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nr. 250 065 van 26 februari 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 25 mei 2020 heeft

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

20 april 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 november 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat

A. LOOBUYCK, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België is binnengekomen op 8 maart 2019, diende op 18

maart 2019 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 20 april 2020 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende

brief van 22 april 2020 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 18/03/2019

Overdracht CGVS: 17/06/2019
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U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) op 21 augustus 2019 van 14u15 tot 18u06 en op 6 januari 2020 van 14u tot 18u05, telkens

bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is. Uw advocaat, meester Oger loco meester Loobuyck,

op 21 augustus 2019, en meester Smekens loco meester Loobuyck, op 6 januari 2020, was gedurende

het hele persoonlijke onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Venezolaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Cotoperi Los Jardines in

Porlamar in staat Nueva Esparta.

In 2016 nam u deel aan een zestal betogingen vanwege een tekort aan drinkbaar water en elektriciteit. In

januari 2017 heeft u zich via de website van de Voluntad Popular lid gemaakt van deze partij. Enkele

dagen later begon u aan de opleiding tot politieagent. In december 2017 beëindigde u deze opleiding en

werd u geplaatst in de Cuandrantes de Paz. Deze eenheden werden opgericht vanwege de hoge

criminaliteit en werden ingezet om de veiligheid in bepaalde gebieden te waarborgen.

Op 8 januari 2019 werd uw eenheid door het hoofd van de Cuadrantes de Paz van Nueva Esparta, H. L.,

bevolen om een betoging uiteen te slaan. U weigerde dit bevel op te volgen. U werd hierop twee dagen

gevangen gezet. Tijdens deze detentie kreeg u geen eten of drinken. Na uw vrijlating werd u gevraagd

om spullen thuis te gaan halen omdat u voortaan op de basis zou moeten slapen. Onderweg naar huis

werd u door vier colectivos aangevallen.

Terug op de basis werd u ingezet voor verschillende karweitjes, zoals schoonmaken en gevangenen

bewaken. H. L. gaf opdracht om u te bewaken. Op 23 februari 2019 vond er een grote manifestatie plaats

in Nueva Esparta waardoor besloten werd gevangenen in te zetten om de betoging uiteen te slaan. In de

chaos die ontstond door de voorbereiding van de gevangenen kon u uit de basis ontsnappen. U ging naar

huis in Sucre.

De volgende dag postte u een video in de Whatsapp-groep van de politie van Nueva Esparta met de

boodschap dat u Juan Guaido erkent als president van Venezuela. U hield zich de volgende dagen schuil

in het huis van uw schoonmoeder. De autoriteiten hebben in deze periode uw familie benaderd en naar u

gevraagd.

Op 28 februari 2019 begon u uw reis en op 1 maart 2019 verliet u Venezuela. Op 7 maart 2019 nam u het

vliegtuig van Colombia naar Spanje, waar u op 8 maart 2019 toekwam. U reisde door naar België, waar

u op 18 maart 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende.

Ter staving van uw verzoek legt u uw paspoort, een medisch attest, een klacht bij de politie, een

politiebadge, een bevestiging van uw loon, een online bevestiging van uw lidmaatschap van Voluntad

Popular, foto’s, bedreigingen op sociale media, een usb-stick met een video.

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.

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

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

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Uw verklaringen over uw problemen met de autoriteiten zijn dermate vaag, tegenstrijdig en weinig

overtuigend dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Uit uw verklaringen blijkt dat u gedeserteerd

bent omdat u weigerde in te gaan op een bevel om een betoging uiteen te slaan (CGVS, p. 20 en 21).
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U verklaart dat u weigerde repressief op te treden tegen personen die betoogden, zoals u zelf ook bent

gaan betogen (CGVS II, p. 18). Uw verklaringen over uw houding ten aanzien van de autoriteiten en hun

optreden tegen betogers en politieke activisten zijn niet geloofwaardig. Zo wil u doen geloven dat u een

politiek opposant bent en lid bent van de oppositiepartij Voluntad Popular. Echter, na enkele vragen over

uw politiek engagement blijkt u geen enkele kennis over deze partij te hebben. Gevraagd wat te vertellen

over deze partij zegt u dat ze sociaal-democraten zijn, goede ideeën hebben en goed voorbereid zijn

(CGVS II, p. 6). Gevraagd nog wat meer te vertellen over deze partij zegt u dat u niets meer heeft toe te

voegen en zegt u nog dat het een goede partij is en dat ze goed gestudeerd hebben en goed voorbereid

zijn (CGVS II, p. 6). U wordt nog tweemaal aangespoord om meer informatie te geven over deze partij

maar u weet niets concreets meer toe te voegen (CGVS II, p. 6).

U kan, behalve Juan Guaido – de zelfverklaarde president van Venezuela – geen enkel ander lid van

deze partij benoemen (CGVS, p. 6 en 7). De Voluntad Popular is allerminst een gemarginaliseerde partij.

Het is de vierde grootste partij in het Venezolaanse parlement. Dat u behalve Juan Guaido geen enkel

ander lid van deze partij weet te benoemen maakt uw betrokkenheid bij deze partij weinig geloofwaardig.

Evenmin kan u overtuigend uitleggen waarom u de Voluntad Popular verkoos boven andere

oppositiepartijen. U verklaart wel dat Pimero Justicio, een andere oppositiepartij, een vehikel van het

regime is (CGVS, p. 7). U kan echter geen andere oppositiepartijen benoemen. Gevraagd waarom u

Voluntad Popular boven de andere oppositiepartijen verkoos zegt u dat dit de partij was waarvan u zag

dat die het meeste deden voor het land (CGVS II, p. 7). Gevraagd op welke manier zij verschillen van de

andere oppositiepartijen zegt u vagelijk dat zij verandering voor het volk en het land willen en de

mensenrechten respecteren (CGVS II, p. 7). Na nog enkele vragen ter verduidelijking kan u echter niets

meer meegeven dan de loutere stelling dat de andere oppositiepartijen meer praten en minder handelen

(CGVS II, p. 7).

Dat u nauwelijks iets weet te vertellen over de partij waarvan u beweert lid te zijn – nota bene een

oppositiepartij in een land met een autoritair regime – en ook niet concreet kan uitleggen waarom u hen

verkoos boven andere oppositiepartijen, doet ernstig twijfelen aan uw politieke engagement. De door u

neergelegde print van een webpagina waarvan u beweert dat het een bevestiging is van uw lidmaatschap

van de Voluntad Popular (VP) wijzigt de vaststelling van uw desinteresse in oppositiepolitiek op geen

enkele wijze.

U legt ook geen overtuigende verklaringen af met betrekking tot uw mening als lid van een oppositiepartij

en activist over de politiediensten in Venezuela. U wordt gevraagd hoe leden van de VP en politieke

opposanten doorgaans denken over de politiediensten van het Venezolaanse regime waarop u zegt dat

er wordt gedacht dat zij neutraal zijn en de burgerbelangen verdedigen (CGVS II, p. 4). Gevraagd of dit

daadwerkelijk de algemene mening is van politieke opposanten en activisten, zegt u dat alle burgers

hopen dat de politie hen beschermt (CGVS II, p. 4). Gevraagd wat uw mening was over hoe het regime

omging met politieke opposanten en dissidenten in de periode dat u lid werd van de VP, zegt u dat dit

allemaal normaal was maar dat er wel repressie was van het leger (CGVS II, p. 4). Na verschillende

verdere vragen zegt u dan wel dat er politieke opposanten werden gearresteerd (CGVS II, p. 5). Gevraagd

wat u hiervan vond zegt u dan dat u hier tegen was (CGVS II, p. 5). Gewezen op uw eerdere stelling dat

de politie neutraal is, terwijl u later dan weer zegt dat politieke opposanten gearresteerd worden, zegt u

dat zij dit doen omdat ze orders van hogerhand krijgen (CGVS II, p. 5). Dergelijke incoherente verklaringen

kunnen er maar bezwaarlijk van overtuigen dat u daadwerkelijk een politieke opposant was voordat u de

politiediensten vervoegde.

