het eten in Venezuela te duur is en de algemene criminaliteit te

gevaarlijk.

Ter staving van uw verzoek legt u uw origineel paspoort neer, twee originele identiteitskaarten,

een doktersvoorschrift van Venezuela en enkele documenten over uw medische behandeling in België.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na grondig onderzoek van alle elementen in uw administratief dossier dient vastgesteld te worden dat u

niet aannemelijk maakt dat u een gegronde vrees voor vervolging heeft zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

U verklaart dat u bedreigingen kreeg en verweten werd tot de oppositie te behoren (notities persoonlijk

onderhoud CGVS d.d. 09/09/19, p. 9-10) en vermoedt dat uw dochter bijna ontvoerd werd als represaille

tegen u (CGVS, p. 11). U maakt evenwel niet aannemelijk dat u werkelijk bedreigd werd, noch dat het

incident waarbij uw dochter bijna ontvoerd werd ook maar iets met u te maken had.
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Uw eigen bedreigingen zouden zich gemanifesteerd hebben in de vorm van enkele telefoons en

verwensingen op straat (CGVS, p. 8, 9). Dit zou gestart zijn ongeveer tussen maart en september 2017

(CGVS, p. 9) met mensen die op straat naar u riepen en u een verrader noemden (CGVS, p. 10) maar

uit niets blijkt dat dit een op uw persoon gerichte bedreiging was. Integendeel, u geeft uitdrukkelijk aan

dat deze personen enkel van ver naar u riepen maar nooit fysiek aanvielen (CGVS, p. 8), dat ze zomaar

wat deden zonder aanleiding (CGVS, p. 10) en dat u op geen enkel moment problemen ondervond bij u

thuis en dit enkel op straat gebeurde (CGVS, p. 10). Het feit dat u dit niet ernstig genoeg vond om een

aangifte te doen bij de politie (CGVS, p. 10) is, zeker gezien uw werkervaring bij de politie, een sterke

aanwijzing dat het in dit geval niet om een individuele, ernstige bedreiging ging maar louter om wat

geroep op straat.

Uw verklaringen over de telefonische bedreigingen kunnen evenmin overtuigen. U zou kort na de

bedreigingen op straat driemaal getelefoneerd zijn maar hecht daar weinig belang aan daar u direct

nuanceert dat u eigenlijk Venezuela verliet door de poging tot ontvoering van uw dochter (CGVS, p. 8).

Uw collega’s bewakers zouden ook dergelijke bedreigingen hebben gekregen (CGVS, p. 8) maar u weet

niets over hun problemen of wat er nog gebeurde (CGVS, p. 9) hetgeen uw eigen bedreigingen maar

weinig geloofwaardig maakt. U beweert dat u uit veiligheidsoverwegingen afstand nam van hen (CGVS,

p. 9) hetgeen niet verklaart waarom u niets weet over hun bedreigingen, zeker aangezien dit u zou

kunnen helpen om uw eigen risico en te nemen veiligheidsmaatregelen in te schatten. Bovendien zijn

uw verklaringen over het moment waarop u werd bedreigd niet coherent. U beweert dat de

verwensingen op straat begonnen twee of twee en een half jaar voor uw onderhoud bij het CGVS

(CGVS, p. 9) en dat de telefonische bedreigingen anderhalve week of twee weken later plaatsvonden

(CGVS, p. 10). U beweert verder dat de laatste keer dat u bedreigd werd ongeveer twee maanden voor

uw vertrek was (CGVS, p. 8). Dit klemt echter volledig met uw latere verklaring dat u sinds het vertrek

van uw dochter, op 29 april 2016 (notities persoonlijk onderhoud CGVS Xiodelys d.d. 28/08/2018, p. 4),

geen enkel probleem of bedreiging meer heeft gekend omdat u wat afstand nam van alles (CGVS, p.

17). Dit laatste is onmogelijk in overeenstemming te brengen met uw verklaring dat u twee maanden

voor uw vertrek nog bedreigd werd. Deze duidelijke tegenstrijdigheid doet dan ook sterk afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging of risico op ernstige schade.

Ook uw verklaringen over de ontvoeringspoging van uw dochter zijn niet geloofwaardig. In eerste

instantie zijn uw verklaringen over de oorzaak van deze gebeurtenis allerminst overtuigend. Al beweert

u dat u de oorzaak bent van alle problemen (CGVS, p. 16) blijkt er hiervoor geen enkele indicatie te zijn.

U denkt dat het represailles waren tegen u (CGVS, p. 11) maar dit blijkt louter uw eigen theorie te zijn

waarbij u er van uit gaat dat u niet geraakt kon worden door uw politie-ervaring en aldus uw dochter een

doelwit vormde (CGVS, p. 11). U weet echter op geen enkel moment te specificeren wie deze personen

waren en verwijst vaagweg naar “de oppositie”, “chavisten” en “leden van een politieke partij” (CGVS, p.

8, 10). U geeft bovendien expliciet aan dat u niet weet wat de bedoeling was van de persoon die uw

dochter in een taxi vervoerde en dat u niet weet of hij een verkrachter was, dan wel een oppositielid, dan

wel iemand met andere bedoelingen (CGVS, p. 11). Indien dit werkelijk iets met u te maken zou hebben,

mag enerzijds verwacht worden dat hiervoor enige indicatie zou gegeven worden door uw

beweerde belagers aangezien de effectiviteit van de bedreiging anders volledig zou verdwijnen. Verder

mag van u met uw onderzoekservaring op zijn minst verwacht worden dat u enige verdere indicaties zou

hebben van een link tussen deze gebeurtenis en uw persoon. Het tegendeel is echter waar, daar u niet

alleen enorm weinig weet over de belager van uw dochter maar dan nog verklaringen aflegt die geheel

tegenstrijdig zijn aan die van uw dochter. Uw dochter beweert dat deze persoon van jullie buurt

afkomstig is (CGVS [X.], p. 15), terwijl u niet weet waar hij woonde en vermoedt dat uw dochter dit

evenmin weet (CGVS, p. 14). Uw dochter verklaart voorts dat deze taxichauffeur een crimineel is met

familiale banden in het drugs- en bendemilieu en met colectivo’s (CGVS [X.], p. 15) terwijl u geen idee

heeft of deze man al iets op zijn kerfstok had (CGVS, p. 15). Het feit dat u niet eens op de hoogte bent

van deze bijzonder belangrijke zaken over deze persoon, ondermijnt uw vrees voor deze man

volkomen. Uw dochter geeft overigens tijdens haar onderhoud op geen enkel moment aan dat

deze gebeurtenis ook maar iets te maken zou hebben met uw werk of uw persoon (notities persoonlijk

onderhoud CGVS [X.]). Indien zij dergelijke vermoedens zou hebben naar aanleiding van eerdere

bedreigingen die u zou gekregen hebben, mag zeker verwacht worden dat zij dit zou vermelden.

Tot slot moet er gewezen worden op enkele opmerkelijke hiaten in uw verklaringen omtrent

deze ontvoeringspoging zelf waardoor u de omstandigheden waarin deze zou hebben plaatsgevonden

niet aannemelijk weet te maken. Indien dit werkelijk jullie reden van vertrek was uit het land waar zowel

u als uw dochter jullie hele leven hadden doorgebracht, mag verwacht worden dat deze gebeurtenis een

blijvende indruk zou hebben achtergelaten in jullie geheugen en voer voor gesprek zou zijn geweest.
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Dat u dan ook zo vaag blijft en met zo weinig zekerheid kunt vertellen over enkele essentiële elementen

van dit voorval, doet sterk afbreuk aan uw verklaringen over de omstandigheden van deze gebeurtenis

en de rol ervan in jullie beslissing om het land te verlaten. Zo verklaart u in eerste instantie dat uw

dochter zich alleen in de taxi bevond (CGVS, p. 11). Pas wanneer het CGVS u confronteert met het feit

dat uw dochter zelf had verklaard dat zij samen met een vriendin in de taxi zat (CGVS [X.], p. 14), zegt u

dat dit misschien wel het geval was maar u zich dit niet goed herinnert (CGVS, p. 16). U weet verder

niet of de vriendin met wie uw dochter al dan niet in de taxi zat, Venezuela eerst verliet, dan wel uw

dochter (CGVS, p. 16). U bent verder nog tegenstrijdig over de enige bedreiging die jullie

zouden hebben ondervonden na de ontvoeringspoging. Uw dochter beweert namelijk dat u degene was

die telefonisch contact had met de taxichauffeur (CGVS [X.], p. 15) terwijl u stellig beweert dat het uw

dochter zelf was die telefonisch met de taxichauffeur sprak (CGVS, p. 14). Na confrontatie met deze

tegenstrijdigheid bevestigt u dat uw versie de juiste is, hetgeen uiteraard de tegenstrijdigheid op generlei

wijze rechtvaardigt (CGVS, p. 15). Zoals hierboven reeds vermeld, maken uw vage, tegenstrijdige

verklaringen over de taxichauffeur dat er ook aan de ontvoeringspoging zelf geen geloof kan worden

gehecht.

