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nr. 250 067 van 26 februari 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. HAUQUIER

Henri Jasparlaan 109

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 3 juni 2020

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 29 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 de verzoekende partijen en hun advocaat V. HAUQUIER, 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. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 12 november 2018 samen

met hun kinderen A. en R., dienden op 5 december 2018 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 29 april 2020 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen, die

verzoekers bij aangetekende brief van 30 april 2020 ter kennis werden gebracht, zijn de bestreden

beslissingen.

- De beslissing in hoofde van verzoeker luidt als volgt:
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“Asielaanvraag: 05/12/2018

Overdracht CGVS: 11/12/2018

U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) op 15 januari 2019 van 9.50 uur tot 10.55 uur en van 14.23 uur tot 15.36 uur (CGVS1 18/22169).

U werd hierbij bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is. Uw advocaat, meester ACHAOUI Lina

(loco meester DAVILAARDITTIS), was aanwezig tijdens de gehele duur van het persoonlijk onderhoud in

de voormiddag. Uw advocaat, meester DAVILA-ARDITTIS, was aanwezig tijdens de gehele duur van het

persoonlijk onderhoud in de namiddag. U had een tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS op 19

november 2019 van 14.00 uur tot 15.00 uur (CGVS2 18/22169). U werd hierbij bijgestaan door een tolk

die het Spaans machtig is. Uw advocaat, meester HAUQUIER (loco meester DAVILLA-ARDITTIS) was

aanwezig gedurende dit persoonlijk onderhoud.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Venezolaans staatsburger, geboren op 8 april 1975 in La Victoria,

Aragua. U woonde van uw geboorte tot 2005 in La Victoria. Van 2005 tot aan uw vertrek op 21 september

2018 verbleef u in Los Taques, Peninsula De Paraguana, Falcon. U bent gehuwd met L. C. C. G. ((…)B,

(…)). Samen hebben jullie twee zoontjes, A. S. (…) en R. E. (…).

U heeft het tweede semester Sociale Communicatie afgewerkt aan de universiteit van Bolivariana. U

werkte in Venezuela in de bouwsector en later als zelfstandig taxichauffeur.

In Venezuela kenden u en uw gezin verschillende problemen ten gevolge van de crisis in het land. Zo

kenden jullie er problemen ten gevolge van de slechte veiligheidssituatie. In dit opzicht halen jullie aan dat

u en uw echtgenote verschillende keren geslagen werden door georganiseerde bendes wanneer jullie in

de wachtrij moesten staan om basisgoederen te kunnen kopen. De politie zou hierbij niet ingestaan

hebben voor de veiligheid van de mensen in de wachtrijen. In 2018 stopte u met uw werk als taxichauffeur

nadat een bevriende taxichauffeur werd vermoord. Daarnaast werd ook de batterij van jullie wagen

gestolen in 2017. Uw echtgenote vermeldde nog dat jullie tweemaal naar de hoofdstad reden met de bus.

Bij beide tochten zou men geprobeerd hebben de bus op gewelddadige wijze te doen stoppen en de

passagiers te beroven. De chauffeur slaagde er beide keren echter in om door te rijden zodat jullie hieraan

konden ontsnappen.

Daarnaast halen jullie ook problemen van economische aard aan. Uw echtgenote diende te stoppen met

het geven van bijlessen aangezien haar klanten zich dit niet meer konden veroorloven. Hierna ging zij in

de plaats gebakjes verkopen. Voorts hadden u en uw gezin ten gevolg van de schaarste in Venezuela en

het tekort aan financiële middelen een gebrek aan gevarieerde voeding, medicatie en slechts een

beperkte toegang tot gezondheidszorg. Jullie vrezen bovendien dat jullie kinderen zich in Venezuela niet

goed zouden kunnen ontwikkelen op fysiek en cognitief vlak, ten gevolge van een gebrek aan gevarieerde

voeding en een gebrek aan kwalitatief onderwijs. Jullie zoon A. zou zelfs een tijdje niet naar school gegaan

zijn omdat hij angsten ontwikkelde doordat er op school gesproken werd over de crisis in het land en

omdat er na de schooluren zaken gestolen werden op school.

Tenslotte vrezen jullie bij terugkeer niet meer te zullen kunnen beschikken over de voordelen van een

Carnet de la Patria omdat jullie als verraders zouden aanzien worden door de Venezolaanse autoriteiten.

Omwille van bovenstaande redenen verlieten jullie Venezuela op 21 september 2018. Op 12 november

2018 kwamen jullie aan in België. Op 13 november dienden jullie hier een verzoek om internationale

bescherming in.

Ter ondersteuning van jullie verzoek om internationale bescherming leggen jullie de volgende

documenten neer: uw internationaal paspoort, het internationaal paspoort van uw vrouw, de internationale

paspoorten van uw kinderen, uw Venezolaanse identiteitskaart, het geschreven relaas van u en uw

partner, jullie huwelijksakte, schooldocumenten van jullie zoon A. S., jullie blanco strafbladen en

documenten van het bevolkingsregister, de Carnet de la Patria van u en uw partner, foto’s van u en uw

partner om jullie staat van ondervoeding na de crisis aan te tonen, afbeeldingen van wachtrijen in Punto

Fijo, internetartikels over moorden op taxichauffers, een artikel over darmziekten ten gevolge van

watertekorten en tekorten aan producten voor persoonlijke hygiëne, een artikel over wachtrijen in Punto

Fijo, een artikel over hogere risico’s voor zwangere vrouwen door wachtrijen (plus eigen verklaring dat dit

bij vrouw ook zo was), twee artikels over protesten in Paraguana na tekorten aan water en elektriciteit ,
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een artikel over overleven zonder openbare diensten in Paraguna, een artikel dd. 2018 genaamd “This is

no Way te Live: Public Security and Right to Life in Venezuela” van Amnesty International, een artikel dd.

2018 genaamd “OVV-LACSO: Informe Anual De Violencia 2018” van het Observatoria Venezolano De

Violencia, een artikel dd. 3 september 2018 genaamd “Urgent Measures: Venezuelans Need International

Protection” van Amnesty International, een artikel dd. december 2018 genaamd “Emergencia Humanitaria

Compleja en Venezuela: Derecho a la Alimentacion” van Bengoa, OVS en Red Agroalimentaria De

Venezuela, informatie over het overlijden van taxichauffeurs en bijkomende informatie, schooldocumenten

op naam van u en uw echtgenote, attesten van goed gedrag op naam van u en uw echtgenote,

opmerkingen bij de verslagen van jullie persoonlijke onderhouden bij het CGVS, een rapport van de Hoge

Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de verkoopaktes van jullie auto en huis in

Venezuela, een foto van een medisch onderzoek op naam van uw echtgenote.

B. Motivering

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

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft

kunnen identificeren.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient voorts

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend. Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen

aanwezig in het administratieve dossier dient er te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om

een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om

zwaarwegende gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van art. 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat uw houding niet in overeenstemming gebracht kan worden

met of niet overtuigt van een gegronde vrees op vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schaden zoals voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming. Zo reisde u via Spanje naar België (Verklaring Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (…),

vraag 31). Ondanks het feit dat u dus in Spanje voet zette op het grondgebied van de Europese Unie en

daar bovendien ongeveer een maand verbleef, diende u daar geen verzoek om internationale

bescherming in (Verklaring DVZ (…), vraag 22 en 31). Dit gedrag ondermijnt zowel de ernst als de

geloofwaardigheid van de aangehaalde problemen in uw land van herkomst. Er mag immers

redelijkerwijze verwacht worden dat als u voor uw leven vreest, u zo snel mogelijk en dus vlak na uw

aankomst in een ander land, een verzoek om internationale bescherming zou indienen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u en uw gezin Venezuela verlieten omwille van de slechte veiligheids- en

economische situatie (CGVS1 (…), p. 14-15). Er dient te worden vastgesteld dat u en uw echtgenote

doorheen jullie verklaringen onvoldoende elementen aanhalen die wijzen op een gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of op een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Ten eerste geeft u aan Venezuela te zijn ontvlucht omdat u en uw partner verschillende malen het

slachtoffer waren van geweld door bendes in de wachtrijen voor voedingswaren (CGVS1 (…), p.14). Deze

gewapende georganiseerde bendes maakten zich volgens de verklaringen van uw vrouw baas van de

wachtrijen (CGVS1 (…), p.13). Uw vrouw stelt dat de problemen met de bendes reeds begonnen in 2014

en steeds erger werden. Ze verklaart dat het heel erg was in 2017 en 2018 (CGVS1 (…)B, p.14). Ze stelt

dat problemen met deze bendes in de wachtrijen daar een deel van het dagelijks leven uitmaakten. Deze

bendes kwamen in grote groep aan en jullie belandden dan helemaal achteraan in de wachtrij (CGVS1

(…)B, p.15). Uw vrouw stelt dat jullie vaak werden geslagen en soms zelfs nooit de voedingswinkel binnen

geraakten, al hadden jullie er soms twee nachten gewacht (CGVS1 (…)B, p.14). Vooreest moet

opgemerkt worden dat deze problemen, zoals ze door jullie omschreven worden, weinig aannemelijk

geacht worden door het CGVS.

Zowel u als uw echtgenote vermeldden op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) namelijk niets in verband

met de persoonlijke problemen die jullie zouden gehad hebben in de wachtrijen (Vragenlijst CGVS (…),
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vraag 1-8; Vragenlijst CGVS (…)B, vraag 1-8). Hierop gewezen, verklaarde u dat ze u daar niet naar

zouden gevraagd hebben bij de DVZ en dat ze daar zouden gezegd hebben dat uw antwoorden erg kort

moesten zijn en dat u bij het tweede gesprek alles mocht uitleggen (CGVS1, p.20). Dat u daar gevraagd

werd de dingen kort uit te leggen, is echter geen reden om hier zelfs geen melding van te maken. Op de

DVZ wordt namelijk uitdrukkelijk gevraagd om, hoewel kort, een overzicht te geven van alle feiten die

hebben geleid tot uw vlucht uit uw land van herkomst (Vragenlijst CGVS (…), vraag 5). Hierdoor kan

verwacht worden dat u op zijn minst melding had gemaakt van deze problemen, temeer deze volgens uw

verklaringen bij het CGVS één van de kernelementen van uw vluchtmotieven uitmaken (CGVS1 (…), p.