U wordt erop gewezen dat, wanneer u bij de politie ging, er al verschillende jaren protesten plaatsvonden

in Venezuela met bijhorende repressie van de autoriteiten, en gevraagd wat u daar dan van vond. U

antwoordt evenwel naast de vraag dat u zich het eerste jaar toelegde op uw studies en u nog niet echt

voor hen werkte. U voegt wel nog toe dat u het er niet mee eens was dat politieke opposanten werden

opgepakt (CGVS II, p. 12). Gevraagd waarom u de autoriteiten besloot te vervoegen – gezien de

turbulente jaren die uw toetreding voorafgingen – zegt u dat u komaf wilde maken met de criminaliteit en

niet de bedoeling had om politieke opposanten op te pakken (CGVS II, p. 13). U verklaart dat de politie,

naast de Cuadrantes de Paz, verder nog bestaat uit de toerismepolitie, de gemeentepolitie en de

inlichtingendiensten. U kon echter niet kiezen bij welke dienst u terechtkwam (CGVS II, p. 14). Gezien u

zegt dat u niet kon kiezen bij welke dienst u terechtkwam – en het zelfs nog mogelijk was dat u bij de

inlichtingendienst terecht zou komen – kan uw loutere verklaring, dat u, als politiek opposant in een

periode van politieke repressie door de autoriteiten, de politie wilde vervoegen om de criminaliteit te

bestrijden, niet overtuigen.
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U wordt gevraagd of u, gezien het politieke klimaat van de voorgaande jaren, niet bezorgd was dat u zou

worden ingezet om betogingen uiteen te slaan wanneer u besloot de politie te vervoegen, waarop u zegt

dat jullie aangeleerd werden dat de politie neutraal is en dat zij moeten optreden tegen verstoring van de

openbare orde (CGVS II, p. 14). Nogmaals gewezen op de jarenlange repressie van politieke opposanten

en gevraagd of u niet bang was om hier eveneens voor ingezet te worden zegt u van wel maar dat u dacht

dat u dergelijke bevelen “simpelweg kon weigeren” (CGVS II, p. 15). Dergelijke verklaringen zijn volstrekt

ongeloofwaardig. U wordt vervolgens erop gewezen dat het vreemd is dat u weigerde een bevel op te

volgen om op te treden tegen betogers, gezien dit immers al jaren aan de gang was voor uw toetreding

tot de politie, en uw besluit de politie te vervoegen eerder wijst op een positieve houding ten opzichte van

dergelijke praktijken. U antwoordt hierop dat u weigerde “repressie uit te voeren” omdat zij dan de mensen

slagen en weghalen van die plek op welke manier ook, omdat ze deelnamen aan betogingen, zoals u dit

zelf ook deed. Aangezien u ook de mensenrechten verdedigt zou u nooit aan dergelijke repressie kunnen

deelnemen (CGVS II, p. 18). U wordt erop gewezen dat het krijgen van dergelijke bevelen toch te

verwachten was wanneer u de politie in 2017 vervoegde en gevraagd waarom u hier dan plots problemen

mee heeft, maar u geeft louter mee dat ze u in de opleiding hadden geleerd dat men “arbitraire” bevelen

kon weigeren (CGVS II, p. 18). Dit houdt geen steek gezien u, op het moment dat u deze informatie over

het weigeren van arbitraire bevelen vernam, de beslissing al genomen had om de politie te vervoegen.

Gezien u besloot de politiediensten van het autoritaire regime van Nicolas Maduro te vervoegen in een

periode waarin er reeds jarenlang sprake was van burgerprotesten en een hardhandige repressie

hiertegen van de autoriteiten uit, dient u met een uitgebreide en geloofwaardige verklaring te komen

waarom u zich plots gedwongen voelde te deserteren uit ethische overwegingen omdat u een bevel kreeg

om op te treden tegen betogers. Uit bovenstaande blijkt dat u allerminst een geloofwaardige verklaring

hiervoor kan bieden. Dit doet dan ook ernstig twijfelen aan uw weigering een dergelijk bevel op te volgen

en aan uw desertie, en bijgevolg aan de motieven van uw vlucht uit Venezuela.

Ook over de gevolgen van uw weigering om het bevel van uw overste op te volgen zijn uw verklaringen

incoherent. Zo verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u werd aangehouden en dat het de

bedoeling was om u voor de rechter te brengen (vragenlijst CGVS, vraag 1). Echter, op het CGVS zegt u

net dat uw overste de wettelijke procedure niet volgde omdat u hiermee niet bestraft zou worden. Hij wilde

dit rechtstreeks met u regelen (CGVS II, p. 19).

U verklaart verder dat volgens de wettelijke procedure de agent die het bevel weigert op te volgen een

verslag dient op te stellen, dat vervolgens naar het tuchtkantoor wordt opgestuurd voor een beslissing

(CGVS II, p. 18). Gevraagd of u zelf ook een verslag moest opstellen zegt u van wel (CGVS II, p. 18).

Gevraagd wat het tuchtkantoor vervolgens besliste in uw geval zegt u dan weer dat u geen verslag moest

opstellen omdat uw overste de wettelijke procedure niet wilde volgen (CGVS II, p. 19).

Even later zegt u dan weer dat u na twee dagen werd vrijgelaten omdat er sprake was van een gebrek

aan bewijzen. Gezien uw overste de wettelijke procedure niet volgde houdt dit weinig steek. Hierop

gewezen herhaalt u louter dat hij geen bewijzen had en dat hij u vervolgens aan een andere straf

onderwierp (CGVS II, p. 20). Dergelijke incoherente verklaringen over de gevolgen van uw weigering het

bevel van uw overste op te volgen zijn niet geloofwaardig.

Ook over uw ontsnapping legt u maar vage verklaringen af. U zegt dat er op de dag van uw ontsnapping

een grote betoging plaatsvond in Nueva Esparta en dat de gevangenen op uw basis werden voorbereid

om de betoging uiteen te slaan. U zegt dan nog louter dat u van de chaos profiteerde om de basis te

verlaten (CGVS, p. 20 en 21). U zegt echter in het tweede persoonlijke onderhoud dat u voortdurend in

het oog werd gehouden op bevel de commandant en dat uw collega’s ervoor zouden opdraaien indien u

de basis zou verlaten (CGVS II, p. 22).

Gevraagd hoe u precies bent kunnen ontsnappen zegt u opnieuw louter dat u van het moment gebruik

maakte dat zij zich aan het voorbereiden waren op de betoging om te ontsnappen (CGVS II, p. 21 en 22).

Gezien het een basis betreft waar gevangenen bewaakt werden wordt u gevraagd hoe u zomaar kon

vertrekken zonder gecontroleerd te worden, maar u zegt louter dat u zelf werkte binnen de basis en

gevangenen bewaakte, en dat ze zich op dat moment niet met de ambtenaren bezig hielden (CGVS II, p.

22). Gevraagd op welke manier u zomaar alle – door u vermeldde – controlepunten kon passeren – het

betreft immers ook een gevangenis – herhaalt u louter dat ze die dag met “dat probleem” bezig waren,

dat iedereen op de binnenkoer was en ze bevelen aan het geven waren (CGVS II, p. 22).

U wordt gevraagd waarom iedereen zomaar zijn bewakingspost verliet maar u geeft geen verdere

informatie meer en zegt louter dat ze bezorgd waren over de situatie (CGVS II, p. 22).
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Dergelijke verklaringen over hoe u wist te ontsnappen uit deze basis en gevangenis ondanks dat u op

orders van de commandant moest worden verhinderd om de basis te verlaten zijn weinig overtuigend.

U verklaart tijdens het eerste persoonlijke onderhoud verder dat u de video met uw anti-regimeboodschap

na uw ontsnapping eerst nog in de Whatsapp-groep van de politie plaatste en vervolgens pas de boot

nam van Nueva Esparta naar Sucre (CGVS, p. 21). U wordt gevraagd waarom u hier niet mee wachtte

tot u in Sucre was waarop u zegt dat er in Sucre geen internet was (CGVS, p. 31). Echter, in het tweede

persoonlijke onderhoud zegt u, gevraagd waarom u nog voor uw vertrek deze video postte, dat u deze

pas verstuurde de dag na uw ontsnapping en dat u reeds in Sucre was wanneer u de video verstuurde en

zich daar niet zou laten pakken (CGVS II, p. 25). Dergelijke tegenstrijdige verklaringen ondergraven de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas in verdere mate.

Verdere twijfel over de geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven ontstaat door de vaststelling dat u reeds

in december 2018, de maand voor uw problemen zouden zijn begonnen, uw paspoort heeft afgehaald.