Ten overvloede kan nog opgemerkt worden dat noch u, noch uw dochter enige problemen ondervonden

aan de luchthaven bij het verlaten van het land (CGVS, p. 4), dat u niets meer vernam van de

taxichauffeur na het vertrek van [X.] en dat uw familie voor zover u weet geen problemen meer heeft

ondervonden, hoewel u vrij zeker bent dat ze misschien wel nog bedreigd werden (CGVS, p. 17).

Aldus maakt u niet aannemelijk dat u bedreigd werd, noch dat dit de oorzaak zou zijn geweest van

een ontvoeringspoging van uw dochter [X.] waardoor jullie dan weer verdere problemen zouden hebben

gekend. U bevestigt dit overigens zelf tijdens het onderhoud op het CGVS door te verklaren dat de

bedreiging eigenlijk niet het echte probleem was maar u bij uw dochter wilde zijn die alleen in België

verbleef en u leed aan honger, de algemene criminaliteit in Venezuela en op dat moment geopereerd

diende te worden (CGVS, p. 8).

Wat betreft uw vrees voor de hoge voedselprijzen en de gevaarlijke algemene veiligheidssituatie in

Venezuela (CGVS, p. 16), moet gewezen worden op het feit dat deze motieven niet tot de criteria

behoren vermeld in de Vluchtelingenconventie.

Uit dit alles moet geconcludeerd worden dat u geen gegronde vrees voor vervolging heeft bij terugkeer

naar Venezuela en aldus niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

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

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

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

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

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

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

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

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

vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, 85). Concreet betekent dit dat het begrip reëel

risico wijst op de mate van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden blootgesteld aan ernstige

schade. Het risico moet echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch (RvV 20 november 2017, nr. 195

228).

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

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

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

vrees voor een onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3
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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 beweert dat u niet kunt terugkeren naar

Venezuela omdat het eten er te duur zou zijn voor u (CGVS, p. 16). 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. Uw twee dochters werken in Venezuela

als verpleegster en uw zoon heeft zijn studie informatica aan de universiteit van Caracas bijna afgerond

en is intussen getrouwd met een advocate (CGVS, p. 6). U heeft nog telefonisch contact met hen

(CGVS, p. 6) waardoor niets er op wijst dat u niet zou kunnen rekenen op hun hulp bij terugkeer naar

Venezuela. Bovendien heeft u nog steeds een pensioenuitkering en een Carnet de la Patria, al heeft u

deze voorlopig aan uw zoon achtergelaten (CGVS, p. 16). U geeft bovendien aan dat u nog steeds

bereid bent om te werken (CGVS, p. 5). Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat u, indien u zou

terugkeren naar Venezuela, in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen.

In de mate dat u verwijst naar uw medische problemen en aanvoert dat u in Venezuela geen toegang

zal hebben tot adequate medische zorg (CGVS, p. 17), moet opgemerkt worden dat u intussen
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geopereerd bent in België (CGVS, p. 5). Anderzijds wijst het CGVS er op dat de beoordeling van deze

problematiek een exclusieve bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken is, zodat het enkel aan

de Dienst Vreemdelingenzaken toekomt om te oordelen of uw medische problemen aanleiding kunnen

geven tot een onmenselijke of vernederende behandeling in Venezuela en dus al dan niet een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel vervat in artikel 3 EVRM. Voor de beoordeling van

de door u aangehaalde medische problemen dient u zich dan ook te wenden tot de

geëigende procedure hiervoor voorzien in artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet.

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: Veiligheids-

situatie (addendum) van 1 juli 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/ sites/default/files/ rapporten/

coi_focus_venezuela_veiligheidssituatie_addendum_20190701.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. U haalt bovendien

aan dat ondanks het feit dat u omwille van uw bekend gezicht te maken kreeg met veel

verwensingen op straat, u er dankzij uw ervaring bij de politie in slaagde om uzelf te beschermen

(CGVS, p. 8) en op straat geen enkele keer het slachtoffer werd van een concrete aanval, enkel van

verwensingen (CGVS, p. 8).

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.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden aangezien uw

paspoort en identiteitskaarten louter iets zeggen over uw identiteit die op zich niet betwist wordt in deze

beslissing, terwijl uw medische problemen in het verleden op zich niet betwijfeld worden en hierboven

reeds besproken werden.

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.”
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2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker voert in eerste middel de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 3

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM) en van het gezag van

gewijsde van het arrest van de Raad van 10 maart 2020 met nr. 233 842.

Na een samenvatting van de motieven van de bestreden beslissing, licht verzoeker in een eerste

onderdeel toe dat hij tijdens zijn verklaringen bij het CGVS, die hij citeert, duidelijk heeft gemaakt

waarom hij wordt geviseerd en hoe dit zich uitte. Verzoeker meent dat motivering in de bestreden

beslissing een minimalisering is die in strijd is met zijn verklaringen. Hij licht toe: “Dat naar verzoeker

geroepen werd op straat dat hij een verrader is en “we gaan je vermoorden” is geen simpele

“verwensing” zoals tegenpartij het omschrijft. Door een doodsbedreiging te omschrijven als een

“verwensing” en daar verder niet dieper op in te gaan, heeft zij de aard en de ernst van de bedreiging

kennelijk miskend, in strijd met verzoekers verklaringen. Tegenpartij heeft de bestreden beslissing

kennelijk gebrekkig gemotiveerd op dat punt. Bovendien kan moeilijk voorgehouden worden dat “uit

niets blijkt dat dit een op u gerichte bedreiging was", als verzoeker moordbedreigingen kreeg en hij

verrader genoemd werd. Het categoriseren van een persoon als verrader verreist uiteraard een zekere

voorkennis over wie het gaat en bewijst dus dat het geenszins een verwensing was die naar eender wie

geroepen werd. Uit verzoekers verklaringen volgt dus wel degelijk dat het om gerichte bedreigingen

ging, meer bepaald om gerichte doodsbedreigingen.” Verzoeker meent dan ook dat de bestreden

beslissing kennelijk gebrekkig is gemotiveerd.

In een tweede onderdeel betwist verzoeker dat het feit dat hij geen aangifte deed bij de politie, ondanks

zijn eigen werkervaring bij de politie, een sterke aanwijzing is dat het niet om een individuele, ernstige

bedreiging ging, maar louter om wat geroep op straat. Dat hij geen aangifte deed, doet volgens

verzoeker geen afbreuk aan de aard en de ernst van de bedreigingen. Zoals in het eerste onderdeel

werd toegelicht, kan een gerichte doodsbedreiging (die op zich niet wordt betwist, maar wat tegenpartij

onderbelicht laat), niet worden beschouwd als “wat geroep op straat”, aldus verzoeker. Verzoeker licht

verder toe: “Verzoeker gaf zelf aan dat hij bedreigd werd door regeringsgezinde personen, zonder

precies te weten wie die personen precies waren (CGVS, p. 10). Net vanuit zijn ervaring bij de politie,

twintig jaar eerder, was verzoeker er zich goed van bewust dat aangifte doen in zo’n geval weinig zou

uitmaken. Het niet doen van de aangifte kan dus niet beschouwd worden als een tegenindicatie voor de

ernst van de bedreigingen, die niet zorgvuldig onderzocht werden door tegenpartij. Ook op dit punt is de

bestreden beslissing kennelijk gebrekkig gemotiveerd.”

In een derde onderdeel betwist verzoeker dat hij het feit dat hij niet weet wat er gebeurde met de

dreigementen die zijn collega’s kregen, de aan hemzelf gerichte bedreigingen weinig geloofwaardig

maakt. Hij zet uiteen: “Verzoeker verklaarde duidelijk dat hij bewust als bescherming voor zichzelf

ervoor gekozen heeft om afstand te nemen van zijn collega’s en hij dus ook niet weet wat er met hen

gebeurd is (CGVS, p.9). Tegenpartij meent dat het hem net zou helpen om zijn eigen risico in te

schatten als hij wél wist wat er met hen gebeurde. Dit is echter niet de enige “juiste” manier om te

reageren. Zelfs als dit wel zo is volgens tegenpartij, dan nog dient vastgesteld te worden dat

verschillende personen op verschillende manieren reageren in dergelijke situatie. Verzoeker zag het net

als een bescherming om zich er ver van weg te houden. Verzoeker heeft geen contact meer met die

collega’s, waardoor hij dus uiteraard ook niet weet hoe hun situatie is.