14-16). Bovendien verklaarde u bij het begin van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat u een

overzicht geeft van alle feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw land van herkomst (CGVS1 (…), p.

3). Indien u daar niet de kans zou gehad hebben om dit te vermelden, kan verwacht worden dat u dit hier

had aangegeven. Ook uw vrouw, die net als u met geen woord repte over deze problemen bij de DVZ,

kan dit om dezelfde redenering als hierboven niet uitklaren door te zeggen dat ze bij de DVZ enkel

oppervlakkig over haar problemen mocht vertellen (CGVS1 (…)B, p. 17). Ook zij gaf namelijk bij aanvang

op het CGVS aan dat ze daar alle redenen voor jullie vertrek uit Venezuela had kunnen opgeven (CGVS1

(…)B, p. 17). Daarnaast stelt ook jullie kennis over jullie vermeende vervolgers teleur. Gevraagd aan uw

echtgenote of ze leden kent van die bendes die last veroorzaakten in de wachtrijen, stelt ze van niet

(CGVS1 (…)B, p. 15). Gezien zij verklaart dat deze problemen reeds jaren aan de gang waren, namelijk

van 2014 tot 2018 en zich bij elk winkelbezoek zouden afgespeeld hebben (CGVS1 (…)B, p. 14-15), is

het niet aannemelijk dat zij niet meer zou weten over wie deze personen dan juist waren. Hierna verklaart

zij dat deze personen uit delen van de stad kwamen die heel gevaarlijk zijn (CGVS1 (…)B, p. 15). Dat zij

dit dan wel zou weten, is des te opmerkelijker. Gevraagd hoe ze dit dan weet, ontwijkt ze eerst de vraag

door te stellen dat ze met motorfietsen kwamen (CGVS2 (…)B, p. 3-4). Pas wanneer dit nogmaals

gevraagd wordt, slaagt ze erin hierop een antwoord te geven, dat echter opnieuw bijzonder vaag en weinig

zeggend is. Ze verklaart namelijk dat ze dit wist door de mensen die aan het aanschuiven waren en dat

ze vanzelf zeiden van waar ze waren (CGVS2 (…)B, p. 4). Hierbij wordt opnieuw niet uitgeklaard hoe die

andere mensen dat dan wel zouden weten en zij niet. Als ze bovendien bedoelt dat de bendeleden zelf

zeiden van waar ze waren, is het weinig aannemelijk dat zij zulke persoonlijke informatie dan wel gewoon

aan de omstaanders zouden geven maar uw echtgenote voor de rest niets meer over hen zou weten.

Gevraagd om welke reden u steeds degene was die aangevallen werd in de wachtrij, stelt u dat dit kwam

omdat u voor uw rechten opkwam (CGVS2 (…), p. 5). Als u hierdoor echter steeds aangevallen werd,

stelt de vraag zich om welke reden u hier dan niet mee stopte en gewoon aanschoof in de rij zoals andere

mensen. Hierop stelt u dat u vaak weg ging zonder iets te kopen omwille van het geweld en de slagen

(CGVS2 (…), p. 5), waarmee u eigenlijk geen antwoord geeft op bovenstaande vraag. Op deze manier

kan u deze onwaarschijnlijk dan ook niet uitklaren, integendeel. Ook uw echtgenote stelt dat zij steeds

opkwam voor haar rechten en om die reden ook steeds aangevallen werd in de wachtrij (CGVS2 (…)B,

p. 3). Wanneer ook haar gevraagd werd om welke reden ze dit bleef doen, herhaalt zij enkel dat ze

opkwam voor haar rechten en dat alle mensen in de rij haar bedreigden (CGVS2 (…)B, p. 3), waarmee

ook zij dit allerminst kan uitklaren. Wanneer dit haar nogmaals gevraagd wordt en gewezen wordt op het

feit dat ze verklaarde dat ook haar kind erbij was toen ze zo aangevallen werd (CGVS1 (…)B, p. 13), geeft

ze hierop opnieuw geen antwoord door enkel te stellen dat de situatie zich constant herhaalde in haar

stad en land, dat de mensen naar die vestigingen moesten gaan om basisproducten te krijgen en dat deze

personen die rijen controleerden (CGVS2 (…), p. 3). Ook wanneer haar dit tot een derde maal toe

gevraagd wordt, geeft ze nogmaals een ontwijkend antwoord door enkel te stellen dat ze dit deed om

voedingsmiddelen te kopen (CGVS2 (…)B, p. 3). Ook haar opmerkingen op de notities van het persoonlijk

onderhoud kunnen hier niets aan veranderen, gezien ze hier enkel herhaalt dat ze dit toen deed om haar

rechten en die van andere vrouwen die voedsel moesten verkrijgen voor hun huishouden, wilde

verdedigen (zie administratief dossier, groene map). Hiermee klaart ze namelijk allerminst uit om welke

reden ze dan per se voor haar rechten moest opkomen en zo het risico nam om aangevallen te worden,

nota bene in het bijzijn van haar kind, waardoor het juist onwaarschijnlijker wordt dat ze nog in staat zou

zijn deze voedingsmiddelen te kunnen bekomen. Dat zowel u als uw echtgenote steeds zoveel risico

namen bij het aanschuiven in deze rijen, hoewel jullie hierdoor bij quasi elk winkelbezoek werden

aangevallen, zonder hiervoor een afdoende uitklaring te kunnen geven, tart werkelijk alle verbeelding.

Nog verklaarden jullie dat de politie aanwezig was tijdens deze schermutselingen, maar nooit ingrepen

(CGVS2 (…), p. 7). Volgens uw echtgenote zouden zij bovendien medeplichtig zijn aan deze wandaden

(CGVS 1 (…)B, p. 15). Toen uw echtgenote tijdens één van deze winkelbezoeken geslagen werd, beweert

zij naar één van deze agenten gegaan te zijn om de situatie aan te kaarten (CGVS1 (…)B, 15). De agent

zou haar toen echter enkel uitgelachten hebben (CGVS1 (…)B, p. 15). U stelt dat jullie niet enkel die keer,

maar zowat wekelijks klacht indienden bij de agenten die daar aanwezig waren (CGVS2 (…), p. 7).

Gevraagd wat ze dan verwachtte dat de politie voor jullie zou doen, stelde uw vrouw dat zij dacht dat hij

voor jullie zou opkomen tegen de colectivos en een oplossing zou proberen vinden (CGVS2 (…)B, p. 5).



RvV X - Pagina 5

Het is echter niet aannemelijk dat zij dergelijke verwachting zou koesteren indien deze agenten daar

steeds aanwezig waren maar niets deden en bovendien zelf medeplichtig zouden zijn volgens jullie

verklaringen. Dat jullie desondanks deze aannames toch wekelijks bij hen zouden klacht indienen, hoewel

jullie wisten dat het niets zou uitmaken en jullie zichzelf hierdoor enkel nog meer in het vizier van de

colectivos zouden werken, kan opnieuw niet geloofwaardig geacht worden. Bovenstaande elementen

doen dan ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie verklaringen.

Hoewel het CGVS op zich niet betwist dat er in Venezuela lange wachtrijen kunnen zijn voor het bekomen

van voedingsmiddelen en daarbij incidenten met colectivos kunnen plaatsvinden, kunnen jullie om

bovenstaande redenen de persoonlijke problemen die jullie hierbij gehad zouden hebben niet aannemelijk

maken. Ook het feit dat jullie omwille van deze wachtrijen en de aanwezigheid van colectivos hierbij

moeilijk aan voedsel en dergelijke geraakten, kan op zich ook niet zwaarwichtig genoeg geacht worden

om aanleiding te kunnen geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Uit uw

verklaringen kan namelijk niet afgeleid worden dat u en uw partner persoonlijk geviseerd werden wanneer

jullie gewoon zouden staan aanschuiven in deze rijen, maar dat dit eerder een algemeen probleem was,

waar elke gemiddelde Venezolaan mee te kampen heeft. U verklaart hierover bovendien ook zelf dat het

niet enkel u en uw echtgenote, maar ook anderen overkwam (CGVS1 (…), p. 16).

Daarnaast verklaart u dat u stopte met uw werk als taxichauffeur nadat een bevriende taxichauffeur

vermoord werd en een neef van uw echtgenote werd ontvoerd (maar niet gedood). Ook andere

taxichauffeurs zouden al problemen hebben gekend (CGVS1 (…), p. 18). Ook de geloofwaardigheid van

uw verklaringen hieromtrent wordt sterk betwijfeld door het CGVS. Ten eerste kan u geen overtuigende

verklaringen afleggen over uw profiel als taxichauffeur. U legt namelijk geen begin van bewijs neer dat

zou kunnen aantonen dat u persoonlijk deze job uitvoerde. Daarnaast kan u ook geen eensluidende

verklaringen afleggen over uw beroepsactiviteiten in Venezuela. Gevraagd naar uw professionele

activiteiten bij de DVZ verklaarde u namelijk enkel aannemer geweest te zijn in Venezuela (Verklaring

DVZ (…) vraag 12). Op het CGVS herneemt u deze verklaring echter en stelt u dat u eerder in decoratie

werkte, als schilder, via een bedrijf (CGVS1 (…), p. 4). Hierbij kan reeds de vraag gesteld worden om

welke reden u dit dan niet zo specifieerde bij de DVZ. Wat echter nog meer frappeert, is dat u bij de DVZ

met geen woord repte over uw werk als taxichauffeur (Verklaring DVZ (…), vraag 12). Hierop gewezen,

stelt u dat ze u bij de DVZ enkel vroegen naar uw werk als schilder en enkel op deze job zouden gefocust

hebben (CGVS1 (…), p. 6).Ook deze redenering kan echter niet volgehouden worden, gezien men u bij

de DVZ bij deze vraag enkel vraagt uw professionele activiteiten aan te geven (CGVS1 (…), p. 6). Dat u

hierbij geen melding maakt van uw job als taxichauffeur, nota bene uw laatste job in Venezuela (CGVS1

(…), p. 5), is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ook over de periode waarin u werkzaam was als

taxichauffeur kan u geen consistente verklaringen afleggen. Volgens uw verklaringen zou u hiermee

gestart zijn in 2010 (CGVS2 (…), p. 3). Uw echtgenote verklaart echter dat u voornamelijk in 2017 en