Gevraagd waarom u toen reeds een paspoort aanvroeg zegt u dat u vakantieplannen had (CGVS II, p.

25). Gevraagd dit uit leggen zegt u vaagweg dat u andere landen in Latijns-Amerika wilde leren kennen

(CGVS II, p. 25). Gevraagd of u dan al concrete plannen had zegt u van niet (CGVS II, p. 26). Dat u een

paspoort zou afhalen zonder concrete reisplannen is twijfelachtig. Dat u reeds een paspoort had voor uw

problemen begonnen maar geen aannemelijke uitleg weet te bieden waarom u dit daarvoor al had

aangevraagd, wijst erop dat u reeds in 2018 het plan had opgevat het land te verlaten. Deze vaststelling

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw beweringen inzake u vluchtmotieven bijkomend.

U verklaart verder dat u deelnam aan een zestal demonstraties tegen het tekort aan drinkbaar water en

elektriciteit (CGVS, p. 13 en CGVS II, p. 8). Na overleg met de autoriteiten, waarbij deze met concrete

oplossingen kwamen voor de eisen van de betogers, werden deze betogingen telkens beëindigd (CGVS

II, p. 10 en 11). Het CGVS ontkent of betwist geenszins dat er heden in Venezuela sprake is van intimidatie

en repressie van opposanten en criticasters van de Venezolaanse regering. Uit de beschikbare

landeninformatie (zie IACHR, Situation of Human Rights in Venezuela: Democratic Institutions, the Rule

of Law and Human Rights in Venezuela - Country Report van december 2017, pag. 1; 6 t.e.m. 26; 84

t.e.m 133, beschikbaar op https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Venezuela2018-en.pdf of

op https://reliefweb.int ; OCHCR, Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela, a

downward spiral with no end in sight van juni 2018, beschikbaar op

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VenezuelaReport2018_EN.pdf of op

https://reliefweb.int ; de 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.p

df of op https://www.cgvs.be/nl ; de COI Focus Venezuela: Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli 2019,

beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_venezuela_veiligheidssituatie_addendum_20

190701.pdf of op https://www.cgvs.be/nl; en OHCHR : Human rights in the Bolivarian Republic of

Venezuela, van juli 2019, beschikbaar op

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18.docx

of op https://www.ochcr.org blijkt evenwel dat de Venezolaanse autoriteiten hoofdzakelijk personen

viseren wiens politiek activisme verder reikt dan het louter lid zijn van een oppositiepartij, zoals daar zijn

personen die een hoge functie bekleden binnen een oppositiepartij; verkozen vertegenwoordigers van

oppositiepartijen; personen die in staat zijn om mensen te organiseren en te mobiliseren of die een

centrale rol spelen bij de organisatie van activiteiten gericht tegen het regime; studentenleiders;

professoren die openlijk uiting geven aan hun ongenoegen of deelnemen aan vreedzame protesten op

het terrein van de universiteit; verdedigers van mensenrechten; personen werkzaam voor de media die

betrokken zijn bij berichtgeving over demonstraties of die onderzoek doen naar corruptie

detentieomstandigheden, de gezondheidszorg of voedselvoorziening; en leden van gewapende

groepering waarvan vermoed wordt dat ze de oppositie steunen etc.

Verder blijkt uit de beschikbare landeninformatie dat er sinds 2014 op regelmatige basis

massademonstraties plaatsvinden gericht tegen het regime, die afgewisseld worden met spontane

betogingen waarbij hoofdzakelijk geprotesteerd wordt tegen de daling van levensstandaard. Wanneer

dergelijke massademonstraties plaatsvinden tracht de Venezolaanse regering deze hardhandig de kop in

te drukken. Dit was ook het geval eind januari 2019. In nagenoeg iedere provincie vonden er toen tijdens

en kort na de anti-regeringsbetogingen arbitraire arrestaties plaats en was er sprake van een

disproportioneel gebruik van geweld.

De overheid viseerde voorts jonge mannen afkomstig uit de armere buurten en wiens deelname aan de

protestbetogingen zichtbaar was of wiens kritiek op de overheid viraal gegaan is op social media.
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Na de poging tot staatsgreep van 30 april 2019 nam de repressie van politieke tegenstanders van de het

Maduro-regime opnieuw toe. Echter, nergens uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat er

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

louter lidmaatschap van of sympathie voor een oppositiepartij ipso facto leidt tot problemen met de

Venezolaanse autoriteiten. Daarom kan het loutere feit dat een verzoeker in mindere of meerdere mate

politiek actief zou zijn geweest in Venezuela op zich niet volstaan om erkend te worden als vluchteling.

Een individuele beoordeling van de vraag naar internationale bescherming blijft derhalve noodzakelijk.

U verklaart geen problemen te hebben gekend tijdens deze betogingen (CGVS II, p. 11). De vaststelling

dat u in 2017 kon toetreden tot de politie bevestigt bovendien dat u als gevolg van uw deelname aan deze

betogingen geen problemen heeft met de autoriteiten.

U kan niet aannemelijk maken dat u bij terugkeer naar Venezuela onder negatieve aandacht zou komen

van de autoriteiten als gevolg van uw eerdere deelname aan betogingen.

U verwijst ook nog naar uw Instagram-account waarop u de door u gemaakt anti-regimevideo heeft

geplaatst (CGVS II, p. 23). Uit de COI Focus Venezuela terugkeer van Venezolanen met politieke

activiteiten in België van 8 november 2019 (zie administratief dossier) blijkt dat de Venezolaanse

autoriteiten hun eigen burgers onderwerpen aan surveillance binnen en buiten Venezuela. Uit de

geraadpleegde bronnen blijkt echter dat een eventuele surveillance in het buitenland afhankelijk is van

het profiel van de betrokken persoon en dat enkel zij die omwille van hun activiteiten of profiel een politieke

bedreiging vormen voor het regime het risico lopen in het buitenland gemonitord te worden door de

Venezolaanse autoriteiten. Bovendien blijken er bij een terugkeer via de luchthaven geen specifieke

procedures te zijn om opposanten of dissidenten te identificeren. Er zijn slechts enkele gevallen gekend

van personen die problemen hebben gekend bij terugkeer naar Venezuela. Deze betreffen echter

hoofdzakelijk personen die geen onbekenden waren voor het regime maar vooraanstaande personen met

een zekere zichtbaarheid en activisme zoals parlementairen, mensenrechtenactivisten, sociale activisten,

advocaten, academici… Het CGVS vond voor de rapporteringsperiode van 5 jaar slechts één enkele

melding van een voor het regime onbekend persoon die problemen kende bij aankomst in Venezuela.

Deze ene individuele melding is niet van dien aard dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat het loutere bekritiseren van de huidige politieke en humanitaire situatie in Venezuela ¬ipso

facto met zich meebrengt dat de Venezolaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zijn, noch dat deze tot

problemen zouden leiden met de Venezolaanse autoriteiten.

U heeft slechts veertien boodschappen geplaatst op uw Instagram-account, waarvan de eerste pas in mei

2019, enkele maanden na uw vertrek. Na verschillende foto’s van uzelf plaatste u vervolgens zes posts

met een politieke boodschap, waaronder de video. Gezien u niet aannemelijk kan maken reeds in

Venezuela actief geweest te zijn als politiek opposant komen deze posts, die u pas na uw verzoek om

internationale bescherming plaatste, eerder opportunistisch over. Evenmin toont u aan dat uw posts op

Instagram een dermate aanhang hebben dat deze in het oog van de autoriteiten zouden komen. Van uw

Facebook-account legt u geen enkel bewijs neer. Indien u een verzoek om internationale bescherming

indient wegens politieke redenen kan verwacht worden dat u uw claim zelf tracht te ondersteunen met

objectieve elementen en bewijzen.

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

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

of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de doodstraf of executie, of met

foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Bijgevolg moet u zowel de

vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet worden geweigerd.

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

betrekking op uw identiteit en herkomst. Deze worden hier niet onmiddellijk betwist. Wat betreft het

medische attest, de klacht bij de politie aangaande de aanval van colectivos, de foto’s van een verwonding

aan uw lip en de bedreigingen op sociale media dient gezegd dat documenten slechts ter ondersteuning

dienen van geloofwaardige verklaringen. Zij kunnen louter op zich de geloofwaardigheid van een relaas

niet herstellen. Aangaande de klacht bij de politie is het bovendien opvallend dat het onderste deel van

de klacht, waaronder een deel van de stempel – al dan niet digitaal – eraf is geknipt.