De bestreden beslissing, waarin tegenpartij ervan uitgaat dat haar manier van reageren in een bepaalde

bedreigende situatie de enige juiste manier is, is kennelijk gebrekkig gemotiveerd. Zeker nu verzoeker

zijn manier van reageren zelf rechtvaardigde om zichzelf te beschermen en redelijkerwijze kan ingezien

worden waarom hij zo redeneerde.”

In een vierde onderdeel gaat verzoeker in op de stelling van de verwerende partij dat zijn verklaringen

over het moment waarop hij werd bedreigd niet coherent zijn. Verzoeker beaamt dat hij, als 70-jarige

man, wel eens verward kan zijn over data en over het lokaliseren van herinneringen in de tijd. Dit gaf hij

ook aan tijdens zijn gehoor (CGVS, p. 12). Hij bevestigt dat hij niet meer werd bedreigd nadat zijn

dochter vertrok, zoals hij ook aanhaalde tijdens het gehoor (CGVS, p. 17).

In een vijfde onderdeel gaat verzoeker in op de poging tot ontvoering van zijn dochter, die niet

geloofwaardig wordt geacht. Verzoeker antwoordde inderdaad eerst foutief op de vraag of ze alleen was
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in de taxi, maar verbeterde dit nadien en kon de naam en voornaam geven van de vriendin van zijn

dochter die bij haar was. Dit getuigt van het feit dat hij wel degelijk correct geïnformeerd was, en zijn

verklaringen daarover kon rechtzetten, aldus verzoeker. Hij betoogt verder dat hij geen bewijs heeft dat

dit voorval is gelinkt aan de bedreigingen die hij kreeg en beweerde ook niet dit met zekerheid te weten.

Het was wel zijn vrees dat de bedreigingen aan zijn adres zich ook uitten in (een poging tot) geweld

tegen zijn dochter, wat een gegronde vrees is voor een vader die reeds meermaals werd bedreigd, zelfs

met de dood. Verzoeker licht toe: “Tegenpartij houdt daar geen rekening mee en leidt uit het feit dat

verzoeker minder details kan geven over de ontvoeringspoging dan zijn dochter (wat normaal is,

aangezien zij het meemaakte en hij niet), dat de ontvoeringspoging niet plaatsvond. Uw Raad heeft in

haar arrest nr. 234.492 van 10.3.2020 nochtans de ontvoeringspoging van verzoekers dochter niet

betwist, maar oordeelde dat het “om feiten van gemeenrechtelijke aard gaat die geen verband houden

met de vluchtelingendefinitie'’. Dat tegenpartij in de bestreden beslissing meent dat er geen geloof

gehecht kan worden aan die ontvoeringspoging schendt het gezag van gewijsde dat het arrest van uw

Raad geniet. De bestreden beslissing is ook wat dat punt betreft gebrekkig gemotiveerd.”

Een zesde onderdeel wordt toegelicht als volgt: “Volgens tegenpartij gaf verzoeker zelf aan dat hij naar

België kwam omwille van zijn dochter en niet omwille van zijn problemen. Tegenpartij neemt de

verklaringen van verzoeker, die bezorgder is over het welzijn van zijn dochter dan over zijn eigen

welzijn, wel erg letterlijk. Tegenpartij verliest daarbij uit het oog dat het niet abnormaal of onredelijk is

voor een vader om de eigen problemen te relativeren in het belang van het welzijn van diens kind, zelfs

al is zijn dochter meerderjarig. Dat verzoeker vanuit zijn vaderliefde bezorgder is voor het welzijn van

zijn dochter, dan over zijn eigen welzijn, doet geen afbreuk aan de ernst van de (doodsl)bedreigingen

die hij kreeg en de miserabele situatie waarin hij zich bevond in Venezuela. Kortom, de beslissing om de

vluchtelingenstatus aan verzoeker te weigeren steunt op gebrekkige motieven. Verzoeker, die

beschouwd wordt als een steun en medewerker van de oppositie en omwille daarvan verschillende

doodsbedreigingen kreeg, telefonisch en op straat, dient als vluchteling erkend te worden.”

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4, 48/6, § 5, 48/7 en 62, § 2

van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 3 van het EVRM en van het

zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker gaat in op de motieven in de bestreden beslissing die betrekking

hebben op de socio-economische situatie in Venezuela.

Hij betoogt dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de volgende drie

criteria hanteert:

“(1) in essentie ernstige humanitaire omstandigheden of socio-economische behandelingen van

uitzonderlijk aard

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

overheidsactoren)

(3) 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”.

Wat betreft het eerste criterium meent verzoeker dat de overwegingen in de bestreden beslissing een

bijzonder sterke minimalisering van de ongeziene (en dus uitzonderlijke) humanitaire crisis in Venezuela

uitmaken, die het rechtstreekse gevolg is van de politieke en economische crisis die het land teistert. Hij

voert aan dat het algemeen is geweten dat de humanitaire situatie in Venezuela bijzonder ernstig en

zorgwekkend is, dat bijna 5 miljoen Venezolanen zijn gevlucht om te ontsnappen aan de politieke,

economische en humanitaire crisis die het land teistert, dat vele Venezolanen geen toegang meer

hebben tot de meest elementaire levensvoorzieningen, zoals voedsel en gezondheidszorg en dat de

voorbije maanden de humanitaire situatie naar een nieuw dieptepunt is afgegleden. Verzoeker citeert

hierbij uit rapporten van CARE en Human Rights Watch alsook uit de COI Focus van 1 juli 2019.

Verzoeker wijst erop dat de Verenigde Naties in februari 2020 hebben aangekondigd dat maar liefst één

op drie Venezolanen niet genoeg te eten heeft. De Covid-19-crisis duwt de humanitaire crisis in

Venezuela naar een ongezien dieptepunt en met een nijpend tekort aan gezondheidsvoorzieningen

stevent het land op een regelrechte ramp af, aldus verzoeker. Hij citeert hierbij uit een artikel van de

Financial Times en een rapport van Human Rights Watch.

Verzoeker haalt aan dat door de dramatische situatie in Venezuela UNHCR sinds maart 2018 landen

oproept om Venezolanen op hun grondgebied maximale bescherming te bieden. In mei 2019

verscherpte het UNHCR haar aanbevelingen, daar de situatie in Venezuela er in sneltempo op

achteruitgaat. Volgens verzoeker vaardigde het Europees Parlement in juli 2018 een resolutie uit waarin
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de lidstaten worden opgeroepen om: “onmiddellijk actie te ondernemen om Venezolaanse migranten die

zich op hun grondgebied bevinden te beschermen, onder meer aan de hand van humanitaire visa,

speciale verblijfsregelingen of andere regionale migratiekaders en door de nodige beschermings-

waarborgen te bieden”. Hij stipt aan dat deze aanbevelingen des te meer klemmen gelet op de

onvermijdelijke verdere achteruitgang van de situatie in Venezuela, doordat het land in de absolute

onmogelijkheid verkeert om op gepaste manier te reageren op een gezondheidscrisis door het

coronavirus. Kortom, aldus verzoeker, alle recente bronnen bevestigen dat de humanitaire en socio-

economische situatie in Venezuela bijzonder ernstig en uitzonderlijk van aard zijn. Hij besluit dat aan het

eerste criterium is voldaan.

Verzoeker argumenteert vervolgens dat uit de geciteerde bronnen volgt dat de crisis in Venezuela het

directe gevolg is van het politieke beleid van de autoriteiten, waarbij hij verwijst naar een arrest van de

Raad. Hij meent dat dan ook aan het tweede criterium is voldaan.

Wat betreft het derde criterium, licht verzoeker toe: “Verschillende keren vertelde verzoeker hoe hij in

een miserabele situatie leefde voor zijn vertrek uit Venezuela. Door de enorme inflatie volstond zijn

pensioenuitkering niet om te voorzien in zijn basisbehoeften, waardoor hij beroep deed op zijn laatste

spaargeld. Verzoeker leed honger en had geen toegang tot de medische zorgen die hij nodig had. Hij

was serieus ondervoed toen hij uit Venezuela vertrok.

In een eerste medisch attest wordt vastgesteld dat verzoeker aan bloedarmoede, algemene

verzwakking en gewichtsverlies leed door ondervoeding (stuk 2).