2018 als taxichauffeur zou gewerkt hebben (CGVS1 (…)B, p. 7-8). Wanneer dit nogmaals gevraagd wordt,

stelt zij dat dit eind 2016, 2017 en 2018 was (CGVS1 (…)B, p. 7-8). Zelfs wanneer haar uitdrukkelijk

gevraagd wordt of u dan voor 2016 geen taxichauffeur was, stelt zij van niet (CGVS1 (…)B, p. 7-8). Hierna

verklaart zij echter wel dat u soms wel tijdelijk mensen rondreed (CGVS1 (…)B, p. 7-8). Dat zij dat pas

nadat dit haar meermaals gevraagd werd zo uitlegt, doet vermoeden dat zij haar antwoord hier tracht aan

te passen naargelang de vraagstelling, en kan daarom niet uitklaren om welke reden zij dat dan niet

onmiddellijk op deze manier zou verklaren. Hierop gewezen stelt ze dat ze dit anders verklaarde dan u

omdat u in 2016 nog een kort contract zou gehad hebben als schilder en hierna terug gewerkt zou hebben

als taxichauffeur (CGVS2 (…)B, p. 3). Nog steeds kan zij zo echter niet uitklaren om welke reden ze hier

dan geen duidelijker antwoord op zou kunnen formuleren, wanneer haar uitdrukkelijk gevraagd werd

wanneer u begon met deze job. Ook uw verklaringen over de reden en het moment dat u stopte met uw

werk als taxichauffeur kunnen niet overtuigen. U stelde dat u vanaf vorig jaar (op het moment van uw

persoonlijk onderhoud) helemaal niet meer werkte als taxichauffeur omdat er geen geld in omloop was,

omwille van het geweld en omwille van de wisselstukken, met name de prijs van de onderdelen (CGVS1

(…), p. 5). Hier valt dus op dat u buiten een korte referentie naar het algemene geweld niets vermeldt over

de dood van een bevriende taxichauffeur en voornamelijk economische motieven aangeeft voor het

stopzetten van uw job. Bij uw vrije relaas, legt u dan wel de nadruk op dood van uw vriend hierbij (CGVS1

(…), p.14). Gezien u dit eerder anders verklaarde, wordt ten eerste de geloofwaardigheid van uw

verklaringen hieromtrent aangetast maar wordt ook de ernst van dit incident en de impact die dit gehad

zou hebben op uw persoonlijke leven in Venezuela ernstig in vraag gesteld. De moord op deze bevriende

taxichauffeur zou in 2017 plaatsgevonden hebben, maar u heeft geen idee meer in welke maand dit was

(CGVS1 (…), p. 19).

Indien dit incident echter de reden zou zijn dat u moest stoppen met uw werk en ook één van de redenen

is dat u uw land moest verlaten, kan verwacht worden dat u hierover toch meer gedetailleerde informatie
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zou kunnen geven. Bovendien verklaarde u pas in 2018 gestopt te zijn met uw job als taxichauffeur, toen

jullie het land verlieten (CGVS2 (…), p. 2). Van 2017 tot 2018 zou u wel slechts onregelmatig gewerkt

hebben omdat deze persoon gedood werd (CGVS1 (…), p. 2). Deze nuancering blijkt echter allerminst uit

hoe u dit tijdens uw vrije relaas verklaart, en waar u namelijk zegt dat ‘Ik ben gestopt met werken als

taxichauffeur omdat ze een vriend vermoord hebben’ (CGVS1 (…), p. 14). Indien u bovendien een danige

angst zou opgedaan hebben om deze job uit te voeren na de dood van die bevriende chauffeur, is het

niet aannemelijk dat u dit, hoewel onregelmatig, toch nog tot aan uw vertrek zou gedaan hebben. Ook

hierdoor wordt zowel de geloofwaardigheid van uw verklaringen als de ernst van deze feiten ondergraven.

Nog later stelt u dit opnieuw anders, namelijk dat u sinds begin 2018 niet meer zou gewerkt hebben als

taxichauffeur (CGVS2 (…), p. 9). Dat u hier opnieuw strijdige verklaringen over aflegt, tast de

geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover enkel verder aan. Ook uw verklaringen over de dood van

deze vriend op zich, blijven in gebreke. Ook over dit incident is namelijk niets terug te vinden in de

verklaringen die u en uw echtgenote aflegden bij de DVZ (Vragenlijst CGVS (…) en (…)B, vraag 1-8). Dat

jullie hier niets over verklaarden, hoewel jullie daar gevraagd werd alle elementen aan te geven die geleid

hebben tot jullie vertrek uit Venezuela en jullie beiden bovendien bij het CGVS verklaarden daar al deze

redenen ook aangegeven te hebben (CGVS), doet opnieuw de geloofwaardigheid van jullie verklaringen

hierover teniet. Hoewel zijn dood een enorme impact zou gehad hebben op uw leven (zie boven), blijkt u

bovendien enkel de voornaam van deze persoon te kennen (CGVS1 (…), p. 18-19). Ook uw echtgenote

kan geen namen opgeven van collega’s van u die vermoord werden (CGVS1 (…)B, p. 16).Ook zijn

begrafenis, waar u volgens uw verklaringen aanwezig was, kan u amper situeren. Hierop doorgevraagd,

raakt u namelijk niet verder dan dat dit in 2017 moet geweest, ergens in de helft van het jaar (CGVS2 (…),

p. 3). Ook over de manier waarop u te weten kwam dat deze persoon was overleden, kan u geen

overtuigende verklaringen afleggen. Deze vraag werd u tot drie maal gesteld, waarbij u steeds ontwijkende

antwoorden gaf (CGVS2 (…), p. 3), wat doet vermoeden dat u niet weet hoe deze vraag te beantwoorden

en tijd tracht te rekken. Pas wanneer u dit de vierde keer gevraagd wordt, stelt u dat u en andere collega’s

te weten waren gekomen dat deze persoon was ontvoerd, dat jullie hem beginnen zoeken zijn en de politie

hem uiteindelijk gevonden had (CGVS2 (…), p. 3). Hiermee geeft u echter nog steeds weinig klaarheid

over de situatie, en klaart u bijvoorbeeld niet uit hoe jullie dan juist te weten kwamen dat hij ontvoerd was.

Omwille van bovenstaande reden wordt de geloofwaardigheid van jullie verklaringen omtrent de dood van

deze bevriende taxichauffeur dan ook danig op de helling gezet.

Daarnaast verklaart u dat ook de neef van uw echtgenote een incident meemaakte, waarbij zijn auto

gestolen werd, hij in de koffer gestopt werd, waarna zijn aanvallers deze auto gebruikten om diefstallen

uit te voeren (CGVS1 (…), p. 19). Over zowel dit incident als uw verklaringen over taxichauffeurs die

gedood werden (zie boven), moet nog benadrukt worden dat dit personen in uw omgeving betreft die

hierbij geviseerd werden en niet u persoonlijk. Hiermee kan dus onmogelijk een persoonlijke en

systemische vervolging of reëel risico aangetoond worden ten aanzien van u en uw partner.

Nog stelt u dat de batterij van uw auto in 2017 werd gestolen door criminelen in Venezuela (CGVS1 (…),

p.14 & p.18). Daarnaast verklaart uw partner dat zij op twee verschillende tijdstippen in een mislukte

hinderlaag is terechtgekomen wanneer ze met de bus naar Caracas reisde. Criminele bendes trachten

namelijk deze bussen te doen stoppen, zodat zij de passagiers kunnen beroven. Tijdens het tweede

incident werden bougies tegen de bus gegooid, waardoor de ramen waren ingeslagen. Tijdens beide

incidenten zou de buschauffeur echter zijn doorgereden, waardoor uw vrouw en de andere passagiers in

de bus niet werden bestolen (CGVS1 (…)B, p. 13-14). Omtrent de batterij van uw auto moet vooreerst

opgemerkt worden dat dit geïsoleerde incident een banale diefstal betreft. Ook over de incidenten op de

bus moet gesteld worden dat een diefstal of een poging tot diefstal een probleem is van gemeenrechtelijke

aard en dus niet gezien kan worden als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Uit de

verklaringen van uw echtgenote blijkt bovendien duidelijk dat deze poging tot diefstal gericht was naar alle

passagiers op de bus en dus niet specifiek naar haar (CGVS1 (…)B, p. 13-14). Ook omtrent de diefstal

van de batterij is op basis van jullie verklaringen geen enkele reden om aan te nemen dat hier meer achter

zat dan financiële motieven en jullie hier ook maar op enige manier persoonlijk voor geviseerd werden.

Om deze reden kunnen bovenstaande incidenten dan ook niet als zwaarwichtig genoeg beschouwd

worden om in jullie hoofde aanleiding te kunnen geven tot de toekenning van een internationale

beschermingsstatus.

Dat u bij terugkeer als een verrader zal gezien worden kan al evenmin overtuigen (CGVS (…), p.15 &

p.21).

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier werd toegevoegd), blijkt niet dat er sprake is van een bewust en systematisch

beleid waarbij iedere Venezolaan die terugkeert naar Venezuela louter omwille van zijn verblijf in het
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buitenland, dan wel omwille van het indienen van een verzoek om internationale bescherming het risico

loopt blootgesteld te worden aan vervolging, dan wel aan een reëel risico op het lijden van ernstige schade

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

Het CGVS betwist niet dat u bij een terugkeer mogelijks gescreend en ondervraagd zal worden over uw

activiteiten in het buitenland, de redenen waarom en de wijze waarop u Venezuela verlaten heeft, dan wel

er naar terugkeert. Echter, het loutere feit dat terugkerende afgewezen verzoekers bij binnenkomst in

Venezuela mogelijks worden ondervraagd kan op zich bezwaarlijk leiden tot het besluit dat er in uw hoofde

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kan worden

aangenomen. Een soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in

het land vigerende wetgeving, onder andere op het vlak van migratie, te handhaven.

Gelet op het voorgaande kan bijgevolg niet a priori worden aangenomen dat iedere Venezolaan die van

het buitenland terugkeert naar Venezuela enkel en alleen door deze terugkeer of enkel en alleen door het

feit dat hij of zij een uitgeprocedeerde verzoeker om internationale bescherming is een risico loopt om het

slachtoffer te worden van vervolging of het risico loopt blootgesteld worden aan een in artikel 48/4, § 2 b

beschreven behandeling.