Evenmin staat er een naam van de behandelde agent op. Wat betreft de bedreigingen op sociale media

dient gezegd dat hiervan de authenticiteit niet kan worden nagegaan.
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Wat betreft de politiebadge en de loonbrief dient gezegd dat hier niet onmiddellijk wordt getwijfeld aan uw

werk bij de politie. U kan echter niet aannemelijk maken dat u door de Venezolaanse autoriteiten gezocht

zou worden wegens desertie of wegens het niet opvolgen van een bevel.

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

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

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

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

§2 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

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

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

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

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

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

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

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

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

228).

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

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

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

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

(cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25 september

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

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

tot een schending van artikel 3 van het EVRM (zie EHRM, Fatgan Katani e.a. v. Duitsland, 31 mei 2001

en EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, § 111) en dat, wanneer de bronnen

waarover het EHRM beschikt slechts een algemene situatie beschrijven, de concrete beweringen van de

verzoekende partij in een bepaalde zaak moeten gestaafd worden door andere bewijsmiddelen (zie

EHRM, Y. v. Rusland, 4 december 2008, § 79; EHRM, Saadi v. Italië, 28 februari 2008, § 131; EHRM, N.

v. Finland, 26 juli 2005, § 167; EHRM, Mamatkulov and Askarov v. Turkije, 4 februari 2005, § 73; EHRM,

Müslim v. Turkije, 26 april 2005, § 68). De verzoeker om internationale bescherming moet derhalve

concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. U kan dan ook niet volstaan met het

louter verwijzen naar de algemene socio-economische situatie in Venezuela, maar dient concreet

aannemelijk te maken dat u bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit verblijf een reëel risico op een

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Dit klemt des te meer nu uit de beschikbare

informatie blijkt dat niet elke persoon woonachtig in Venezuela in precaire omstandigheden leeft.

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

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

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

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

naar hun land van oorsprong waar ze als gevolg van de economische situatie moeilijkheden op socio-

economisch vlak zullen ondervinden bereikt immers niet het niveau van hardheid dat door artikel 3 EVRM

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

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

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

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

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

nalatigheid van actoren (overheidsactoren of niet-overheidsactoren) en gepaard gaan met de

onmogelijkheid om in elementaire levensbehoeften zoals voedsel, hygiëne en huisvesting te voorzien,

waarbij de eventuele kwetsbaarheid van de verzoeker voor slechte behandeling evenals het vooruitzicht

op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke termijn relevante afwegingen uitmaken (EHRM,
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27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42; EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. / België en

Griekenland, § 254 ; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, §

283 ; EHRM 29 januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. / Verenigd Koninkrijk, § 76 en § 92).

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de loutere vaststelling dat de socio-economische situatie in België

verschilt van deze in Venezuela en/of dat er sprake is van ongelijkheden in voorzieningen (medisch,

sociaal of andere) niet volstaat om te besluiten dat er in uw hoofde sprake is een reëel risico op het lijden

van ernstige schade overeenkomstig artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet. Evenmin rechtvaardigt

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

toekenning van een internationale beschermingsstatus. U dient daarentegen aan te tonen dat uw

levensomstandigheden in Venezuela precair zijn, dat u in een situatie van extreme armoede zal belanden

die wordt gekenmerkt door de onmogelijkheid om te voorzien in uw elementaire levensbehoeften zoals

voedsel, hygiëne, en huisvesting. Uit uw verklaringen over uw profiel en uw familiale/financiële situatie in

uw land van nationaliteit kan evenwel niet afgeleid worden dat er in uw hoofde ernstige problemen van

socio-economische aard bestaan of dat de algemene situatie in Venezuela van dien aard is dat u, in geval

van terugkeer naar Venezuela, persoonlijk een bijzonder risico op een ‘onmenselijk en vernederende

behandeling’ loopt. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat u, indien u zou terugkeren naar

Venezuela, in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen.

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

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

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

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

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

conflict.

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

4 april 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_venezuela_situation_securitaire_20190404.pdf of op https://www.cgvs.be/nl en COI Focus

Venezuela: Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli 2019, beschikbaar op https://www.cgvs.be/

sites/default/files/rapporten/coi_focus_venezuela_veiligheidssituatie_addendum_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.

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.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“Schending van artikelen 57/6/2, 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december

1980.

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”

Hij licht toe als volgt:

“II.1.1. Verwerende partij stelt dat verzoekende partij er niet in geslaagd is om een vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

Verwerende partij stelt eerstens dat de problemen van verzoekende partij met de autoriteiten ‘vaag,

tegenstrijdig en weinig overtuigend’ zouden zijn - quod certe non.

Zo verwijt zij haar als lid van de oppositiepartij Voluntad Popular, niet veel informatie kan geven over deze

partij:

[citaat bestreden beslissing]

Verzoekende partij heeft nooit politieke ambities gehad. Zij was gewoon de situatie in haar land en de

manier waarop de regering het land beheerde beu en sloot zich daarom aan bij een oppositiepartij. De

voornaamste redenen van deze zet, was kritiek uiten op het bestaand systeem. Zo heeft zij ook verklaard

tijdens haar gehoor: p. 3 en 4 CGVS

[citaat notities persoonlijk onderhoud 2]

Het is dan ook niet vreemd dat verzoekende partij geen uitgebreide politieke kennis heeft over Voluntad

Popular. Haar lid-zijn van de partij was een uiting van kritiek.

Verzoekende partij werd verscheurd door twee werelden: enerzijds was een actief bij de politie, maar

anderzijds was zij niet akkoord met het beleid in haar land. Zij kon daarom ook niet zomaar deelnemen

aan manifestaties. Echter, het feit dat zij lid was van een oppositiepartij, kan niet ter betwisting staan. Ook

al nam zij niet deel aan de manifestaties (omwille van haar specifiek profiel), zij kon zonder moeite

uitleggen hoe zij lid werd van Voluntad Popular en wat er verwacht wordt van leden: p. 3 en 4 CGVS

[citaat notities persoonlijk onderhoud 2]

Verwerende partij heeft aldus niet goed geluisterd naar verzoekende partij en focust zich enkel op het feit

dat verzoekende partij geen uitgebreide kennis zou hebben van

II.1.2. Vervolgens stelt verwerende partij het vervoegen van verzoekende partij bij de politie in 2017 in

vraag:

[citaat bestreden beslissing]

eerst vermeende tegenstrijdigheden aan tussen de verklaringen van verzoekende partij op de DVZ en

haar gehoor op het CGVS:

[citaat bestreden beslissing]

Zoals blijkt uit de beslissing, alsook het gehoor van verzoekende partij, is zij uit idealistische redenen bij

de politie gegaan. ZIJ ging ervan uit dat zij als politie agent in eerste plaats de bevolking diende te

beschermen en als een neutrale actor zou optreden. Echter, toen bleek dat de autoriteiten haar

verplichtten om geweld te gebruiken tegen de bevolking, heeft zij beslist om te deserteren. De redenering

van verwerende partij kan dan ok niet gevolgd worden.

II.1.3. Verwerende partij stelt ondermeer het volgende:

[citaat bestreden beslissing]

Verzoekende partij diende officieel gezien inderdaad een verslag op te stellen, maar haar overste wilde

de wettelijke procedure niet volgen, waardoor dit niet is gebeurd.

II.1.4 Verwerende partij stelt zich vragen bij de ontsnapping van verzoekende partij:

[citaat bestreden beslissing]

Zoals verzoekende partij bij haar eerste en tweede gehoor verklaarde heeft zij die dag kunnen profiteren

van een betoging die alle aandacht en werk van de politieagenten en bewakers opeiste waardoor zij is

kunnen vluchten. Verwerende partij kan de gang van zaken raar vinden, doch dit vormt uiteraard geen

objectief argument. Zij kan maar vertellen wat haar is overkomen.

Het is voor verzoekende partij dan ook onbegrijpelijk hoe verwerende partij zondermeer kan stellen dat

verzoekende partij terug zou kunnen keren naar Venezuela zonder gevaar voor haar leven.
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II.1.5. Verwerende partij stelt tevens het volgende:

[citaat bestreden beslissing]

Verzoekende partij heef tnooit gezegd dat zij een dag gewacht heeft alvorens haar boodschap te posten

in de Whatsapp-groep. Verzoekende partij was kwaad op de manier waarop zij behandeld was geweest

en heeft zonder nadenken - in een opwelling – deze video geplaatst in de groep.