In een tweede medisch attest lichtte zijn arts doe dat hij geopereerd diende te worden voor een hernia,

maar dat die operatie en de zorgen die hij daarna zou nodig hebben, niet beschikbaar zijn in Venezuela

(stuk 2).

Ook na aankomst in België stelden de artsen hier vast dat hij moest wachten met de ingreep, omdat hij

op dat moment veel te verzwakt was.

Tegenpartij heeft geen rekening gehouden met die elementen en met het feit dat verzoeker

verschillende malen toelichtte hoe moeilijk hij het had financieel en het zo erg werd dat hij honger leed

en ondervoed was.

Tegenpartij oordeelt integendeel dat: (….)

Uw Raad benadrukte in het arrest nr. 233.842 van 10.3.2020 waarin zij vaststelt dat de economische

situatie in Venezuela “bijzonder benard en precair is", dat zich telkens een individuele beoordeling

opdringt.

De individuele beoordeling die tegenpartij maakte heeft echter géén rekening gehouden met elementen

die verzoeker liet gelden, en wel rekening gehouden met elementen waar zij geen kennis over had...

Kortom, het onderzoek naar de nood aan subsidiaire bescherming gebeurde op bijzonder gebrekkige en

onzorgvuldige wijze, in strijd met de bepalingen ingeroepen in het middel.

De situatie waarin verzoeker verkeerde voor hij zijn land verliet (geen spaargeld meer hebben, geen

eigendom hebben en niet rondkomen met zijn pensioenuitkering waardoor hij honger leed en ondervoed

was) is bijzonder precair en komt neer op een extreme vorm van armoede waardoor men niet meer in

zijn elementaire levensbehoeften kan voorzien, met alle risico’s die dit heeft voor de fysieke integriteit

van verzoeker.

Dat hij dergelijke ernstige schade al leed, die bovendien vastgesteld werd door een arts, is een

duidelijke aanwijzing dat zijn vrees voor ernstige schade in geval van terugkeer naar Venezuela,

gegrond is, in overeenstemming met artikel 48/7 van de wet van 15.12.1980.

Tegenpartij heeft op geen enkele manier rekening gehouden met de situatie waar verzoeker zich al in

bevond in Venezuela voor hij vertrok, om zijn risico op ernstige schade in te schatten in geval van

terugkeer.

Daarmee schendt zij artikel 48/4 samen gelezen met artikel 48/7 van de wet van 15.12.1980. Er zijn

immers geen goede redenen om aan te nemen dat de ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen.

Integendeel. Het land glijdt verder weg in een ongezien diepe economische en sanitaire crisis.

Tegenpartij, die abstractie maakt van de situatie waarin verzoeker zich al bevond en de ernstige schade

waar hij reeds het slachtoffer van was, stelt dat volgende elementen erop wijzen dat hij niet in een

mensonwaardige situatie zal belanden in geval van terugkeer naar Venezuela: hij heeft twee dochters

die als verpleegster werken, een zoon wiens studie informatica bijna afgerond is en getrouwd is met een

advocate. Aangezien hij nog telefonisch contact heeft met hen is er “niets [wat] er op wijst dat u niet zou

kunnen rekenen op hun hulp bij terugkeer naar Venezuela". Die veronderstelling is kennelijk onredelijk,

nu het tegendeel blijkt uit de praktijk en daar zelfs niet naar gevraagd werd door tegenpartij. Het feit dat

verzoeker, die nog contact heeft met zijn kinderen, geen beroep kon doen op hun financiële steun toen

hij zich nog in Venezuela bevond en in een situatie van ondervoeding verkeerde, mag het ultieme bewijs

zijn dat zij evenmin in staat waren om hun vader te helpen. Dit mag niet verbazen nu één op de drie
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Venezolanen niet genoeg te eten heeft, zoals de VN in februari 2020 vaststelde. Dat zijn dochters

verpleegster zijn en zijn schoondochter advocate doet daar uiteraard geen afbreuk aan. Ten eerste zegt

dit niks over hun respectieve inkomens. Ten tweede raakt de crisis in Venezuela iedereen op ongezien

harde wijze. Het is duidelijk dat verzoeker, op zijn dochter na met wie hij samen woonde en met wie hij

nu in België eveneens samenwoont, niet kon rekenen op de financiële steun van zijn andere kinderen.

Tegenpartij vervolgt: “Bovendien heeft u nog steeds een pensioenuitkering en een Carnet de la patria, al

heeft u deze voorlopig bij uw zoon achtergelaten. U geeft bovendien aan dat u no steeds bereid bent te

werken. Bijgevolg kan niet aangenomen worden dat u, indien u zou terugkeren naar Venezuela, in een

mensonwaardige situatie zou komen."

Deze redenering houdt opnieuw absoluut geen rekening met verzoekers profiel en verklaringen.

Verzoeker is 70jaaroud. Zelfs al zou hij nog willen werken, hij heeft geen werkgerechtigde leeftijd. Die

opmerking van tegenpartij is dan ook bijzonder cynisch, zeker gelet op de huidige economische crisis,

waardoor tal van werkgerechtigde mensen werkloos zijn. Dat verzoeker over een carnet de la patria

beschikte en een pensioenuitkering kreeg, waarvan hij aangaf dat het niet voldoende was wegens de

hoge prijzen, heeft niet kunnen voorkomen dat hij honger leed in Venezuela, waardoor hij ondervoed

geraakte. Tegenpartij formuleert hypotheses die ze niet heeft afgetoetst met verzoeker (hulp van

familieleden), zonder kennis van zaken (inkomen van die familieleden), zonder rekening te houden met

de feiten (70 jaar oud) en de ernstige schade die verzoeker al geleden heeft (honger, ondervoeding).

Uit het voorgaande volgt dat verzoeker, gelet op zijn profiel als 70-jarige man die niet over voldoende

middelen beschikt om in zijn basis levensbehoeftes te voorzien in Venezuela en geen beroep kan doen

op de hulp van zijn drie kinderen die er nog leven en het zelf moeilijk hebben om rond te komen en in

hun eigen levensbehoeftes te voorzien, ook aan het derde criterium voldaan is.

Er is immers absoluut geen verbetering van zijn situatie binnen een redelijke termijn in een het

vooruitzicht. Integendeel, verzoeker verjongt er niet op, en hij heeft geen perspectief om zijn inkomen te

verhogen. Bovendien glijdt Venezuela steeds dieper af in een extreme economische en sanitaire crisis.

Verzoeker dient daarom minstens de subsidiaire bescherming te krijgen.”

Verzoeker voegt vervolgens ter ondersteuning van zijn verzoekschrift twee medische attesten met een

vrije vertaling toe.

3. Nota met opmerkingen

Op 13 mei 2020 legt de verwerende partij overeenkomstig artikel 39/72, §1 van de Vreemdelingenwet

een nota met opmerkingen neer, waarbij zij repliceert op de argumentatie van verzoeker.

4. Aanvullende nota

De verwerende partij maakt op 6 januari 2021 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over, waarin een evaluatie van de actuele situatie in

Venezuela wordt gemaakt.

Wat betreft de socio-economische situatie, verwijst zij naar:

- COI Focus “Venezuela: situatieschets” van 15 mei 2020;

- EASO “Venezuela Country Focus” van augustus 2020.

Wat betreft de veiligheidssituatie verwijst zij naar dezelfde rapporten als hierboven alsook naar:

- COI Focus “Venezuela: Situation Sécuritaire” van 4 april 2019;

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

5. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid

1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen dienen te

worden gelezen.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.
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De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt tot deze eerste fase, houdt in dat

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter

staving van zijn verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden

bepaald.

De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden

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

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

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

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

6.1. Verzoeker heeft de Venezolaanse nationaliteit en is afkomstig uit Caracas. Dit wordt gestaafd door

het paspoort en de identiteitskaarten die hij voorlegt.

Verzoeker zou een ex-politieagent en ex-privébewaker zijn geweest die sinds 2010 een pensioen-

uitkering geniet. Verzoeker verklaart dat hij vaak bekende mensen escorteerde die voor de overheid

werkten waardoor hij een bekend gezicht had. Na de regeringswissel, met name sinds 2016-2017, zou

hij om deze reden verschillende malen bedreigingen hebben ontvangen en hij vermoedt dat zijn dochter

bijna ontvoerd zou zijn geweest als represaille tegen hem.
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Na lezing van het administratief dossier, treedt de Raad de commissaris-generaal bij in het standpunt

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

Verzoeker houdt voor dat hij zowel op straat als per telefoon werd bedreigd.