De behandeling die een afgewezen verzoeker bij een terugkeer naar Venezuela te beurt kan vallen, hangt

af van zijn individuele omstandigheden. Personen waarvan kan vermoed worden dat zij bij een terugkeer

problemen zullen ondervinden betreffen zij die er van verdacht worden een misdrijf te hebben gepleegd,

die in het verleden als opposant beschouwd werden, of waarvan vermoed wordt dat ze gekant zijn tegen

de Venezolaanse regering. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat u een dergelijk profiel heeft. Evenmin

blijkt uit uw verklaringen dat u voor uw komst naar België in de specifieke negatieve aandacht van de

Venezolaanse autoriteiten stond (CGVS (…), p. 11-13; CGVS (…)B, p. 11-12.

Dat u niet in een specifiek in een negatief daglicht stond bij de Venezolaanse autoriteiten wordt bijkomend

bevestigd door de vaststelling dat u geen problemen kende bij uw vertrek uit Venezuela. U kon immers in

september 2018 2018 Venezuela op legale wijze met uw eigen paspoort en via een grensovergang per

land verlaten (zie administratief dossier, groene map).

Bijgevolg kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat de Venezolaanse autoriteiten u niet zullen

viseren bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit. U heeft derhalve niet aangetoond dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar Venezuela vervolgd zal

worden of een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een in artikel 48/4, § 2, b van de

Vreemdelingenwet aangehaalde behandeling of bestraffing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke termijn relevante afwegingen uitmaken (EHRM,

27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42; EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. / België en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voedsel, hygiëne, en huisvesting. 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.”

Vooreerst moet hieromtrent opgemerkt worden dat u en uw echtgenote geen duidelijk zicht geven op jullie

economische situatie in Venezuela. U stelt bijvoorbeeld dat u in 2008 zonder werk kwam te zitten, maar

dat u hierdoor uw echtgenote beter kon helpen tijdens haar zwangerschap. Hierna zou u wel enkele

werkjes hebben uitgevoerd, voornamelijk als taxichauffeur (CGVS1 (…), p. 5). Uw echtgenote verklaart

dan weer dat zij een korte periode werkte aan de universiteit in 2007, tot ze zwanger werd (CGVS1 (…)B,

p. 6).

Dat jullie het zich echter konden veroorloven om beiden niet te werken in deze periode, doet vermoeden

dat jullie toch wel in erg gunstige financiële situatie zaten of op een netwerk konden rekenen dat dit toeliet.

Het lijkt er dan ook op dat jullie financiële situatie in Venezuela gunstiger was dan dat jullie dit laten

uitschijnen. Nog stelt u dat u werkte als taxichauffeur van 2010 tot het jaar voor uw eerste persoonlijk
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onderhoud bij het CGVS, en dat dit jullie enige bron van inkomsten was (CGVS1 (…), p. 5). U vermeldt

hierbij echter niets over het werk van uw echtgenote, of de steun van familieleden die jullie kregen, wat

echter wel blijkt uit de overige verklaringen van u en uw echtgenote (CGVS1 (…), p.5-6,15; CGVS2 (…),

p. 4). Dat u deze zaken hier niet vermeldt, doet opnieuw vermoeden dat u tracht om jullie economische

situatie erger te doen lijken dan deze in werkelijkheid was. Hierboven werd reeds aangegeven dat u geen

geloofwaardige verklaringen kon afleggen over uw eigen job als taxichauffeur (zie boven). Nog geeft u

geen duidelijk zicht op de beroepsactiviteiten van uw echtgenote. Gevraagd of zij als professor aan de

universiteit werkte, stelt u eerst van niet en verklaart u dat zij privélessen van thuis uit gaf (CGVS1 (…),

p. 5). Pas wanneer u dit nogmaals gevraagd wordt, stelt u dat ze wel les gaf aan de universiteit maar niet

vaak (CGVS1 (…), p. 5). Dat u ook deze informatie slechts geeft wanneer hier op doorgevraagd wordt,

doet opnieuw wenkbrauwen fronsen. Verder blijkt u geen idee te hebben over hoeveel uw echtgenote

verdiende met haar privélessen (CGVS1 (…), p. 6). Dat u ook hier geen idee van zou hebben, als hoofd

van een gezin met economische moeilijkheden, is niet aannemelijk te noemen. Uw echtgenote verklaart

dat ze bijles gaf tot 2016, 2017. Met haar werk aan de universiteit zou ze gestopt zijn in 2012, onder

andere omdat ze hier niet goed mee verdiende (CGVS1 (…)B, p. 3-6). Dat zij deze job kon laten varen en

zich in de plaats richten op haar bijlessen, geeft opnieuw aan dat jullie zich toen in een financiële situatie

moeten bevonden hebben die dit toeliet. Bij uw tweede persoonlijk onderhoud verklaart u dat jullie ook

gebakjes en etenswaren verkochten omwille van de crisis (CGVS (…), p. 4). Ook hierover vermeldde u

echter niets toen u bij uw eerste persoonlijk onderhoud ingegaan werd op de verschillende jobs die u

gehad heeft in Venezuela (CGVS1 (…), p. 5-7) en u toen ook geconfronteerd werd met uw onvolledige

verklaringen hierover bij de DVZ waaruit u dus moet kunnen concluderen hebben dat dit wel belangrijk

was (zie boven). U verklaart hierover bij uw tweede persoonlijk onderhoud dat jullie dit niet als werk zagen

maar eerder als iets familiair (CGVS2 (…), p. 4). Uw echtgenote verklaart echter dat jullie toen gebakjes

verkochten om te kunnen overleven (CGVS1 (…)B, p. 16), wat er dus wel op wijst dat hier meer achter

zat dan louter familiale motieven. Dat ook jullie verklaringen hierover niet eensluidend zijn, toont nogmaals

aan dat niet zomaar geloof gehecht kan worden aan jullie verklaringen over jullie economische situatie in

Venezuela. Het feit dat jullie bovendien gebakjes konden maken om te verkopen, toont verder aan dat

jullie toegang hadden tot voedingswaren om deze te maken (suiker, bloem, kaas, eieren en vanillepoeder)

en dat jullie hiervan genoeg konden kopen om deze ook nog te kunnen verkopen (CGVS2 (…), p. 4). Ook

over wat er met de eigendommen van uw ouders gebeurde na hun overlijden, kan u geen duidelijkheid

scheppen. U stelt dat uw moeder het huis verkocht en uw broer zorgt voor het perceeltje van uw ouders

(CGVS1 (…), p. 9-10). Hierbij legt u echter helemaal niet uit om welke reden u toen niets geërfd zou

hebben, of wat er dan met de opbrengst van de verkoop van het huis gebeurde (CGVS1 (…), p. 10). U

zou zelfs geen enkel idee hebben hoeveel het perceeltje van uw ouders waard zou zijn (CGVS2 (…), p.

4). Uit bovenstaande elementen blijkt dus dat jullie geen duidelijk zicht geven op jullie economische

situatie in Venezuela. Indien jullie echter geen duidelijk zicht geven op jullie werkelijke financiële situatie,

stellen jullie het CGVS echter ook in de onmogelijkheid om te concluderen dat jullie zich daar

daadwerkelijk in mensonwaardige economische omstandigheden zouden bevinden.

Wat er ook van zij, uit jullie verklaringen blijkt dat u tot het tweede semester sociale communicatie

studeerde en dat uw vrouw een studie chemische analyse en sociaal assistent afrondde aan de

universiteit (CGVS1 (…), p. 4; CGVS1 (…)B, p. 4). U werkte tot in 2018 als taxichauffeur (CGVS1 (…), p.

5). Uw echtgenote werkte in Venezuela als professor aan de universiteit van 2009 tot 2010 en van 2011

tot 2012 en gaf daarnaast ook privéles aan toekomstige universiteitsstudenten (CGVS1 (…)B, p. 4-7).

Nadat uw vrouw geen bijlessen meer kon geven ten gevolge van het feit dat haar leerlingen de bijlessen

niet meer konden betalen, ging zij gebakjes verkopen om bij te dragen aan de inkomsten van het gezin

(CGVS1 (…)B, p. 16).

Daarnaast blijken jullie over een netwerk te beschikken waarop jullie kunnen steunen in Venezuela. U

verklaart namelijk dat toen de situatie in Venezuela verslechterde, jullie rondkwamen dankzij hulp van

buren en familie. Jullie hielpen elkaar door voedingswaren te delen, en kregen financiële steun van uw

familie en de familie van uw echtgenote (CGVS1 (…), p. 7, 15). Dat ook jullie soms de buren hielpen,

toont daarenboven aan dat jullie niet steeds in de hulpbehoevende positie zaten, maar soms ook anderen

konden helpen.

Voorts beschikken zowel u als uw echtgenote in Venezuela over een Carnet de la Patria (CGVS1 (…), p.

10).

U verklaart dat de Carnet de la Patria jullie niet genoeg hielp om voldoende voeding te verkrijgen voor

jullie kinderen. Deze Carnet gaf volgens u namelijk enkel het voordeel om om de zoveel maanden een

doos met voedingsmiddelen te kunnen aanschaffen (CGVS1 (…), p. 21). Uit de informatie waarover het

CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan jullie administratieve dossier, blijkt echter dat de Carnet een
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elektronische kaart is die de houder ervan toegang biedt tot sociale programma’s van de staat. Zo biedt

de kaart toegang tot voeding, hygiëneproducten en gesubsidieerde schoolbeurzen. Uit de toegevoegde

informatie, blijkt eveneens dat Venezolanen met een Carnet de la Patria genieten van een

subsidievoordeel bij het tanken van benzine. U verklaart zelf ook dat jullie toegang hadden tot producten

die heel schaars geworden waren en die dan verkocht werden aan een lage prijs. Hiervoor moesten jullie

wachten op een specifieke dag, afhankelijk van het laatste nummer van jullie identiteitskaart (CGVS1 (…),

p. 16). Nog stelt uw echtgenote dat jullie zonder Carnet geen voeding of medicatie konden kopen (CGVS1

(…)B, p. 11), wat impliceert dat dit met de Carnet wel mogelijk was.