II.1.6. Tenslotte wordt door verwerende partij niet betwost dat verzoekende partij openlijk kritiek heeft geuit

en blijft uite ten aanzien van de Venezolaanse autoriteiten. Hieromtrent stelt vewerende partij het

volgende:

[citaat bestreden beslissing]

Verzoekende partij kan niet begrijpen hoe verwerende partij durft te stellen dat verzoekende partij geen

risico profiel zou hebben. Zij heeft als politie ambtenaar openlijk kritiek geuit ten aanzien van de

Venezolaanse autoriteiten. Zij heeft tevens onlags bericht gekregen van een ex-collega dat zij bij de

wekelijkse briefing de opdracht hebben gekregen om verzoekende partij op te sporen. Men is in Venezuela

welgelijk op de hoogte van haar kritische houding en zij vormt ontegensprekelijk een doelwit, indien zij

terug zou moeten keren naar Venezuela. Verwerende partij stelt zelf dat Venezolaanse autoriteiten hun

eigen burgers in het binnen- en buitenland in de gaten houden bij terugkeer naar Venezuela - afhankeljik

van hun profiel. Welnu, verzoekende partij is een politieagent die niet gehoorzaamde, anti-

gouvernementele boodschappen plaatste zowel binnen als buiten Venezuela. Dit wordt absoluuut niet

betwist door verwerende partij.

Verzoekende partij begrijpt dan ook niet hoe verwerende partij kan stellen dat verzoekende partij geen

gevaar zou lopen in Venezuela.

Verzoekende partij meent dat verwerende partij bijzonder onzorgvuldig te werk is gegaan bij de

beoordeling van het asielrelaas van verzoekende partij en heeft haar ten onrechte de vluchtelingenstatus

geweigerd.

Verzoekende partij komt weldegelijk in aanmerking voor internationale bescherming.

II.1.7. Mocht Uw Raad, per impossibile, van mening zijn dat verzoekende partij niet in aanmerking zou

komen voor de vluchtelingenstatus, dan meent zij dat zij ten minste in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus.

De verwerende partij stelt dat er geen systematische vervolging omwille van politieke redenen zou zijn in

Venezuela, noch dat de humanitaire situatie dermate desastreus zou zijn dat zij tot bescherming noopt.

Niets is echter minder waar! Uit het UNHCR rapport (cf infra) blijkt dat het deelnemen aan betogingen

weldegelijk volstaat voor de Venezolaanse autoriteiten om iemand als opposant te zien en hem te

vervolgen.

De schrijnende en mensonterende situatie in haar land van herkomst kan niet genegeerd worden. De

overheid slaagt er niet in om de broodnodige de basisnoden te voorzien en de veiligheid te garanderen

voor verzoekende partij.

Het geweld in Venezuela evenals de politieke inspiratie van het geweld door de colectivos niet kan worden

genegeerd.”

Verzoeker citeert uit een bericht van New York Times van 22 april 2017, de bestreden beslissing, een

rapport van de High Commissioner for Human Rights van de VN van juni 2018, UNHCR’s ‘Guidance Note’

van mei 2019, nieuwsberichten van Het Laatste Nieuws van 25 februari 2019, 26 februari 2019 en 30 april

2019. UNHCR bevestigt aldus dat de situatie verslechterd is en dat mensen afkomstig uit Venezuela niet

teruggestuurd mogen worden naar hun land van herkomst. De bestreden beslissing zwijgt hier in alle talen

over. Het is aldus onbegrijpelijk dat verzoeker - minstens - niet in aanmerking zou komen voor de

subsidiaire beschermingsstatus. Dat de situatie er compleet uit de hand is gelopen blijkt ook uit de laatste

gebeurtenissen. De bestreden beslissing verwijst bovendien naar COI Focus Venezuela:

“Veiligheidsssituatie (addendum)” van 1 juli 2019, doch het lijkt erop dat pagina 10 niet goed werd gelezen.

De COI Focus citeert aldus het UNHCR-rapport, doch hieruit wordt geen enkele conclusie getrokken.

De commissaris-generaal is bijzonder onzorgvuldig te werk gegaan en heeft ten onrechte de

vluchtelingenstatus, minstens het statuut van subsidiaire bescherming aan verzoeker geweigerd.

Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook op een

kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel.
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De bestreden beslissing maakt een schending uit van het artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker moet in hoofdorde erkend worden als vluchteling, subsidiair de subsidiaire

bescherming toegekend krijgen.

In ondergeschikte orde moet de beslissing minstens vernietigd worden en de zaak worden teruggestuurd

naar de commissaris-generaal voor verder en grondig onderzoek.

2.1.2. In een aanvullende nota van 7 januari 2021 brengt de commissaris-generaal volgende documenten

ter kennis:

- COI Focus “Venezuela Situatieschets” van Cedoca van 15 mei 2020;

- Algemeen ambtsbericht Venezuela 2020 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland van juni

2020;

- EASO-rapport “Venezuela Country Focus” van augustus 2020.

2.1.3. In een aanvullende nota van 21 januari 2021 legt verzoeker een uittreksel voor uit een

instagramgesprek dat hij had met een vroegere collega die zich zorgen maakt over hem en een bewijs

dat hij politieagent was voor de “cuadrantes de paz”.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, wordt verzoeker bijgetreden dat hij bij terugkeer naar Venezuela

geen profiel van politiek opposant heeft, omdat hij nooit politieke ambities heeft gehad. De motivering van

de bestreden beslissing is weliswaar correct dat verzoeker geen enkele kennis heeft van Voluntad

Popular, maar minstens ook overtollig. Verzoeker gaf immers aan dat hij meeliep in enkele betogingen in

2016 die gingen over de toegang tot water. Hij legt voldoende gedetailleerd uit dat deze betogingen niet

politiek geïnspireerd waren (Notities van het persoonlijk onderhoud 1, stuk 5, p. 13-14). Begin 2017 had

hij zich geregistreerd als lid van Voluntad Popular, maar hij heeft zich hier niet verder meer voor

geëngageerd, omdat hij in februari 2017 startte aan de politieschool en zich neutraal wenste te gedragen.

Het feit dat verzoeker in februari 2017 een opleiding start aan de politieschool, wordt zonder meer

aanvaard door de Raad. Verzoeker, die verklaarde zijn middelbare studies te hebben afgewerkt in 2016,

omdat hij tweemaal was blijven zitten, zocht immers werk en ging uit mogelijks enigszins naïef idealisme

bij de politie (Notities persoonlijk onderhoud 1, stuk 5, p. 6-7). Van wezenlijk belang is verzoekers

uitdrukkelijke verklaring dat hij nooit arrestaties bij een betoging heeft moeten doen, aangezien de

aanwezigheid van de politie volstond (Notities persoonlijk onderhoud 1, stuk 5, p. 9): “In Nueva Esparta

waren er wel betogingen maar die waren niet gewelddadig. Dus ik heb nooit op die manier moeten

optreden. Wij moesten daar gewoon aanwezig zijn. Wij gingen daar dan staan tot de betoging voorbij was.

Dus in mijn periode bij de politie ging dat zo.” Uit het EASO-rapport van augustus 2020 (p. 22), blijkt

overigens dat Nueva Esparta, een eilandengroep die voornamelijk gekend is om toeristen te ontvangen,

in handen van de oppositie is (aanvullende nota van 7 januari 2021), waarbij verzoeker bijvoorbeeld

aangaf dat hij om 3 uur ’s nachts het sluitingsuur moest handhaven en slechts een drietal aanhoudingen

heeft uitgevoerd tijdens zijn werk als agent (Notities van het persoonlijk onderhoud 1, stuk 5, p. 8).

Het verhaal dat verzoeker zich gedwongen voelde om een bevel te negeren van zijn overste om een

betoging met geweld neer te slaan, als ook om uiteindelijk te deserteren en een video te posten in de

whattsapp-groep van de politie en op zijn instagram-pagina waarin hij Juan Guaido erkent als legitieme

president van Venezuela, wordt omwille van bovenstaande vaststellingen niet geloofd.