Dat verzoeker daarbij ook met de dood werd bedreigd, zoals hij in het verzoekschrift steeds benadrukt,

neemt niet weg dat de bedreigingen op straat, die hij in zijn verzoekschrift overigens zelf omschrijft als

“lastiggevallen op straat”, beperkt bleven tot louter verbale bedreigingen waarbij verzoeker, zoals hijzelf

uitdrukkelijk verklaart, “nooit echt persoonlijk fysiek” aangevallen werd en waarbij “als ze [verzoeker]

tegenkwamen vooral van ver iets roepen” (gehoorverslag CGVS, p. 8). Verder heeft hij thuis nooit

problemen ondervonden, maar enkel op straat (ibid., p. 10). Gelet op deze omstandigheden, kan de

verwerende partij dan ook worden gevolgd waar zij in haar nota met opmerkingen stelt dat dergelijke

verbale confrontaties onvoldoende zwaarwichtig zijn om te worden gelijkgesteld met vervolging.

Bovendien blijkt dat verzoeker deze bedreigingen zelf niet als ernstig opvatte. Dit vindt bevestiging in het

gegeven dat verzoeker niet naar de politie is gegaan omdat hij het door zijn ervaring niet nodig vond,

waarbij hij verduidelijkt dat hij de bedreigingen geen probleem vond omdat hij nooit fysiek werd

aangeraakt (ibid., p. 10). De uitleg in het verzoekschrift dat zulke aangifte weinig zou uitmaken omdat hij

werd bedreigd door regeringsgezinde personen, is een post factum bewering die duidelijk is tot stand

gekomen na reflectie en niet coherent is met de verklaringen die verzoeker bij het CGVS aflegde.

De Raad stelt vast dat verzoeker overigens niet concreet kan aangeven wie hem bedreigde. Hij beperkt

zich tot een algemene verwijzing naar “de oppositie en het chavisme” (ibid., p. 8) of stelt vaagweg “het

waren verschillende mensen, leden van een politieke partij” (ibid., p. 10).

Verzoeker geeft verder eerst aan dat de telefonische bedreigingen de reden waren waarom hij vertrok,

doch hij nuanceert vervolgens meteen de ernst van deze telefonische bedreigingen door verder in het

gehoor toe te geven dat deze bedreigingen niet “het echte probleem” waren maar dat hij bij zijn dochter

wilde zijn die alleen in België verbleef, dat hij honger leed, dat hij moest worden geopereerd en waarbij

hij verwees naar de algemene criminaliteit in Venezuela (ibid., p. 8). Nog verder in het gehoor, haalt

verzoeker aan dat hij Venezuela eigenlijk verliet omwille van de poging tot ontvoering van zijn dochter

(ibid., p. 8). Hieruit blijkt dat hij er niet in slaagt om op coherente wijze aan te geven wat nu de recht-

streekse aanleiding was voor zijn vlucht uit Venezuela, hetgeen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid

van zijn relaas, met name de beweerde bedreigingen. Verzoekers betoog dat het niet onredelijk is voor

een vader om zijn eigen problemen te relativeren in het belang van het welzijn van diens kind, kan aan

geen afbreuk doen deze vaststelling, noch aan zijn eigen verklaringen die duidelijk zijn en niet voor

interpretatie vatbaar.

De geloofwaardigheid van de beweerde bedreigingen wordt verder aangetast door volgende vasts-

tellingen.

Zo verklaarde verzoeker dat verschillende collega-bewakers ook gelijkaardige bedreigingen zouden

hebben gekregen maar dat hij niets weet over hun problemen of wat er nog gebeurde (ibid., p. 8-9). Het

betoog dat verzoeker niets weet omdat hij uit veiligheidsoverwegingen afstand nam van hen (ibid., p. 9),

kan de Raad niet overtuigen. Dat er geen enige juiste manier is om te reageren, zoals verzoeker in zijn

verzoekschrift terecht aangeeft, neemt niet weg dat hij door gewoon te herhalen dat hij het als een

bescherming zag om zich ver van zijn collega’s te houden, er niet in slaagt alsnog aannemelijk te maken

waarom hij niets weet over hun problemen aangezien redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zulke

informatie hem had kunnen helpen om zijn eigen risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen beter

in te schatten.

De Raad stelt verder samen met de commissaris-generaal vast dat verzoekers verklaringen over het

moment waarop hij werd bedreigd niet coherent zijn, zoals terdege wordt gemotiveerd in de bestreden

beslissing: “U beweert dat de verwensingen op straat begonnen twee of twee en een half jaar voor uw

onderhoud bij het CGVS (CGVS, p. 9) en dat de telefonische bedreigingen anderhalve week of twee

weken later plaatsvonden (CGVS, p. 10). U beweert verder dat de laatste keer dat u bedreigd werd

ongeveer twee maanden voor uw vertrek was (CGVS, p. 8). Dit klemt echter volledig met uw latere

verklaring dat u sinds het vertrek van uw dochter, op 29 april 2016 (notities persoonlijk onderhoud

CGVS [X.] d.d. 28/08/2018, p. 4), geen enkel probleem of bedreiging meer heeft gekend omdat u wat

afstand nam van alles (CGVS, p. 17). Dit laatste is onmogelijk in overeenstemming te brengen met uw

verklaring dat u twee maanden voor uw vertrek nog bedreigd werd. Deze duidelijke tegenstrijdigheid

doet dan ook sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging of risico op ernstige

schade.”
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Waar verzoeker aanvoert dat hij, als 70-jarige man, wel eens verward kan zijn over data en het

lokaliseren van herinneringen in de tijd, slaagt hij er niet in te overtuigen. Van een verzoeker om inter-

nationale bescherming kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij belangrijke gebeurtenissen

afdoende kan situeren qua plaats en tijd, zeker deze die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht. Er

mag ook worden verwacht dat verzoeker duidelijke, volledige, samenhangende en doorleefde

verklaringen kan afleggen over de gebeurtenissen die hem ertoe hebben gebracht zijn land van

herkomst te ontvluchten, wat in casu niet het geval is. Dit alles klemt des te meer nu voormelde

incoherentie geen betrekking heeft op een verschil van enkele dagen, weken of zelfs maanden, maar op

een verschil van meer dan twee jaar. Zo verklaarde verzoeker aanvankelijk dat de laatste keer dat hij

werd bedreigd ongeveer twee maanden voor zijn vertrek op 22 september 2018 was (gehoorverslag

CGVS, p. 8), om dan later te beweren dat hij sinds het vertrek van zijn dochter op 29 april 2016 geen

enkel probleem of bedreiging meer heeft gekend (ibid, p. 17). Het louter bevestigen van één versie van

de verklaringen, met name dat hij niet meer werd bedreigd nadat zijn dochter vertrok, is niet van aard

om de vastgestelde tegenstrijdigheid in een ander daglicht te stellen. Overigens, in zoverre verzoeker

stelt dat hij niet meer werd bedreigd nadat zijn dochter vertrok, dit is sinds april 2016, stelt zich dan ook

de vraag in welke mate verzoekers vrees nog actueel is aangezien dit impliceert dat hij ruim twee jaar

tot aan zijn vertrek in september 2018 ongemoeid werd gelaten.

Waar verzoeker kritiek uit op het feit dat in de bestreden beslissing geen geloof wordt gehecht aan de

poging tot ontvoering van zijn dochter, benadrukt de Raad dat dit een beoordeling is die hij zelf niet

overneemt. Wel bemerkt de Raad dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de voormelde bedreigingen,

voor zover hieraan geloof kan worden gehecht, de oorzaak zouden zijn geweest van een poging tot

ontvoering van zijn dochter. Zo wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd: “In eerste instantie

zijn uw verklaringen over de oorzaak van deze gebeurtenis allerminst overtuigend. Al beweert u dat u de

oorzaak bent van alle problemen (CGVS, p. 16) blijkt er hiervoor geen enkele indicatie te zijn. U denkt

dat het represailles waren tegen u (CGVS, p. 11) maar dit blijkt louter uw eigen theorie te zijn waarbij u

er van uit gaat dat u niet geraakt kon worden door uw politie-ervaring en aldus uw dochter een doelwit

vormde (CGVS, p. 11). U weet echter op geen enkel moment te specificeren wie deze personen waren

en verwijst vaagweg naar “de oppositie”, “chavisten” en “leden van een politieke partij” (CGVS, p. 8, 10).