Daarenboven verklaart u dat jullie bij terugkeer niet over de voordelen van jullie Carnet zou kunnen

beschikken omdat de autoriteiten jullie deze voordelen zouden afnemen omdat ze jullie als verraders

zouden beschouwen bij terugkeer naar Venezuela. Uw werd hierna echter gevraagd of de Venezolaanse

regering onderzoekt wie in het buitenland verbleven heeft wanneer zij de Carnet de la Patria uitreiken. Als

reactie stelt u dat de Venezolaanse regering dit niet onderzoekt en dat zij niemand onderzoeken. U

verklaart dat u niet weet op welke manier dat in zijn werk gaat (CGVS1 (…), p. 15, 21). Dat u door uw

verblijf in het buitenland geen toegang meer zou hebben tot de voordelen van een Carnet de la Patria is

dan ook een blote bewering die u op geen enkele wijze staaft. Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat

jullie Carnet in Venezuela zou gebleven zijn, en dat jullie deze dus nog in jullie bezit zouden hebben bij

terugkeer (CGVS (…), p. 9).

Het feit dat u foto’s neerlegt van voor en na een periode waarin u zou vermagerd zijn, verandert niets aan

bovenstaande beoordeling. Dat de veranderingen in uw gewicht te wijten zouden zijn aan ondervoeding,

is namelijk nergens af te leiden uit deze foto maar berust enkel op uw eigen verklaringen hierover.

Dergelijke beeldmateriaal is dan ook niet afdoende om aan te tonen dat u, uw vrouw en kinderen in een

mensonwaardige situatie leefden en leden aan ondervoeding.

Daarnaast stellen u en uw echtgenote dat jullie kinderen zich niet goed zullen kunnen ontwikkelen in

Venezuela op fysiek en cognitief vlak, door een gebrek aan gevarieerde voeding en onderwijs (CGVS1

(…), p. 15 en 20; CGVS1 (…)B, p. 17-18). Hieromtrent dient opgemerkt te worden dat de bewering dat

uw kinderen ondervoed waren, een blote bewering is die u op geen enkele manier staaft. Zo legt u geen

medisch attest neer ter ondersteuning van deze verklaring (CGVS1 (…), p. 13, 15, 20; CGVS1 (…)B, p.

13-13, 17-18). Het feit dat jullie kinderen in jullie regio van herkomst geen toegang zouden hebben tot

kwaliteitsvol onderwijs is al evenzeer een blote bewering die u op geen enkele manier weet te staven met

enige concrete documenten (CGVS1 (…), p. 15, 20). Bovendien blijkt uit uw verklaringen hierover (zie

boven) ook niet dat jullie kinderen helemaal geen toegang zouden hebben tot enige vorm van onderwijs

in Venezuela, waardoor ook dit element niet als zwaarwichtig genoeg beschouwd kan worden om te

kunnen leiden tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus.

Verder verwijzen u en uw partner naar medische problemen. Zo verklaarde u geen middelen te hebben

om medicatie te kopen wanneer u ziek was aan uw maag. In de mate dat uw vrouw verwijst naar haar

medische problemen – het feit dat ze genoodzaakt is haar baarmoeder te laten verwijderen – en aanvoert

dat ze in Venezuela geen toegang zal hebben tot adequate medische zorg, wijst het CGVS er op dat uw

vrouw nalaat deze bewering te staven aan de hand van documenten (zie administratief dossier). Het

document dat zij nog neerlegt omtrent onderzoeken aan haar schouder, kan hier niets aan veranderen.

Er dient daarnaast te worden opgemerkt dat de door u en uw partner ingeroepen medische redenen geen

verband houden met de criteria van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

inzake subsidiaire bescherming. U verklaart namelijk dat het probleem was dat jullie de dokters niet

konden betalen en dat er ook niet veel dokters meer overbleven (CGVS1 (…), p. 16). Hieruit kan dan ook

niet afgeleid worden dat jullie persoonlijk de toegang ontzegd werd tot medische zorgen omwille van aan

de Conventie gerelateerde gronden.

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

hebben tot adequate medische zorg, 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.
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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.

De door u en uw echtgenote neergelegde documenten kunnen niets wijzigen aan bovenstaande

appreciatie. Aan de identiteit, nationaliteit en reisroute van uzelf en de andere leden van uw gezin, zoals

aangetoond d.m.v. uw internationaal paspoort, het internationaal paspoort van uw vrouw, de internationale

paspoorten van uw kinderen, uw Venezolaanse identiteitskaart, uw huwelijksakte, uw Carnet de la Patria

en de Carnet de la Patria van uw partner, wordt niet getwijfeld. Ook de informatie vervat in de

schooldocumenten van uw kinderen, schooldocumenten op naam van u en uw echtgenote, attesten van

goed gedrag op naam van u en uw echtgenote, de blanco strafbladen van uzelf en uw partner en de

documenten van het bevolkingsregister, wordt niet in twijfel getrokken. De artikels en de andere informatie

die u neerlegt op het Commissariaat-generaal in verband met de algemene situatie in Venezuela sinds

de crisis (een artikel dd. 2018 genaamd “This is no Way to Live: Public Security and Right to Life in

Venezuela” van Amnesty International, een artikel dd. 2018 genaamd “OVV-LACSO: Informe Anual De

Violencia 2018” van het Observatoria Venezolano De Violencia, een artikel dd. 3 september 2018

genaamd “Urgent Measures: Venezuelans Need International Protection” van Amnesty International, een

artikel dd. december 2018 genaamd “Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela: Derecho a la

Alimentacion” van Bengoa, OVS en Red Agroalimentaria De Venezuela, afbeeldingen van wachtrijen in

Punto Fijo, veranderen niets aan bovenstaande appreciatie betreffende de socio-economische situatie en

veiligheidssituatie in Venezuela. Deze artikels spreken zich namelijk uit over de algemene situatie in uw

regio die hierboven reeds beoordeeld werd door het CGVS. Zij kunnen verder geenszins aantonen dat

uw persoonlijke situatie zou moeten leiden tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus.

Hetzelfde kan gezegd worden over het artikel omtrent darmziektes ten gevolge van watertekorten en

tekorten aan producten voor persoonlijke hygiëne, het artikel over de wachtrijen in Punto Fijo, het artikel

over de risico’s voor zwangere vrouwen door de wachtrijen (plus verklaring dat dit bij u ook zo was),

artikels over de protesten in Paraguana na tekorten aan water en elektriciteit, een artikel over overleven

in Paraguana zonder openbare diensten. De internetartikels over moorden op taxichauffeurs spreken zich

uit over feiten, die anderen ten beurt vielen in uw regio, en kunnen geenszins aantonen dat u het risico
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loopt persoonlijk het slachtoffer te worden van deze situatie. Hierdoor kunnen ook deze artikels niet

afdoende zijn om te leiden tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus in uw hoofde. In

verband met de foto’s die u indient waarop u en uw gezin te zien zijn op een tijdstip voor ondervoeding en

op een tijdstip na ondervoeding, dient het volgende opgemerkt te worden. Uit deze foto's kan (zoals

hierboven reeds vermeld) niet worden afgeleid dat u, uw vrouw en uw kinderen er in een mensonwaardige

situatie leefden en deze kunnen geen uitsluitsel bieden omtrent het feit of u en uw gezin ondervoed zouden

geweest zijn of niet in Venezuela. Bovendien legt u geen medisch attest voor ter staving van uw

verklaringen omtrent de ondervoeding van u en uw gezin. Voorts leggen u en uw partner een geschreven

relaas voor. Het geschreven relaas vertelt over de problemen die jullie kenden in de wachtrijen, de

beperkingen van de voedselhulp verkregen via de Carnet de la Patria, de algemene veiligheidssituatie in

het land, het feit dat jullie moeilijkheden hadden om voedsel te kopen door jullie verminderde koopkracht,

de achteruitgang van het onderwijs, de manier waarop jullie omgingen met deze moeilijkheden en het

geweld gericht tegen taxichauffeurs waarmee u hebt samengewerkt. Daarnaast geeft het geschreven

relaas ook een overzicht van de redenen waarom jullie het land hebben verlaten. Zo verklaart het

document dat jullie het land verlieten door de politieke en sociale situatie in Venezuela, de onmenselijke

en vernederende behandeling door de overheid en het wantrouwen tegenover de criminele bende

Bachaqueros, de voedselonzekerheid, de massale schending van de mensenrechten, de psychologische

trauma’s die een dergelijke levensstijl met zich meebrengt, de algemene socio-economische situatie en

het feit dat uw man niet kon gaan werken als taxichauffeur ten gevolge van de hoge kosten van de auto-

onderdelen en het geweld. Verder geeft het geschreven relaas dat u voorlegt ook weer waarom jullie in

gevaar zijn bij een terugkeer naar Venezuela. Het document verwijst naar het feit dat jullie kinderen te

maken krijgen met ondervoeding en stoornissen in de fysieke en intellectuele ontwikkeling ten gevolge

van het gebrek aan voedsel en medicijnen, de hoge hyperinflatie, de algemene onveiligheid ten gevolge

van de gewapende groepen, de vrees geen werk en geen huis te hebben, het feit dat jullie opnieuw gevaar

zullen lopen in de wachtrijen, het feit dat jullie Venezuela niet meer Venezuela is en de beperkte toegang

tot basisdiensten. In verband met het geschreven relaas dient opgemerkt te worden dat de elementen

daarin uiteengezet hierboven reeds werden besproken (CGVS1 (…), p.13) en dat dit document niets kan

veranderen aan bovenstaande beoordeling gezien dit enkel en alleen berust op jullie eigen verklaringen

en daarom niet in staat is de geloofwaardigheid van deze verklaringen te ondersteunen. Uw advocaat gaf

nog een aantal opmerkingen door in verband met de kopieën van de persoonlijke onderhouden die u en

uw partner werden verzonden. Deze opmerkingen betreffen een aantal correcties en uitklaringen. Er wordt

ook herhaald dat uw zoon door diefstallen op school psychologische beïnvloed werd waardoor hij niet

meer naar school wou. Er dient echter opgemerkt te worden dat de psychologische problemen van uw

zoon niet worden gestaafd met enige bewijsstukken. Ook voor de beoordeling van de deze problemen

dient u zich bovendien te wenden tot de geëigende procedure hiervoor voorzien in artikel 9 ter van de

Vreemdelingenwet. Nog wordt opgemerkt dat uw schoonzus, M. E. I. G., lijdt aan diabetes type 2 en dat

zij haar medicatie niet kan nemen omdat deze medicatie niet meer beschikbaar is in Venezuela. In dit

verband dient opgemerkt te worden dat het Commissariaat-generaal de vrees voor terugkeer niet kan

beoordelen van derden die zich niet in België bevinden en dat de problemen die uw zus schoonzus

hierdoor zou kunnen ondervinden niets te maken hebben met de vrees of het risico dat u uw vrouw en

kinderen hebben of lopen in Venezuela. Daarnaast wordt toegevoegd dat uw zoon R. in Venezuela diarree

heeft gekregen en dat jullie toebehoren hebben moeten verkopen om zijn medicatie te kunnen betalen.