Bovendien staat verzoekers relaas op dit punt bol van de ongeloofwaardigheden. Het is niet aannemelijk

dat verzoeker op 8 januari 2019, na de weigering van het bevel om repressief op te treden tegen een

betoging, twee dagen zou worden opgesloten zonder water of brood te krijgen (Notities van het persoonlijk

onderhoud 1, stuk 5, p. 20 en 24) en er daarna geen enkel verslag zou worden opgemaakt van deze

feiten. Het is evenmin geloofwaardig dat de politie op 23 februari 2019 een beroep zou doen op

gevangenen die zouden worden uitgerust met onder meer een uniform en wapens om een nooit eerder
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geziene demonstratie uiteen te slaan, terwijl verzoeker die was ingekwartierd op de basis, ongemerkt kon

ontsnappen (Ibid., p. 29-30). Indien er zich op 23 februari 2019 dergelijk incident voltrok, komt het aan

verzoeker toe om dit ook enigszins te staven met stukken. Het is ook frappant dat verzoeker zijn

gecontesteerde videoboodschap die hij zou hebben gedeeld in een whattsapp-groep van de politie niet

heeft vermeld bij aanvang van de procedure (Notities van het persoonlijk onderhoud 1, stuk 5, p. 3).

Het volharden in zijn relaas en niet akkoord gaan met de conclusies die de bestreden beslissing hieraan

verbindt, stelt de beoordeling in de bestreden beslissing op dit punt niet in een ander daglicht. Er worden

geen concrete argumenten aangevoerd om te besluiten dat verzoeker bij een terugkeer zal worden

geviseerd en vervolgd. De motivering van de bestreden beslissing is correct en pertinent, vindt steun in

het administratief dossier en wordt overgenomen in die mate als volgt:

“Ook over de gevolgen van uw weigering om het bevel van uw overste op te volgen zijn uw verklaringen

incoherent. Zo verklaarde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u werd aangehouden en dat het de

bedoeling was om u voor de rechter te brengen (vragenlijst CGVS, vraag 1). Echter, op het CGVS zegt u

net dat uw overste de wettelijke procedure niet volgde omdat u hiermee niet bestraft zou worden. Hij wilde

dit rechtstreeks met u regelen (CGVS II, p. 19).

U verklaart verder dat volgens de wettelijke procedure de agent die het bevel weigert op te volgen een

verslag dient op te stellen, dat vervolgens naar het tuchtkantoor wordt opgestuurd voor een beslissing

(CGVS II, p. 18). Gevraagd of u zelf ook een verslag moest opstellen zegt u van wel (CGVS II, p. 18).

Gevraagd wat het tuchtkantoor vervolgens besliste in uw geval zegt u dan weer dat u geen verslag moest

opstellen omdat uw overste de wettelijke procedure niet wilde volgen (CGVS II, p. 19).

Even later zegt u dan weer dat u na twee dagen werd vrijgelaten omdat er sprake was van een gebrek

aan bewijzen. Gezien uw overste de wettelijke procedure niet volgde houdt dit weinig steek. Hierop

gewezen herhaalt u louter dat hij geen bewijzen had en dat hij u vervolgens aan een andere straf

onderwierp (CGVS II, p. 20). Dergelijke incoherente verklaringen over de gevolgen van uw weigering het

bevel van uw overste op te volgen zijn niet geloofwaardig.

Ook over uw ontsnapping legt u maar vage verklaringen af. U zegt dat er op de dag van uw ontsnapping

een grote betoging plaatsvond in Nueva Esparta en dat de gevangenen op uw basis werden voorbereid

om de betoging uiteen te slaan. U zegt dan nog louter dat u van de chaos profiteerde om de basis te

verlaten (CGVS, p. 20 en 21). U zegt echter in het tweede persoonlijke onderhoud dat u voortdurend in

het oog werd gehouden op bevel de commandant en dat uw collega’s ervoor zouden opdraaien indien u

de basis zou verlaten (CGVS II, p. 22).

Gevraagd hoe u precies bent kunnen ontsnappen zegt u opnieuw louter dat u van het moment gebruik

maakte dat zij zich aan het voorbereiden waren op de betoging om te ontsnappen (CGVS II, p. 21 en 22).

Gezien het een basis betreft waar gevangenen bewaakt werden wordt u gevraagd hoe u zomaar kon

vertrekken zonder gecontroleerd te worden, maar u zegt louter dat u zelf werkte binnen de basis en

gevangenen bewaakte, en dat ze zich op dat moment niet met de ambtenaren bezig hielden (CGVS II, p.

22). Gevraagd op welke manier u zomaar alle – door u vermeldde – controlepunten kon passeren – het

betreft immers ook een gevangenis – herhaalt u louter dat ze die dag met “dat probleem” bezig waren,

dat iedereen op de binnenkoer was en ze bevelen aan het geven waren (CGVS II, p. 22). U wordt

gevraagd waarom iedereen zomaar zijn bewakingspost verliet maar u geeft geen verdere informatie meer

en zegt louter dat ze bezorgd waren over de situatie (CGVS II, p. 22). Dergelijke verklaringen over hoe u

wist te ontsnappen uit deze basis en gevangenis ondanks dat u op orders van de commandant moest

worden verhinderd om de basis te verlaten zijn weinig overtuigend.

U verklaart tijdens het eerste persoonlijke onderhoud verder dat u de video met uw anti-regimeboodschap

na uw ontsnapping eerst nog in de Whatsapp-groep van de politie plaatste en vervolgens pas de boot

nam van Nueva Esparta naar Sucre (CGVS, p. 21). U wordt gevraagd waarom u hier niet mee wachtte

tot u in Sucre was waarop u zegt dat er in Sucre geen internet was (CGVS, p. 31). Echter, in het tweede

persoonlijke onderhoud zegt u, gevraagd waarom u nog voor uw vertrek deze video postte, dat u deze

pas verstuurde de dag na uw ontsnapping en dat u reeds in Sucre was wanneer u de video verstuurde en

zich daar niet zou laten pakken (CGVS II, p. 25). Dergelijke tegenstrijdige verklaringen ondergraven de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas in verdere mate.

Verdere twijfel over de geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven ontstaat door de vaststelling dat u reeds

in december 2018, de maand voor uw problemen zouden zijn begonnen, uw paspoort heeft afgehaald.

Gevraagd waarom u toen reeds een paspoort aanvroeg zegt u dat u vakantieplannen had (CGVS II, p. 25).
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Gevraagd dit uit leggen zegt u vaagweg dat u andere landen in Latijns-Amerika wilde leren kennen

(CGVS II, p. 25). Gevraagd of u dan al concrete plannen had zegt u van niet (CGVS II, p. 26). Dat u een

paspoort zou afhalen zonder concrete reisplannen is twijfelachtig. Dat u reeds een paspoort had voor uw

problemen begonnen maar geen aannemelijke uitleg weet te bieden waarom u dit daarvoor al had

aangevraagd, wijst erop dat u reeds in 2018 het plan had opgevat het land te verlaten. Deze vaststelling

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw beweringen inzake u vluchtmotieven bijkomend.

U verklaart verder dat u deelnam aan een zestal demonstraties tegen het tekort aan drinkbaar water en

elektriciteit (CGVS, p. 13 en CGVS II, p. 8). Na overleg met de autoriteiten, waarbij deze met concrete

oplossingen kwamen voor de eisen van de betogers, werden deze betogingen telkens beëindigd

(CGVS II, p. 10 en 11). Het CGVS ontkent of betwist geenszins dat er heden in Venezuela sprake is van

intimidatie en repressie van opposanten en criticasters van de Venezolaanse regering. Uit de beschikbare

landeninformatie (zie IACHR, Situation of Human Rights in Venezuela: Democratic Institutions, the Rule

of Law and Human Rights in Venezuela - Country Report van december 2017, pag. 1; 6 t.e.m. 26; 84

t.e.m 133, beschikbaar op https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Venezuela2018-en.pdf of

op https://reliefweb.int ; OCHCR, Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela, a

downward spiral with no end in sight van juni 2018, beschikbaar op

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VenezuelaReport2018_EN.pdf of op

https://reliefweb.int ; de 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.p

df of op https://www.cgvs.be/nl ; de COI Focus Venezuela: Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli 2019,

beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_venezuela_veiligheidssituatie_addendum_20

190701.pdf of op https://www.cgvs.be/nl; en OHCHR : Human rights in the Bolivarian Republic of

Venezuela, van juli 2019, beschikbaar op

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18.docx

of op https://www.ochcr.org blijkt evenwel dat de Venezolaanse autoriteiten hoofdzakelijk personen

viseren wiens politiek activisme verder reikt dan het louter lid zijn van een oppositiepartij, zoals daar zijn

personen die een hoge functie bekleden binnen een oppositiepartij; verkozen vertegenwoordigers van

oppositiepartijen; personen die in staat zijn om mensen te organiseren en te mobiliseren of die een

centrale rol spelen bij de organisatie van activiteiten gericht tegen het regime; studentenleiders;

professoren die openlijk uiting geven aan hun ongenoegen of deelnemen aan vreedzame protesten op

het terrein van de universiteit; verdedigers van mensenrechten; personen werkzaam voor de media die

betrokken zijn bij berichtgeving over demonstraties of die onderzoek doen naar corruptie

detentieomstandigheden, de gezondheidszorg of voedselvoorziening; en leden van gewapende

groepering waarvan vermoed wordt dat ze de oppositie steunen etc.