U geeft bovendien expliciet aan dat u niet weet wat de bedoeling was van de persoon die uw dochter in

een taxi vervoerde en dat u niet weet of hij een verkrachter was, dan wel een oppositielid, dan wel

iemand met andere bedoelingen (CGVS, p. 11). Indien dit werkelijk iets met u te maken zou hebben,

mag enerzijds verwacht worden dat hiervoor enige indicatie zou gegeven worden door uw

beweerde belagers aangezien de effectiviteit van de bedreiging anders volledig zou verdwijnen. Verder

mag van u met uw onderzoekservaring op zijn minst verwacht worden dat u enige verdere indicaties zou

hebben van een link tussen deze gebeurtenis en uw persoon. Het tegendeel is echter waar, daar u niet

alleen enorm weinig weet over de belager van uw dochter maar dan nog verklaringen aflegt die geheel

tegenstrijdig zijn aan die van uw dochter. Uw dochter beweert dat deze persoon van jullie buurt

afkomstig is (CGVS [X.], p. 15), terwijl u niet weet waar hij woonde en vermoedt dat uw dochter dit

evenmin weet (CGVS, p. 14). Uw dochter verklaart voorts dat deze taxichauffeur een crimineel is met

familiale banden in het drugs- en bendemilieu en met colectivo’s (CGVS [X.], p. 15) terwijl u geen idee

heeft of deze man al iets op zijn kerfstok had (CGVS, p. 15). Het feit dat u niet eens op de hoogte bent

van deze bijzonder belangrijke zaken over deze persoon, ondermijnt uw vrees voor deze man

volkomen.”

Door in zijn verzoekschrift enkel te stellen dat hij geen bewijs heeft dat de poging tot ontvoering van zijn

dochter is gelinkt aan de bedreigingen die hij kreeg en dat hij ook niet beweert dit met zekerheid te

weten, slaagt verzoeker er niet in de voormelde pertinente motieven in een ander daglicht te stellen.

Overigens, waar verzoeker verklaarde dat hij na de regeringswissel werd bedreigd door de oppositie,

chavisten en leden van een politieke partij omwille van zijn link met personen van het vroegere regime,

werd in het arrest nr. 233 843 van 10 maart 2020 ten aanzien van zijn dochter vastgesteld dat de

ontvoeringspoging geen verband hield met de vervolgingsgronden in het Vluchtelingenverdrag en het

louter feiten van gemeenrechtelijke aard betrof. Uit dit arrest, dat gezag van gewijsde heeft, blijkt aldus

niet dat de ontvoeringspoging iets zou hebben te maken met de bedreigingen die verzoeker reeds kreeg

omwille van zijn link met personen van het vroegere regime. In die zin wordt in de bestreden beslissing

terecht aangehaald: “Uw dochter geeft overigens tijdens haar onderhoud op geen enkel moment aan dat

deze gebeurtenis ook maar iets te maken zou hebben met uw werk of uw persoon (notities persoonlijk

onderhoud CGVS [X.]). Indien zij dergelijke vermoedens zou hebben naar aanleiding van eerdere

bedreigingen die u zou gekregen hebben, mag zeker verwacht worden dat zij dit zou vermelden.”
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Tevens stelt de Raad vast dat er enkele opmerkelijke hiaten zijn in verzoekers verklaringen omtrent

de poging tot ontvoering van zijn dochter waardoor hij evenmin aannemelijk weet te maken dat deze

ontvoeringspoging verband houdt met de eerdere bedreigingen die hij zou hebben gekregen. De

commissaris-generaal merkt terecht op dat indien de ontvoeringspoging werkelijk de reden was van

vertrek uit het land waar zowel verzoeker als zijn dochter hun hele leven hebben doorgebracht, er

redelijkerwijze mag verwacht worden dat deze gebeurtenis een blijvende indruk zou hebben gelaten in

hun geheugen en voer voor gesprek zou zijn geweest. Hij motiveert terecht: “Dat u dan ook zo vaag blijft

en met zo weinig zekerheid kunt vertellen over enkele essentiële elementen van dit voorval, doet sterk

afbreuk aan uw verklaringen over de omstandigheden van deze gebeurtenis en de rol ervan in jullie

beslissing om het land te verlaten. Zo verklaart u in eerste instantie dat uw dochter zich alleen in de taxi

bevond (CGVS, p. 11). Pas wanneer het CGVS u confronteert met het feit dat uw dochter zelf had

verklaard dat zij samen met een vriendin in de taxi zat (CGVS [X.], p. 14), zegt u dat dit misschien wel

het geval was maar u zich dit niet goed herinnert (CGVS, p. 16). U weet verder niet of de vriendin met

wie uw dochter al dan niet in de taxi zat, Venezuela eerst verliet, dan wel uw dochter (CGVS, p. 16). U

bent verder nog tegenstrijdig over de enige bedreiging die jullie zouden hebben ondervonden na de

ontvoeringspoging. Uw dochter beweert namelijk dat u degene was die telefonisch contact had met de

taxichauffeur (CGVS [X.], p. 15) terwijl u stellig beweert dat het uw dochter zelf was die telefonisch met

de taxichauffeur sprak (CGVS, p. 14). Na confrontatie met deze tegenstrijdigheid bevestigt u dat uw

versie de juiste is, hetgeen uiteraard de tegenstrijdigheid op generlei wijze rechtvaardigt (CGVS, p. 15).”

Waar verzoeker stelt dat hij zichzelf verbeterde met betrekking tot de vraag of zijn dochter alleen in de

taxi zat, gaat hij er aan voorbij dat de vastgestelde tegenstrijdigheid kadert in hele reeks van

tegenstrijdigheden die verband houden met essentiële elementen over deze ontvoeringspoging.

Ten slotte wordt in de bestreden beslissing ook nog terecht opgemerkt: “noch u, noch uw dochter enige

problemen ondervonden aan de luchthaven bij het verlaten van het land (CGVS, p. 4), dat u niets meer

vernam van de taxichauffeur na het vertrek van [X.] en dat uw familie voor zover u weet geen problemen

meer heeft ondervonden, hoewel u vrij zeker bent dat ze misschien wel nog bedreigd werden (CGVS, p.

17).” Verzoeker laat dit motief ongemoeid en maakt wederom niet aannemelijk dat de beweerde

bedreigingen nog actueel zouden zijn.

De Raad besluit, gelet op het geheel van de voorafgaande vaststellingen, dat verzoeker de beweerde

bedreigingen niet aannemelijk maakt, laat staan de ernst en de actualiteit ervan, noch aannemelijk

maakt dat deze de oorzaak zouden zijn geweest van een poging tot ontvoering van zijn dochter,

waardoor zij dan weer verdere problemen zouden hebben gekend.

Wat voorafgaat volstaat voor de Raad om te concluderen dat voor verzoeker geen gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet kan worden aangenomen.

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

7.1. Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 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.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) 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.”

Uit dit artikel volgt dat een verzoeker, opdat hij de subsidiaire beschermingsstatus kan genieten, bij

terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” dient te lopen. 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. Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingen-
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wet verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden

situaties te voorzien.

7.2. Gelet op het gegeven dat verzoeker zijn vluchtrelaas en vluchtmotieven niet voldoende aannemelijk

heeft gemaakt, kan hij zich hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken dat hij in geval van een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade, zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

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

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd.

7.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet specifiek, verwijst verzoeker naar de

algemene socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela en stelt hij dat hij bij terugkeer niet

zal kunnen voorzien in zijn elementaire levensbehoeften. Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) en meent dat hij voldoet aan de daarin

gestelde criteria, zodat hem de subsidiaire bescherming moet worden toegekend.

De Raad herinnert eraan dat de ernstige schade bedoeld in artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingen-

wet betrekking heeft op “situaties waarin degene die om subsidiaire bescherming verzoekt, specifiek

wordt blootgesteld aan het risico op een bepaald soort schade”, met name foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van

Justitie, C-465/07, pt. 32).

Voormeld artikel stemt in beginsel overeen met artikel 3 van het EVRM en moet dan ook worden

geïnterpreteerd in het licht van de rechtspraak hierover van het EHRM (HvJ 17 februari 2009 (GK), C-

465/07, Elgafaji, pt. 28). Niettemin heeft het Hof van Justitie in zijn rechtspraak ook verduidelijkt dat

artikel 15, b) van richtlijn 2004/83/EU (heden richtlijn 2011/95/EU) – waarvan artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet de omzetting vormt – niet noodzakelijkerwijs alle hypotheses dekt die vallen onder

het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM zoals uitgelegd door het EHRM.

Er kan immers geen abstractie worden gemaakt van het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet, zoals omschreven door de Europese en Belgische wetgever.