Hieromtrent dient verwezen te worden naar de beoordeling van de socio-economische situatie van u en

uw gezin hierboven. De verkoopaktes van jullie huis en auto kunnen enkel aantonen dat jullie deze zaken

verkocht hebben. Ook dit wordt op zich niet in twijfel getrokken door het CGVS. Het medische document

op naam van uw echtgenote kan enkel aantonen dat zij een schouderonderzoek moest ondergaan,

opnieuw een element dat niet in vraag gesteld wordt. Indien zij op basis hiervan een verblijfsrecht zou

willen bekomen, dient zij zich te richten tot hiervoor geëigende procedures (zie boven).

Over het rapport van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties moet

opnieuw opgemerkt worden dat ook dit rapport zich enkel kan uitspreken over de algemene situatie, die

reeds beoordeeld werd door het CGVS, en daarom niet afdoende is om een persoonlijke vrees of reeël

risico in hoofde van u of uw gezinsleden aan te tonen dat zou kunnen leiden tot de toekenning van een

internationale beschermingsstatus. Jullie verklaren bij de opmerkingen op jullie persoonlijk onderhoud dat

in dit rapport geschreven staat dat er lange wachtrijen zouden bestaan om aan voedsel te kunnen geraken

in Venezuela. Zoals hierboven reeds gemotiveerd, stelt het CGVS het bestaan van deze wachtrijen op

zich niet in vraag in bovenstaande beslissing.

In de opmerkingen op jullie tweede persoonlijk onderhoud geven jullie nog aan dat uw broer op 20 februari

een oproep kreeg waarin zijn vrouw en dochter met de dood bedreigd werden. De bedreiger zou hem geld

gevraagd hebben. Ook uw nichtje, N. P., zou bedreigd en afgeperst zijn. Jullie verklaren ook hierdoor niet

te durven terugkeren naar Venezuela.
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In dit verband dient opnieuw opgemerkt te worden dat het Commissariaat-generaal de vrees voor

terugkeer niet kan beoordelen van derden die zich niet in België bevinden en dat de problemen die uw

broer en nichtje hierdoor zou kunnen ondervinden niets te maken hebben met de vrees of het risico dat u

uw vrouw en kinderen hebben of lopen in Venezuela. De rest van de opmerkingen bevatten correcties of

uitklaringen die niet in twijfel worden getrokken. Waar zij wel betrekking hadden op motieven die gebruikt

werden in bovenstaande beslissing, werden zij bij de uiteenzetting van deze motieven zelf besproken (zie

boven).

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.

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.”

- De beslissing in hoofde van verzoekster luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 05/12/2018

Overdracht CGVS: 11/12/2018

U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) op 15 januari 2019 van 11.15 uur tot 17.09 (CGVS1 (…)B). U werd hierbij bijgestaan door een

tolk die het Spaans machtig is. Uw advocaat, meester ACHAOUI Lina (loco meester DAVILA-ARDITTIS),

was aanwezig tijdens de gehele duur van het persoonlijk onderhoud in de voormiddag. Uw advocaat,

meester DAVILA-ARDITTIS, was aanwezig tijdens de gehele duur van het persoonlijk onderhoud in de

namiddag. U had een tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS op 19 november 2019 van 15.15 uur

tot 15.40 uur (CGVS2 (…)B). U werd hierbij bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is. Uw

advocaat, meester HAUQUIER (loco meester DAVILLAARDITTIS) was aanwezig gedurende dit

persoonlijk onderhoud.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Venezolaans staatsburger, geboren op 6 augustus 1975 in

Maracaibo. U woonde van uw geboorte tot 2005 in Caridubana. Van 2005 tot aan uw vertrek op 21

september 2018 verbleef u in Los Taques, Peninsula De Paraguana, Falcon. U bent gehuwd met N. E.

R. P. ((…), (…)). Samen hebben jullie twee zoontjes, A. S. (…) en R. E. (…).

Uit uw verklaringen bleek dat u uw verzoek om internationale bescherming integraal baseert op de

vluchtmotieven die door uw echtgenoot werden aangehaald. Uw echtgenoot verklaarde het volgende:

[idem bestreden beslissing verzoeker]

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.

U baseert uw verzoek om internationale bescherming op dezelfde motieven als diegene die werden

aangehaald door uw echtgenoot ((…), (…)). In hete kader van haar verzoek werd overgegaan tot een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Gezien u zich integraal beroept op dezelfde vluchtmotieven volgt u de beslissing van uw echtgenoot De

beslissing van uw man luidt als volgt:
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[idem bestreden beslissing echtgenoot]

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekers voeren een schending aan van de volgende bepalingen:

- artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag;

- artikel 3 van het EVRM;

- artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet;

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

bestuurshandelingen (gebrek in de motivering);

- het algemeen beginsel van voorzichtigheid;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van

een behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente

elementen).

In hoofdorde bespreekt het verzoekschrift de vluchtelingenstatus en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekers lichten toe als volgt:

“Verzoekende partij volhardt in haar verklaringen en meent dat zij wel degelijk een gegronde vrees heeft

voor persoonlijke vervolging in geval van terugkeer naar Venezuela, daar uit objectieve informatie (zie

infra II) blijkt dat personen die terugkeren uit het buitenland na een mislukte asielaanvraag, worden

gepercipieerd als tegenstanders van het Venezolaanse regime en hierdoor moeilijkheden kunnen

ondervinden bij het verkrijgen van een ‘Carnet de la Patria’. Deze ‘Carnet de la Patria’ is immers vereist

indien men toegang wil hebben tot bepaalde basisvoorzieningen die door het Venezolaanse regime

worden gecontroleerd, zoals voedsel en medische zorgen. Het ontbreken van toegang tot deze

basisvoorzieningen houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende handeling in de zin van

artikel 3 EVRM.

Verzoekende partij zou in geval van terugkeer naar Venezuela aldus het slachtoffer worden van daden

van vervolging in de zin van artikel 48/3, § 2, tweede lid, a) van de Vreemdelingenwet omwille van haar

politieke overtuiging in de zin van artikel 48/3, § 4, e) van de Vreemdelingenwet. De politieke overtuiging

van verzoekende partij is in dit geval een door het Venezolaanse regime gepercipieerde politieke

overtuiging, daar personen die het land hebben verlaten om in het buitenland een asielaanvraag in te

dienen, worden gepercipieerd als tegenstanders van het regime. Luidens artikel 48/3, § 5 van de

Vreemdelingenwet doet het bij het beoordelen of de vrees van de verzoeker voor vervolging gegrond is,

immers niet ter zake of de verzoeker in werkelijkheid de raciale, godsdienstige, nationale, sociale of

politieke kenmerken vertoont die aanleiding geven tot de vervolging indien deze kenmerken hem door de

actor van de vervolging worden toegeschreven.”

Verzoekers vragen de erkenning van de hoedanigheid als vluchteling.

In ondergeschikte orde stelt het verzoekschrift met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, na

een theoretische uiteenzetting over artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en de rechtspraak van het

EHRM inzake artikel 3 van het EVRM, het volgende:

“Gezien de hierboven aangehaalde elementen in het kader van de vluchtelingenstatus (zie supra I), zijn

er redenen om aan te nemen dat verzoekende partij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4 § 2, b) van de wet van 15 december 1980, met name ernstige schade wegens foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Verzoekende partij meent immers dat zij in geval van terugkeer naar Venezuela het risico loopt niet meer

te kunnen beschikken over een ‘Carnet de la Patria’, waardoor zij geen toegang meer zou hebben tot

bepaalde door het Venezolaanse regime gecontroleerde basisvoorzieningen (zie supra I).

Een dergelijke behandeling betreft duidelijk ernstige humanitaire omstandigheden of socio-economische

behandelingen van uitzonderlijke aard die het gevolg zijn van het handelen of de nalatigheid van actoren
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(overheidsactoren of nietoverheidsactoren) en gepaard gaan met de onmogelijkheid om in elementaire

levensbehoeften zoals voedsel, hygiëne en huisvesting te voorzien.

Verzoekende partij is aldus van mening dat zij wel degelijk elementen heeft aangebracht waaruit blijkt dat

zij in geval van terugkeer naar Venezuela in het licht van de hieronder beschreven algemene humanitaire

situatie wel degelijk persoonlijk een bijzonder risico op onmenselijke of vernederende behandeling loopt,

in het bijzonder omdat zij het risico loopt niet meer te kunnen beschikken over een 'Carnet de la Patria’

omwille van de politieke overtuiging die haar wordt toegeschreven.”

Verzoekers betwisten de beoordeling van de socio-economische situatie in Venezuela in de bestreden

beslissing. Tal van objectieve bronnen tonen aan dat de situatie in Venezuela kan beschreven worden als

zijnde “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.” Verzoekers citeren UNHCR, “Guidance Note on the Outflow

of Venezuelans”, maart 2018, en UN News Service, “Nearly 800 Venezuelans arriving in Brazil each day,

many seeking asylum, UN refugee agency says”, 6 april 2018, UN News Service, “UN agency issues

refugee protection guidance for thousands of Venezuelans fleeing crisis-torn country”, 13 maart 2018, en

UN News Service, “Human rights chief calls for international probe on Venezuela, following 'shocking

accounts of extrajudicial killings'”, 22 juni 2018.