Verder blijkt uit de beschikbare landeninformatie dat er sinds 2014 op regelmatige basis

massademonstraties plaatsvinden gericht tegen het regime, die afgewisseld worden met spontane

betogingen waarbij hoofdzakelijk geprotesteerd wordt tegen de daling van levensstandaard. Wanneer

dergelijke massademonstraties plaatsvinden tracht de Venezolaanse regering deze hardhandig de kop in

te drukken. Dit was ook het geval eind januari 2019. In nagenoeg iedere provincie vonden er toen tijdens

en kort na de anti-regeringsbetogingen arbitraire arrestaties plaats en was er sprake van een

disproportioneel gebruik van geweld. De overheid viseerde voorts jonge mannen afkomstig uit de armere

buurten en wiens deelname aan de protestbetogingen zichtbaar was of wiens kritiek op de overheid viraal

gegaan is op social media. Na de poging tot staatsgreep van 30 april 2019 nam de repressie van politieke

tegenstanders van de het Maduro-regime opnieuw toe. Echter, nergens uit de informatie waarover het

CGVS beschikt, blijkt dat er in Venezuela sprake is van een systematische vervolging omwille van politieke

redenen in die zin dat het louter lidmaatschap van of sympathie voor een oppositiepartij ipso facto leidt tot

problemen met de Venezolaanse autoriteiten. Daarom kan het loutere feit dat een verzoeker in mindere

of meerdere mate politiek actief zou zijn geweest in Venezuela op zich niet volstaan om erkend te worden

als vluchteling. Een individuele beoordeling van de vraag naar internationale bescherming blijft derhalve

noodzakelijk.

U verklaart geen problemen te hebben gekend tijdens deze betogingen (CGVS II, p. 11). De vaststelling

dat u in 2017 kon toetreden tot de politie bevestigt bovendien dat u als gevolg van uw deelname aan deze

betogingen geen problemen heeft met de autoriteiten.

U kan niet aannemelijk maken dat u bij terugkeer naar Venezuela onder negatieve aandacht zou komen

van de autoriteiten als gevolg van uw eerdere deelname aan betogingen.
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U verwijst ook nog naar uw Instagram-account waarop u de door u gemaakt anti-regimevideo heeft

geplaatst (CGVS II, p. 23). Uit de COI Focus Venezuela terugkeer van Venezolanen met politieke

activiteiten in België van 8 november 2019 (zie administratief dossier) blijkt dat de Venezolaanse

autoriteiten hun eigen burgers onderwerpen aan surveillance binnen en buiten Venezuela. Uit de

geraadpleegde bronnen blijkt echter dat een eventuele surveillance in het buitenland afhankelijk is van

het profiel van de betrokken persoon en dat enkel zij die omwille van hun activiteiten of profiel een politieke

bedreiging vormen voor het regime het risico lopen in het buitenland gemonitord te worden door de

Venezolaanse autoriteiten. Bovendien blijken er bij een terugkeer via de luchthaven geen specifieke

procedures te zijn om opposanten of dissidenten te identificeren. Er zijn slechts enkele gevallen gekend

van personen die problemen hebben gekend bij terugkeer naar Venezuela. Deze betreffen echter

hoofdzakelijk personen die geen onbekenden waren voor het regime maar vooraanstaande personen met

een zekere zichtbaarheid en activisme zoals parlementairen, mensenrechtenactivisten, sociale activisten,

advocaten, academici… Het CGVS vond voor de rapporteringsperiode van 5 jaar slechts één enkele

melding van een voor het regime onbekend persoon die problemen kende bij aankomst in Venezuela.

Deze ene individuele melding is niet van dien aard dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat het loutere bekritiseren van de huidige politieke en humanitaire situatie in Venezuela ¬ipso

facto met zich meebrengt dat de Venezolaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zijn, noch dat deze tot

problemen zouden leiden met de Venezolaanse autoriteiten.

U heeft slechts veertien boodschappen geplaatst op uw Instagram-account, waarvan de eerste pas in mei

2019, enkele maanden na uw vertrek. Na verschillende foto’s van uzelf plaatste u vervolgens zes posts

met een politieke boodschap, waaronder de video. Gezien u niet aannemelijk kan maken reeds in

Venezuela actief geweest te zijn als politiek opposant komen deze posts, die u pas na uw verzoek om

internationale bescherming plaatste, eerder opportunistisch over. Evenmin toont u aan dat uw posts op

Instagram een dermate aanhang hebben dat deze in het oog van de autoriteiten zouden komen. Van uw

Facebook-account legt u geen enkel bewijs neer. Indien u een verzoek om internationale bescherming

indient wegens politieke redenen kan verwacht worden dat u uw claim zelf tracht te ondersteunen met

objectieve elementen en bewijzen.

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

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

of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de doodstraf of executie, of met

foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Bijgevolg moet u zowel de

vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet worden geweigerd.

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

betrekking op uw identiteit en herkomst. Deze worden hier niet onmiddellijk betwist. Wat betreft het

medische attest, de klacht bij de politie aangaande de aanval van colectivos, de foto’s van een verwonding

aan uw lip en de bedreigingen op sociale media dient gezegd dat documenten slechts ter ondersteuning

dienen van geloofwaardige verklaringen. Zij kunnen louter op zich de geloofwaardigheid van een relaas

niet herstellen. Aangaande de klacht bij de politie is het bovendien opvallend dat het onderste deel van

de klacht, waaronder een deel van de stempel – al dan niet digitaal – eraf is geknipt. Evenmin staat er

een naam van de behandelde agent op. Wat betreft de bedreigingen op sociale media dient gezegd dat

hiervan de authenticiteit niet kan worden nagegaan.

Wat betreft de politiebadge en de loonbrief dient gezegd dat hier niet onmiddellijk wordt getwijfeld aan uw

werk bij de politie. U kan echter niet aannemelijk maken dat u door de Venezolaanse autoriteiten gezocht

zou worden wegens desertie of wegens het niet opvolgen van een bevel.”

Het uittreksel uit een instagramgesprek dat hij had met een vroegere collega die zich zorgen maakt over

hem voegt niets toe aan bovenstaande beoordeling. De Raad herhaalt dat verzoeker niet aannemelijk kan

maken reeds in Venezuela actief geweest te zijn als politiek opposant. Dergelijk gesprek, dat pas na het

verzoek om internationale bescherming wordt aangebracht, komt eerder opportunistisch over. Het

bijkomende bewijs dat verzoeker politieagent was voor de “cuadrantes de paz” bevestigt slechts

verzoekers werkzaamheden, die op zich niet worden betwist.

De toelichting in het verzoekschrift dat een ex-collega heeft aangegeven dat zij bij de wekelijkse briefing

de opdracht hebben gekregen om verzoeker op te sporen, blijft een loutere bewering. Verzoeker toont

niet aan dat zijn kritische houding gekend is in Venezuela en hij een doelwit zou zijn.
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Gelet op het bovenstaande stelt de Raad vast dat de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4, van

de Vreemdelingenwet niet voldaan zijn.

Bijgevolg besluit de Raad dat verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet aannemelijk maakt.

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

stelt de Raad vast dat verzoeker geen elementen aanbrengt op basis waarvan een reëel risico op de

doodstraf of executie kan worden afgeleid. Ook uit de beschikbare landeninformatie blijkt niet dat

verzoeker dergelijk risico loopt in Venezuela.