In deze verwijst de Raad naar artikel 48/5, § 1 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat “vervolging in

de zin van artikel 48/3 of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 kan uitgaan van of veroorzaakt

worden door:

a) de Staat;

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

c) niet-overheidsactoren (…)”

Zo stelt het Hof in dit kader:

“In artikel 6 van richtlijn 2004/83 wordt een opsomming gegeven van de actoren van 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. 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 omstandigheid dat een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt, risico loopt op

verslechtering van zijn gezondheidstoestand omdat in zijn land van herkomst geen adequate

behandeling voorhanden is, doch hem niet opzettelijk medische zorg wordt geweigerd, volstaat dan ook

niet om hem subsidiaire bescherming te verlenen. (…) Dat artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zich in zeer uitzonderlijke omstandigheden ertegen verzet

dat een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt, wordt verwijderd naar een land waar geen

adequate behandeling voorhanden is, betekent evenwel niet dat hij op grond van de subsidiaire

bescherming krachtens richtlijn 2004/83 tot verblijf in die lidstaat moet worden gemachtigd.”

Het Hof besloot dat artikel 15, sub b, van richtlijn 2004/83 zo moet worden uitgelegd dat de daarin

omschreven ernstige schade niet ziet op een situatie waarin onmenselijke of vernederende

behandelingen die een verzoeker die lijdt aan een ernstige ziekte mogelijkerwijs ondergaat in geval van

terugkeer naar zijn land van herkomst, het gevolg zijn van het ontbreken van adequate behandeling in

dat land, zonder dat hem medische zorg opzettelijk wordt geweigerd.

Het Hof heeft daarbij er verder aan herinnerd dat de werkingssfeer van de richtlijn zich niet uitstrekt tot

personen die om andere redenen zijn gemachtigd tot verblijf op het grondgebied van de lidstaten, dat wil
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zeggen op discretionaire basis, uit mededogen of op humanitaire gronden (HvJ 18 december 2014

(GK), M’Bodj t. Belgische Staat, C-542/13, §§ 35-36, 40).

Gelet op de landeninformatie aangebracht door beide partijen, betwist de Raad niet dat de algemene

socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela precair is. De Raad meent evenwel naar

analogie met de hierboven geciteerde rechtspraak van het Hof dat een algemene precaire socio-

economische en humanitaire situatie niet zonder meer onder het toepassingsgebied van artikel 48/4, §

2, b) van de Vreemdelingenwet kan vallen, zoals hieronder wordt uiteengezet.

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat socio-economische of humanitaire situaties in welbepaalde

omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een schending van het non-refoulement beginsel, zoals

begrepen onder artikel 3 van het EVRM.

De rechtspraak van het EHRM maakt evenwel een onderscheid tussen socio-economische omstandig-

heden of de humanitaire situatie die worden veroorzaakt door actoren, enerzijds, of door objectieve

factoren, anderzijds, zoals het EHRM zelf uitgebreid toelichtte in zijn uitspraak in de zaak Sufi en Elmi

(EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, § 278-281).

Waar precaire leefomstandigheden worden veroorzaakt door objectieve factoren, zoals ontoereikende

voorzieningen als gevolg van een gebrek aan overheidsmiddelen al dan niet in combinatie met natuurlijk

voorkomende fenomenen (bijvoorbeeld een medische aandoening of droogte), hanteert het EHRM een

hoge drempel en oordeelt het dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire

redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 3 van het EVRM kan

worden aangenomen (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42-45; EHRM 29

januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. / Verenigd Koninkrijk, § 75 en § 92).

Zulke situatie valt, gelet op de rechtspraak van het Hof, niet onder het toepassingsgebied van artikel

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet, daar de schade in deze omstandigheden niet voortvloeit uit een

gedraging van een actor.

Wanneer precaire leefomstandigheden het gevolg zijn van het handelen of de nalatigheid van actoren

(overheidsactoren of niet-overheidsactoren), dan kan enkel een schending van artikel 3 van het EVRM

worden aangenomen wanneer er een reëel risico bestaat dat het betrokken individu bij terugkeer zal

terechtkomen in een situatie van extreme armoede die wordt gekenmerkt door de onmogelijkheid om te

voorzien in elementaire levensbehoeften zoals voedsel, hygiëne en huisvesting. Zulke situatie werd door

het EHRM tot nu toe slechts tweemaal vastgesteld, met name in de zaak M.S.S. en in de zaak Sufi en

Elmi (EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. / België en Griekenland, § 249-254 ; EHRM 28 juni

2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, § 282-283).

In latere rechtspraak benadrukte het EHRM het uitzonderlijk karakter van deze rechtspraak.

Zo benadrukt het EHRM dat in de zaak M.S.S. volgende elementen doorslaggevend waren: (i) de status

van de betrokken verzoeker als lid van een kwetsbare groep met nood aan bijzondere bescherming, in

casu de groep van asielzoekers; ii) de positieve verplichtingen voortvloeiend uit de EU-wetgeving, met

name wat betreft opvang in een EU-lidstaat, ten aanzien van deze groep; en (iii) de onverschilligheid en

nalatigheid van de EU-lidstaat om aan deze EU-verplichtingen te voldoen waardoor de betrokken

asielzoeker in een situatie van extreme armoede terechtkomt.

Dat het EHRM deze benadering uit de zaak M.S.S. vervolgens eveneens toepaste op de zaak Sufi en

Elmi, is volgens het EHRM enkel te wijten aan de uitzonderlijke en extreme omstandigheden in Somalië

waar duidelijk en uitgebreid bewijs aantoonde dat de humanitaire crisis hoofdzakelijk was te wijten aan

de rechtstreekse en onrechtstreekse handelingen van alle partijen in het Somalische conflict die gebruik

hadden gemaakt van willekeurige oorlogsmethoden en de toegang van internationale hulporganisaties

opzettelijk hadden geweigerd (EHRM 29 januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. / Verenigd Koninkrijk, § 90-

91).

In casu heeft de zaak betrekking op de leefomstandigheden en humanitaire situatie in Venezuela, een

niet-verdragsluitende staat die niet is gehouden aan positieve verplichtingen die voortvloeien uit EU-

wetgeving. Zoals door het EHRM reeds benadrukt, heeft het EVRM niet de bedoeling om van verdrag-

sluitende Staten te vereisen dat ze verdragsstandaarden opleggen aan andere niet-verdragsluitende

Staten (EHRM 29 januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. / Verenigd Koninkrijk, § 90). Deze situatie kan dan

ook niet worden gelijkgesteld met de omstandigheden in de zaak M.S.S.

Evenmin kan de socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela worden gelijkgesteld met de

extreme humanitaire situatie in Somalië, zoals beschreven in de zaak Sufi en Elmi. Zo vloeit de precaire
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socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela niet voort uit het gebruik van willekeurige

oorlogsmethoden of -tactieken.

Evenmin kan noch uit de bestreden beslissing, noch uit het verzoekschrift, noch uit de beschikbare

landeninformatie blijken dat de precaire socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela

hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door gedragingen van actoren, zoals bedoeld artikel 48/5, § 1 van de

Vreemdelingenwet. Een zorgvuldige lezing van de landeninformatie toont aan dat de precaire socio-

economische en humanitaire situatie in Venezuela zich reeds sinds 1999 ontwikkelt toen inkomsten uit

de olie-export door toenmalige president Chavez werden gebruikt voor sociale programma’s die in

eerste instantie de armoede deden verminderen, maar waarbij economisch wanbeheer gecombineerd

met een dalende olieproductie en ingestorte olieprijzen op de wereldmarkt gevolgen had op lange

termijn, die op hun beurt weer werden verergerd door Amerikaanse sancties, hyperinflatie en een

inkrimping van de economie.

Heden kan niet worden gesteld dat de precaire socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela

in hoofdzaak is te wijten aan gedragingen van actoren, laat staan een opzettelijk handelen of nalaten

van actoren, maar blijkt zij veeleer het resultaat van een complexe wisselwerking tussen verschillende

elementen en economische factoren.

De verwijzing van verzoeker naar een arrest van de Raad laat niet toe anders te besluiten aangezien

wat verzoeker hieruit citeert betrekking heeft op de beoordeling van de Venezolaanse situatie in het licht

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, hetgeen een andere beoordeling is dan deze onder

artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet.

Verder herneemt de Raad overweging 35 van richtlijn 2011/95/EU die preciseert dat gevaren waaraan

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

zich geen individuele bedreiging vormen die als ernstige schade kan worden aangemerkt. De Raad wijst

er in dit kader op dat artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet betrekking heeft 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, pt.

32).