Verzoekers staven hun stelling door uitvoerig te citeren uit internationale rapporten met betrekking tot de

humanitaire situatie in Venezuela (onder meer, European Parliamentary Research Service (EPRS), “The

Venezuelan migrant crisis: A growing emergency for the region”, december 2018; Inter-American

Commission on Human Rights (IACHR), “Resolution 2/18: Forced Migration of Venezuelans”, 14 maart

2018, Resolution 2/18; United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, “Human Rights and

Democracy Report 2017 – Venezuela”, 16 juli 2018; Human Rights Watch, “World Report 2018 –

Venezuela”, 18 januari 2018; Amnesty International, “Venezuelans are taking desperate measures to

escape”, 27 maart 2018; ACAPS, “Venezuela situational update and 2019 outlook”, 28 maart 2019;

Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC), “2018 Global Report

on Internal Displacement - The Americas”, 16 mei 2018; International Crisis Group (ICG), “Friendly Fire:

Venezuela's Opposition Turmoil”, 23 december 2018 en International Crisis Group (ICG), “Misery as

Strategy: The Human Cost of Conflict”, 31 mei 2018) en stellen onder meer dat volgens International Crisis

Group de ernstige humanitaire omstandigheden het gevolg zijn van de nalatigheid van de overheid. Verder

citeert het verzoekschrift een aantal rapporten die aantonen dat de gezondheidszorg in Venezuela is

ingestort, dat vele Venezolanen zich naar het buitenland begeven om daar de nodige medische zorgen

te verkrijgen (onder meer ACAPS, “Venezuela situational update and 2019 outlook”, 28 maart 2019;

International Crisis Group (ICG), “Containing the Shock Waves from Venezuela”, 21 maart 2018; United

Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, “Human Rights and Democracy Report 2017 – Venezuela”,

16 juli 2018; Amnesty International, “Venezuelans are taking desperate measures to escape”, 27 maart

2018). Verder wordt gewezen op de gezondheidszorg in Venezuela die tegenwoordig zo goed als

onbestaande is. Venezolanen begeven zich massaal naar de buurlanden in de hoop aldaar de nodige

medische zorgen – die niet langer beschikbaar zijn in Venezuela - te verkrijgen. Bovendien blokkeert de

Venezolaanse overheid alle hulp die van buitenaf wordt aangeboden in de vorm van voedsel en medische

hulp (Human Rights Watch, World Report 2018 - Venezuela, 18 januari 2018; International Crisis Group

(ICG), “Containing the Shock Waves from Venezuela”, 21 maart 2018). Verschillende recente nieuwsartikels

tonen aan dat het gezondheidssysteem in Venezuela ernstig te lijden heeft onder de politieke en

economische crisis die er heerst (Mercer, “Mobility Exchange, Insights : Caracas, Venezuela : Healthcare

Crisis”; VOA News, “Venezuela's Health Care System Continues Downward Spiral”, 20 februari 2019;

Deutsche Welle, “Venezuela's health care crisis: Hospitals have 'nothing left'”, 19 februari 2019; The

Guardian, “Venezuela crisis takes deadly toll on buckling health system”, 6 januari 2019). Het ziet er niet

naar uit dat dit in de nabije toekomst zal verbeteren. Meer zelfs, er is sprake van een neerwaartse spiraal,

waarbij er geen toegang is tot adequate verzorging via de openbare gezondheidszorg in Venezuela. Over

de toegang tot voedsel citeert het verzoekschrift ACAPS, “Venezuela situational update and 2019

outlook”, 28 maart 2019 en Human Rights Watch, “Venezuela's Humanitarian Emergency: Large-Scale

UN Response Needed to Address Health and Food Crises”, 4 april 2019.

Tenslotte wordt nog geciteerd uit de reeds geciteerde rapporten van International Crisis Group, UN News

Service en het Europees Parlement onder meer om de volatiele veiligheidssituatie in Venezuela te

illustreren. Het verzoekschrift citeert uit “Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela:

Treatment by the authorities and progovernment groups of failed refugee claimants who return to the

country (2016-December 2017)”, van 5 januari 2018 met betrekking tot de terugkeer naar Venezuela. De

bestreden beslissingen lijken de mate van geweld in Venezuela te minimaliseren.
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De hierboven aangehaalde bronnen spreken over een uiterst volatiele situatie, waarbij Venezuela zelfs

op de tweede plaats staat wat betreft gewelddadige sterftecijfers. Bovendien blijkt ook dat wat de

criminaliteit waarvan sprake betreft, de misdadigers veelal behoren tot de politiediensten, de

inlichtingendiensten en het leger, wat tevens bevestigd wordt door de bestreden beslissing.

Een terugkeer naar Venezuela zou niet alleen een schending uitmaken van artikel 48/4, § 2, b), van de

Vreemdelingenwet gezien het reëel risico op ernstige schade wegens onmenselijke of vernederende

behandeling in het licht van het vluchtrelaas, alsook van de dramatische humanitaire situatie in Venezuela,

maar tevens een schending zou uitmaken van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet gezien het

reëel risico op ernstige schade wegens een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een

burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een of binnenlands gewapend conflict, met

name in het licht van de dramatische veiligheidssituatie in Venezuela. Bijgevolg, in ondergeschikte orde,

vragen verzoekers om te toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

In uiterst ondergeschikte orde vraagt het verzoekschrift de bestreden beslissingen te vernietigen en de

zaak terug te verwijzen naar de commissaris-generaal voor verder 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;

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

2.1.3. In een aanvullende nota van 19 januari 2021 leggen verzoekers een bericht van de website

infobae.com voor. Uit het bericht blijkt dat er stemmen opgaan in Venezuela om de nationaliteit van

personen die beschuldigd worden van landverraad in te trekken en over te gaan tot de inbeslagname van

alle eigendommen en gronden die in waarde dalen, omdat de eigenaars zich in het buitenland bevinden.

Deze informatie toont aldus aan dat een risico bestaat om te worden vervolgd of blootgesteld aan ernstige

schade bij een terugkeer als afgewezen verzoeker om internationale bescherming.

2.2. De Raad onderzoekt de verzoeken 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 verzoekers al dan niet beantwoorden 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.

Een resem geschonden geachte rechtsregels en een theoretische toelichting hierover laat op zich niet toe

om vast te stellen dat verzoekers een nood aan internationale bescherming hebben.

2.3. Wat de vluchtelingenstatus betreft, beperkt het verzoekschrift zich tot het volharden in het relaas. In

de aanvullende nota voeren verzoekers aan dat zij als landverraders kunnen worden beschouwd en

hierdoor vervolging vrezen. Verzoekers onderkennen echter geen zwaarwichtige problemen te hebben

ondervonden, omdat zij de concrete motivering van de bestreden beslissingen over hun individuele en

concrete omstandigheden die werden beoordeeld en afgewogen in het licht van de algemene

omstandigheden in Venezuela ongemoeid laten. Uit de elementen die voorliggen blijkt dat zij de algemene

onveiligheid en de precaire humanitaire situatie in Venezuela vreesden.

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

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

“Vooreerst dient er op gewezen te worden dat uw houding niet in overeenstemming gebracht kan worden

met of niet overtuigt van een gegronde vrees op vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schaden zoals voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming. Zo reisde u via Spanje naar België (Verklaring Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (…),

vraag 31). Ondanks het feit dat u dus in Spanje voet zette op het grondgebied van de Europese Unie en

daar bovendien ongeveer een maand verbleef, diende u daar geen verzoek om internationale

bescherming in (Verklaring DVZ (…), vraag 22 en 31). Dit gedrag ondermijnt zowel de ernst als de

geloofwaardigheid van de aangehaalde problemen in uw land van herkomst.

Er mag immers redelijkerwijze verwacht worden dat als u voor uw leven vreest, u zo snel mogelijk en dus

vlak na uw aankomst in een ander land, een verzoek om internationale bescherming zou indienen.
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Uit uw verklaringen blijkt dat u en uw gezin Venezuela verlieten omwille van de slechte veiligheids- en

economische situatie (CGVS1 (…), p. 14-15). Er dient te worden vastgesteld dat u en uw echtgenote

doorheen jullie verklaringen onvoldoende elementen aanhalen die wijzen op een gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of op een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Ten eerste geeft u aan Venezuela te zijn ontvlucht omdat u en uw partner verschillende malen het

slachtoffer waren van geweld door bendes in de wachtrijen voor voedingswaren (CGVS1 (…), p.14). Deze

gewapende georganiseerde bendes maakten zich volgens de verklaringen van uw vrouw baas van de

wachtrijen (CGVS1 (…), p.13). Uw vrouw stelt dat de problemen met de bendes reeds begonnen in 2014

en steeds erger werden. Ze verklaart dat het heel erg was in 2017 en 2018 (CGVS1 (…)B, p.14). Ze stelt

dat problemen met deze bendes in de wachtrijen daar een deel van het dagelijks leven uitmaakten. Deze

bendes kwamen in grote groep aan en jullie belandden dan helemaal achteraan in de wachtrij (CGVS1

(…)B, p.15). Uw vrouw stelt dat jullie vaak werden geslagen en soms zelfs nooit de voedingswinkel binnen

geraakten, al hadden jullie er soms twee nachten gewacht (CGVS1 (…)B, p.14). Vooreest moet

opgemerkt worden dat deze problemen, zoals ze door jullie omschreven worden, weinig aannemelijk

geacht worden door het CGVS. Zowel u als uw echtgenote vermeldden op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) namelijk niets in verband met de persoonlijke problemen die jullie zouden gehad hebben in de

wachtrijen (Vragenlijst CGVS (…), vraag 1-8; Vragenlijst CGVS (…)B, vraag 1-8). Hierop gewezen,

verklaarde u dat ze u daar niet naar zouden gevraagd hebben bij de DVZ en dat ze daar zouden gezegd

hebben dat uw antwoorden erg kort moesten zijn en dat u bij het tweede gesprek alles mocht uitleggen

(CGVS1, p.20). Dat u daar gevraagd werd de dingen kort uit te leggen, is echter geen reden om hier zelfs

geen melding van te maken. Op de DVZ wordt namelijk uitdrukkelijk gevraagd om, hoewel kort, een

overzicht te geven van alle feiten die hebben geleid tot uw vlucht uit uw land van herkomst (Vragenlijst

CGVS (…), vraag 5). Hierdoor kan verwacht worden dat u op zijn minst melding had gemaakt van deze

problemen, temeer deze volgens uw verklaringen bij het CGVS één van de kernelementen van uw

vluchtmotieven uitmaken (CGVS1 (…), p. 14-16). Bovendien verklaarde u bij het begin van uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS dat u een overzicht geeft van alle feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw

land van herkomst (CGVS1 (…), p. 3). Indien u daar niet de kans zou gehad hebben om dit te vermelden,

kan verwacht worden dat u dit hier had aangegeven. Ook uw vrouw, die net als u met geen woord repte

over deze problemen bij de DVZ, kan dit om dezelfde redenering als hierboven niet uitklaren door te

zeggen dat ze bij de DVZ enkel oppervlakkig over haar problemen mocht vertellen (CGVS1 (…)B, p. 17).