De ernstige schade bedoeld in artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet heeft betrekking 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, § 32). Dit artikel

stemt in wezen overeen met artikel 3 van het EVRM en wordt geïnterpreteerd in het licht van de

rechtspraak van het EHRM hierover.

Het EHRM hanteert inzake de toepassing van artikel 3 van het EVRM in asielzaken een aantal principes

(EHRM 26 augustus 2016, J.K. e.a. v. Zweden, nr. 59166/12, §§ 79-81). Zo moet de gevreesde

mishandeling een minimumniveau van ernst bereiken om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van

het EVRM te vallen. De beoordeling hiervan is relatief en hangt af van de omstandigheden van de zaak

(EHRM 23 maart 2016, nr. 43611/11, F.G. e.a. v. Zweden, §§ 111-112). Gezien het absolute karakter van

artikel 3 van het EVRM, heeft het toepassing niet alleen wanneer het gevaar uitgaat van nationale

autoriteiten maar ook wanneer het uitgaat van personen of groepen van personen die niet behoren tot de

nationale autoriteiten (EHRM 29 april 1997, nr. 24573/94, H.L.R. v. Frankrijk, §§ 43-44). Ook in dit laatste

geval moet het risico reëel zijn en moet er aangetoond worden dat de nationale autoriteiten niet in staat

zijn om het risico te voorkomen door passende bescherming te bieden (EHRM 26 augustus 2016, nr.

59166/12, J.K. e.a. v. Zweden, § 80).

In het kader van artikel 3 van het EVRM, moeten de voorzienbare gevolgen van verwijdering van een

persoon naar het land van bestemming worden onderzocht. Hier worden de persoonlijke omstandigheden

van het betrokken individu in ogenschouw genomen alsmede de algemene omstandigheden en situatie

in dat land. De loutere mogelijkheid van slechte behandelingen wegens een instabiele situatie in een land

leidt op zich niet tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM.

Verder heeft het Hof ook geoordeeld dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene

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

andere bewijselementen (EHRM 28 februari 2008, nr. 13229/03, Saadi v. Italië, § 130-131). De

beoordeling of er sprake is van een reëel risico moet gebeuren op basis van alle relevante factoren die

het risico op mishandeling kunnen verhogen. Waar individuele factoren afzonderlijk bekeken niet leiden

tot het vaststellen van een reëel risico, kunnen deze individuele factoren wanneer ze cumulatief worden

beoordeeld en overwogen in het licht van een situatie van algemeen geweld aanleiding geven tot het

vaststellen van een reëel risico (EHRM 17 juli 2008, nr. 25904/07, NA v. Verenigd Koninkrijk, § 130).

Indien de betrokken persoon behoort tot een groep die systematisch aan mishandeling wordt

onderworpen, is het in beginsel niet noodzakelijk om bewijs van persoonlijke risicofactoren voor te leggen

(EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 132).

In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b), van

de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde vluchtmotieven zoals beoordeeld in punt 2.3. van dit

arrest, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen.

Een algemene precaire socio-economische of humanitaire situatie in het land van herkomst valt niet

zonder meer onder het toepassingsgebied van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De Raad wijst er voorts 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 Venezuela wordt blootgesteld, moet dus specifiek, dit is

individueel, van aard zijn.
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Vooreerst blijkt noch uit de bestreden beslissing, noch uit het verzoekschrift, noch uit de beschikbare

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

werd veroorzaakt door het opzettelijk handelen of nalaten van een actor, zoals bedoeld artikel in 48/5,

§ 1, van de Vreemdelingenwet. Het is het gevolg van een complexe situatie van verschillende factoren,

zoals economisch wanbeheer, zware economische sancties, de dalende olieproductie en olieprijzen,

hyperinflatie en een inkrimping van de economie. De recente landeninformatie bijgebracht door de

commissaris-generaal bevestigt bovendien de verdere verslechtering van de economische situatie in

Venezuela als gevolg van de hogergenoemde factoren, ondanks een daling van de inflatie als gevolg van

versoepelingen van de economische regulering (COI Focus Venezuela. Situatieschets, 15 mei 2020,

p. 36-41).

Verzoeker toont echter niet aan dat hij, op intentionele en gerichte wijze in geval van terugkeer naar

Venezuela een reëel risico loopt te worden onderworpen aan een onmenselijke behandeling, met name

een situatie van extreme armoede waardoor hij in de onmogelijkheid zal verkeren om in zijn elementaire

levensbehoeften te voorzien. Verzoeker laat de motivering over zijn persoonlijke situatie ook ongemoeid.

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief dossier

en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad:

“U dient daarentegen aan te tonen dat uw levensomstandigheden in Venezuela precair zijn, dat u in een

situatie van extreme armoede zal belanden die wordt gekenmerkt door de onmogelijkheid om te voorzien

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

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

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

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

op een ‘onmenselijk en vernederende behandeling’ loopt. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat u,

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

De Raad betwist verder niet dat verzoeker bij terugkeer te maken kan krijgen met beroving of afpersing

maar dit betreft een risico waar veel Venezolanen, met of zonder migratieverleden, mee te maken krijgen.

Dit risico op beroving of afpersing verschilt niet van het risico waar ook andere Venezolanen in het

algemeen aan worden blootgesteld. De loutere mogelijkheid om (al dan niet opnieuw) in aanraking te

komen met beroving of afpersing bij een terugkeer volstaat niet om een reëel risico op het lopen van

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

bereikt een wijdverspreide praktijk van beroving of afpersing als dusdanig niet het vereiste minimumniveau

van ernst om als foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel

48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet te kunnen worden aangemerkt.

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

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

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

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

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

een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

Het Hof van Justitie heeft reeds uitgelegd dat een binnenlands gewapend conflict wordt geacht te bestaan,

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

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

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

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

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

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

voordoet, worden beoordeeld (HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité (GK)).

Uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat Venezuela geconfronteerd wordt met een diepe politieke,

economische en sociale crisis en dat het land ook in 2019 een van de landen bleef met het grootste aantal

sterfgevallen door geweld in de wereld. De aard van het geweld in Venezuela is evenwel complex en

veelzijdig en regionaal verschillend.

Zo is er het geweld dat gepleegd door het Venezolaanse leger, politie inlichtingendiensten en de

colectivo’s in het kader van de politieke repressie die daarbij burgers met een bepaald profiel, in het

bijzonder politieke opposanten viseren.
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Het geweld tijdens betogingen en protesten wordt veroorzaakt door de buitensporige reactie van het leger,

de politie, veiligheidsdiensten en andere gevestigde groepen, maar de oppositie beschikt niet over een

gewapende arm. Dit politiek geïnspireerde geweld kadert niet in een gewapend conflict zoals gedefinieerd

in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Daarnaast is ook het geweld ten gevolge van gemeenrechtelijke criminaliteit zoals moorden,

ontvoeringen, afpersing en drugshandel in Venezuela wijdverspreid.

Uit de “COI Focus – Venezuela Situatieschets” van 15 mei 2020 blijkt dat het criminele en politioneel

geweld, in wezen doelgericht, sterker aanwezig is in de deelstaten Sucre, Aragua, Miranda en het

hoofdstedelijk district, de grensstaten met Colombia (Zulia, Tachira, en Apure) en in de zuidelijke

deelstaten Amazonas en Bolivar.

Uit de landeninformatie blijkt niet dat het geweld in deze deelstaten willekeurig van aard is, nu het aantal

burgerslachtoffers ten gevolge van het gewapend conflict in deze deelstaten zeer beperkt is.

In casu stelt de Raad vast dat verzoeker van zijn geboorte tot hij acht jaar oud was in Porlamar, in de

deelstaat Nueva Esparta heeft gewoond, alsook hier sinds 2017 opnieuw te hebben verbleven. In

tussentijd verbleef verzoeker bij zijn moeder in Cariaco, in de deelstaat Sucre, waar hij ook de laatste vijf

dagen voor zijn vertrek bij zijn schoonmoeder zou hebben verbleven. Uit de beschikbare landeninformatie

blijkt dat er geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie.

De algemene veiligheidssituatie in Venezuela laat niet toe om een reëel risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet aan te tonen.

Bijgevolg toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar Venezuela een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond

van het beroep heeft kunnen oordelen. 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.

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 zesentwintig februari tweeduizend

eenentwintig door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