Het risico waaraan een verzoeker in zijn land wordt blootgesteld, moet dus specifiek, dit is individueel,

van aard zijn. De omstandigheid dat verzoeker omwille van de precaire socio-economische en

humanitaire situatie in Venezuela het risico loopt om niet in zijn elementaire levensbehoeften te kunnen

voorzien, doch hem niet opzettelijk de beschikbare sociale voorzieningen worden geweigerd, volstaat

dan ook niet om hem subsidiaire bescherming te verlenen. In casu blijkt niet dat verzoeker in deze

context persoonlijk wordt geviseerd of dat hij behoort tot een groep van geviseerde personen. Verzoeker

toont immers niet aan dat hij bij terugkeer naar Venezuela op intentionele en gerichte wijze zou worden

onderworpen aan een onmenselijke behandeling, met name een situatie van extreme armoede waarbij

hij niet in zijn elementaire levensbehoeften zou kunnen voorzien. Immers, verzoeker beschikt over een

pensioenuitkering en een Carnet de la Patria waarmee hij toegang heeft tot CLAP-voedseldozen en

andere sociale voordelen, alle verstrekt door de Venezolaanse overheid, zodat niet kan worden gesteld

dat de Venezolaanse overheid hem opzettelijk sociale voorzieningen weigert en evenmin dat er hiertoe

indicaties zijn.

Bijgevolg kan niet zonder meer worden aangenomen dat verzoeker, indien hij zou terugkeren naar

Venezuela, zou terechtkomen in een mensonwaardige situatie als gevolg van een intentioneel menselijk

handelen in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet zoals geïnterpreteerd door het Hof

van Justitie.

De Raad betwijfelt evenwel niet dat verzoeker zich in Venezuela in een precaire humanitaire situatie

bevond, hetgeen hij met twee medische attesten gevoegd bij het verzoekschrift, die zijn ondervoeding

attesteren, tracht aan te tonen. Gelet op wat voorafgaat, valt deze situatie echter niet onder het

toepassingsgebied van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet en kan deze geen aanleiding

geven tot het toekennen van internationale bescherming. Dit wordt overigens impliciet bevestigd door de

resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in

Venezuela en aan de grenzen van het land met Colombia en Brazilië (2018/2770(RSP)) die verzoeker in

zijn verzoekschrift citeert. In deze resolutie worden EU-lidstaten opgeroepen om “Venezolaanse

migranten die zich op hun grondgebied bevinden” te beschermen “onder meer aan de hand van

humanitaire visa, speciale verblijfsregelingen of andere regionale migratiekaders en door de nodige

beschermingswaarborgen te bieden”. Dat de resolutie de EU-lidstaten niet oproept om Venezolanen

internationale bescherming te verlenen is dan ook veelzeggend en betekent dat voor het Europees

Parlement de precaire socio-economische situatie in Venezuela veeleer noopt tot een bescherming op

basis van nationale humanitaire gronden dan tot internationale bescherming in het kader van richtlijn

2011/95/EU.
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Waar verzoeker nog verwijst naar de falende publieke gezondheidszorg omwille van het Covid-19-virus

merkt de Raad op dat de huidige pandemie niet wordt veroorzaakt door een actor van vervolging of

ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/5, § 1 van de Vreemdelingenwet (RvS 14 augustus 2020, nr.

13.847 (c)). Wat betreft de eigen medische problemen van verzoeker herhaalt de Raad dat eventuele

schade als gevolg van een algemeen en niet-intentioneel gebrek aan doeltreffende medische

voorzieningen in het land van herkomst niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 48/4, § 2, b)

van de Vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat verzoeker niet aanvoert, noch kan blijken uit de

elementen in het dossier, dat de Venezolaanse overheden hem op intentionele wijze de nodige

medische zorgen zullen ontzeggen. Verzoeker kan desgevallend gebruik maken van de geëigende

procedure vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

7.4. 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

terugkeert naar zijn land van herkomst, 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”.

Hieruit volgt dat enkel wanneer een situatie wordt gekenmerkt door het bestaan van een gewapend

conflict én de aanwezigheid van willekeurig geweld, er toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet (zie HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité, pt. 30; HvJ 17 februari

2009 (GK), C-465/07, Elgafaji, pt. 43).

Uit het geheel van de objectieve landeninformatie die door beide partijen wordt voorgelegd, besluit de

Raad dat Venezuela wijdverspreid geweld kent dat voornamelijk politioneel dan wel crimineel geweld

betreft en dat naar zijn aard en/of vorm doelgericht is. Slachtoffers van politioneel of crimineel geweld

worden geviseerd om een welbepaalde reden of doel. Het merendeel van dit gemeenrechtelijk crimineel

geweld of politioneel geweld wordt gepleegd op individuele basis. Dit geweld kadert aldus niet binnen

een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, met name een

situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer

gewapende groeperingen of wanneer twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden en is

bovendien in wezen niet willekeurig van aard (HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité (GK)).

Verder blijkt uit de beschikbare landeninformatie dat de deelstaten Zulia, Táchira, Apure, Amazonas en

Bolivar een grotere aanwezigheid kennen van irreguliere gewapende groeperingen, zoals guerrilla’s en

paramilitaire bewegingen. Uit de landeninformatie blijkt dat deze deelstaten ook regelmatig hebben te

maken met gewapende confrontaties, in de zin van strijd en gevechten, tussen de rivaliserende

irreguliere gewapende groeperingen onderling. In deze deelstaten is tevens sprake van regelmatige

confrontaties tussen irreguliere gewapende groeperingen en de Venezolaanse autoriteiten. Het aantal

gewapende confrontaties en de doden die daarbij vallen, worden door verschillende middenveld-

organisaties bijgehouden en gedocumenteerd (COI Focus “Venezuela. Situatieschets”, 15 mei 2020, p.

26-34; EASO “Venezuela Country Focus”, augustus 2020, p. 20-21, 76-94). De Raad stelt samen met

de verwerende partij vast dat deze gewapende confrontaties kunnen worden aangemerkt als een

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, zoals gedefinieerd door

Hof van Justitie in het arrest Diakité.

Verzoeker is evenwel niet afkomstig uit een van deze gebieden. Uit de beschikbare landeninformatie

kan niet worden afgeleid dat thans in verzoekers verklaarde regio van herkomst, namelijk Caracas, een

gewapend conflict heerst in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont dit

ook niet aan.

Bij gebrek aan een gewapend conflict in Caracas, is artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet

van toepassing.

7.5. Aldus toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval zwaarwegende gronden bestaan om aan te

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

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet. De Raad ontwaart

in het rechtsplegingsdossier evenmin andere elementen waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in

aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.
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8. In de mate dat verzoeker verwijst naar de “Guidance Note on International Protection Considerations

for Venezuelans – Update I” van UNHCR van mei 2019, merkt de Raad op dat in dit document enkel

wordt opgeroepen om Venezolanen niet gedwongen terug te sturen zonder dat dit in overeenstemming

is met het internationale asielrecht en de mensenrechten. Evenmin worden EU-lidstaten geadviseerd

om aan elke Venezolaan automatisch een vorm van internationale bescherming te bieden. UNHCR

onderkent weliswaar een aantal profielen die mogelijk in aanmerking komen voor internationale

bescherming onder het Vluchtelingenverdrag, evenwel “depending on the circumstances of the

individual case”. Verder wijst UNHCR erop dat Venezolanen in aanmerking “kunnen” komen voor

subsidiaire bescherming. Een individuele beoordeling van elke nood aan internationale bescherming

blijft bijgevolg noodzakelijk. Uit wat voorafgaat blijkt niet dat verzoeker in concreto aannemelijk heeft

gemaakt dat hij in zijn land van herkomst wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel

risico bestaat op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

9. Waar verzoeker verwijst naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat hierin

wordt gesteld dat er een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op

ernstige schade reëel is indien een verzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige

schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke

schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet

opnieuw zal voordoen.

De Raad verwijst naar wat hierboven werd besproken en waaruit volgt dat er geen concrete individuele

aanwijzingen zijn dat verzoeker heden dreigt te worden vervolgd of geviseerd bij terugkeer naar

Venezuela. Bijgevolg is verzoekers verwijzing naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet niet dienstig.

10. Wat betreft artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat de bevoegdheid van de commissaris-

generaal in deze is beperkt tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, zoals hierboven reeds uitgebreid toegelicht.

11. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker werd gehoord op het CGVS. Tijdens dit gehoor

kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon

hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit

alles in aanwezigheid van een tolk die het Spaans machtig is. De Raad stelt verder vast dat de

commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle

gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het land van herkomst

van verzoeker en op alle dienstige stukken. De stelling dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is te

werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden.

12. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet zou

kunnen oordelen over de grond van het beroep. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend eenen-

twintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