Ook zij gaf namelijk bij aanvang op het CGVS aan dat ze daar alle redenen voor jullie vertrek uit Venezuela

had kunnen opgeven (CGVS1 (…)B, p. 17). Daarnaast stelt ook jullie kennis over jullie vermeende

vervolgers teleur. Gevraagd aan uw echtgenote of ze leden kent van die bendes die last veroorzaakten in

de wachtrijen, stelt ze van niet (CGVS1 (…)B, p. 15). Gezien zij verklaart dat deze problemen reeds jaren

aan de gang waren, namelijk van 2014 tot 2018 en zich bij elk winkelbezoek zouden afgespeeld hebben

(CGVS1 (…)B, p. 14-15), is het niet aannemelijk dat zij niet meer zou weten over wie deze personen dan

juist waren. Hierna verklaart zij dat deze personen uit delen van de stad kwamen die heel gevaarlijk zijn

(CGVS1 (…)B, p. 15). Dat zij dit dan wel zou weten, is des te opmerkelijker. Gevraagd hoe ze dit dan

weet, ontwijkt ze eerst de vraag door te stellen dat ze met motorfietsen kwamen (CGVS2 (…)B, p. 3-4).

Pas wanneer dit nogmaals gevraagd wordt, slaagt ze erin hierop een antwoord te geven, dat echter

opnieuw bijzonder vaag en weinig zeggend is. Ze verklaart namelijk dat ze dit wist door de mensen die

aan het aanschuiven waren en dat ze vanzelf zeiden van waar ze waren (CGVS2 (…)B, p. 4). Hierbij

wordt opnieuw niet uitgeklaard hoe die andere mensen dat dan wel zouden weten en zij niet. Als ze

bovendien bedoelt dat de bendeleden zelf zeiden van waar ze waren, is het weinig aannemelijk dat zij

zulke persoonlijke informatie dan wel gewoon aan de omstaanders zouden geven maar uw echtgenote

voor de rest niets meer over hen zou weten. Gevraagd om welke reden u steeds degene was die

aangevallen werd in de wachtrij, stelt u dat dit kwam omdat u voor uw rechten opkwam (CGVS2 (…), p.

5). Als u hierdoor echter steeds aangevallen werd, stelt de vraag zich om welke reden u hier dan niet mee

stopte en gewoon aanschoof in de rij zoals andere mensen. Hierop stelt u dat u vaak weg ging zonder

iets te kopen omwille van het geweld en de slagen (CGVS2 (…), p. 5), waarmee u eigenlijk geen antwoord

geeft op bovenstaande vraag. Op deze manier kan u deze onwaarschijnlijk dan ook niet uitklaren,

integendeel. Ook uw echtgenote stelt dat zij steeds opkwam voor haar rechten en om die reden ook steeds

aangevallen werd in de wachtrij (CGVS2 (…)B, p. 3). Wanneer ook haar gevraagd werd om welke reden

ze dit bleef doen, herhaalt zij enkel dat ze opkwam voor haar rechten en dat alle mensen in de rij haar

bedreigden (CGVS2 (…)B, p. 3), waarmee ook zij dit allerminst kan uitklaren. Wanneer dit haar nogmaals

gevraagd wordt en gewezen wordt op het feit dat ze verklaarde dat ook haar kind erbij was toen ze zo

aangevallen werd (CGVS1 (…)B, p. 13), geeft ze hierop opnieuw geen antwoord door enkel te stellen dat

de situatie zich constant herhaalde in haar stad en land, dat de mensen naar die vestigingen moesten

gaan om basisproducten te krijgen en dat deze personen die rijen controleerden (CGVS2 (…), p. 3).
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Ook wanneer haar dit tot een derde maal toe gevraagd wordt, geeft ze nogmaals een ontwijkend antwoord

door enkel te stellen dat ze dit deed om voedingsmiddelen te kopen (CGVS2 (…)B, p. 3). Ook haar

opmerkingen op de notities van het persoonlijk onderhoud kunnen hier niets aan veranderen, gezien ze

hier enkel herhaalt dat ze dit toen deed om haar rechten en die van andere vrouwen die voedsel moesten

verkrijgen voor hun huishouden, wilde verdedigen (zie administratief dossier, groene map). Hiermee klaart

ze namelijk allerminst uit om welke reden ze dan per se voor haar rechten moest opkomen en zo het risico

nam om aangevallen te worden, nota bene in het bijzijn van haar kind, waardoor het juist

onwaarschijnlijker wordt dat ze nog in staat zou zijn deze voedingsmiddelen te kunnen bekomen. Dat

zowel u als uw echtgenote steeds zoveel risico namen bij het aanschuiven in deze rijen, hoewel jullie

hierdoor bij quasi elk winkelbezoek werden aangevallen, zonder hiervoor een afdoende uitklaring te

kunnen geven, tart werkelijk alle verbeelding. Nog verklaarden jullie dat de politie aanwezig was tijdens

deze schermutselingen, maar nooit ingrepen (CGVS2 (…), p. 7). Volgens uw echtgenote zouden zij

bovendien medeplichtig zijn aan deze wandaden (CGVS 1 (…)B, p. 15). Toen uw echtgenote tijdens één

van deze winkelbezoeken geslagen werd, beweert zij naar één van deze agenten gegaan te zijn om de

situatie aan te kaarten (CGVS1 (…)B, 15). De agent zou haar toen echter enkel uitgelachten hebben

(CGVS1 (…)B, p. 15). U stelt dat jullie niet enkel die keer, maar zowat wekelijks klacht indienden bij de

agenten die daar aanwezig waren (CGVS2 (…), p. 7). Gevraagd wat ze dan verwachtte dat de politie voor

jullie zou doen, stelde uw vrouw dat zij dacht dat hij voor jullie zou opkomen tegen de colectivos en een

oplossing zou proberen vinden (CGVS2 (…)B, p. 5). Het is echter niet aannemelijk dat zij dergelijke

verwachting zou koesteren indien deze agenten daar steeds aanwezig waren maar niets deden en

bovendien zelf medeplichtig zouden zijn volgens jullie verklaringen. Dat jullie desondanks deze aannames

toch wekelijks bij hen zouden klacht indienen, hoewel jullie wisten dat het niets zou uitmaken en jullie

zichzelf hierdoor enkel nog meer in het vizier van de colectivos zouden werken, kan opnieuw niet

geloofwaardig geacht worden. Bovenstaande elementen doen dan ook afbreuk aan de geloofwaardigheid

van jullie verklaringen.

Hoewel het CGVS op zich niet betwist dat er in Venezuela lange wachtrijen kunnen zijn voor het bekomen

van voedingsmiddelen en daarbij incidenten met colectivos kunnen plaatsvinden, kunnen jullie om

bovenstaande redenen de persoonlijke problemen die jullie hierbij gehad zouden hebben niet aannemelijk

maken. Ook het feit dat jullie omwille van deze wachtrijen en de aanwezigheid van colectivos hierbij

moeilijk aan voedsel en dergelijke geraakten, kan op zich ook niet zwaarwichtig genoeg geacht worden

om aanleiding te kunnen geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Uit uw

verklaringen kan namelijk niet afgeleid worden dat u en uw partner persoonlijk geviseerd werden wanneer

jullie gewoon zouden staan aanschuiven in deze rijen, maar dat dit eerder een algemeen probleem was,

waar elke gemiddelde Venezolaan mee te kampen heeft. U verklaart hierover bovendien ook zelf dat het

niet enkel u en uw echtgenote, maar ook anderen overkwam (CGVS1 (…), p. 16).

Daarnaast verklaart u dat u stopte met uw werk als taxichauffeur nadat een bevriende taxichauffeur

vermoord werd en een neef van uw echtgenote werd ontvoerd (maar niet gedood). Ook andere

taxichauffeurs zouden al problemen hebben gekend (CGVS1 (…), p. 18). Ook de geloofwaardigheid van

uw verklaringen hieromtrent wordt sterk betwijfeld door het CGVS. Ten eerste kan u geen overtuigende

verklaringen afleggen over uw profiel als taxichauffeur. U legt namelijk geen begin van bewijs neer dat

zou kunnen aantonen dat u persoonlijk deze job uitvoerde. Daarnaast kan u ook geen eensluidende

verklaringen afleggen over uw beroepsactiviteiten in Venezuela. Gevraagd naar uw professionele

activiteiten bij de DVZ verklaarde u namelijk enkel aannemer geweest te zijn in Venezuela (Verklaring

DVZ (…) vraag 12). Op het CGVS herneemt u deze verklaring echter en stelt u dat u eerder in decoratie

werkte, als schilder, via een bedrijf (CGVS1 (…), p. 4). Hierbij kan reeds de vraag gesteld worden om

welke reden u dit dan niet zo specifieerde bij de DVZ. Wat echter nog meer frappeert, is dat u bij de DVZ

met geen woord repte over uw werk als taxichauffeur (Verklaring DVZ (…), vraag 12). Hierop gewezen,

stelt u dat ze u bij de DVZ enkel vroegen naar uw werk als schilder en enkel op deze job zouden gefocust

hebben (CGVS1 (…), p. 6).Ook deze redenering kan echter niet volgehouden worden, gezien men u bij

de DVZ bij deze vraag enkel vraagt uw professionele activiteiten aan te geven (CGVS1 (…), p. 6). Dat u

hierbij geen melding maakt van uw job als taxichauffeur, nota bene uw laatste job in Venezuela (CGVS1

(…), p. 5), is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ook over de periode waarin u werkzaam was als

taxichauffeur kan u geen consistente verklaringen afleggen. Volgens uw verklaringen zou u hiermee

gestart zijn in 2010 (CGVS2 (…), p. 3). Uw echtgenote verklaart echter dat u voornamelijk in 2017 en

2018 als taxichauffeur zou gewerkt hebben (CGVS1 (…)B, p. 7-8). Wanneer dit nogmaals gevraagd wordt,

stelt zij dat dit eind 2016, 2017 en 2018 was (CGVS1 (…)B, p. 7-8).

Zelfs wanneer haar uitdrukkelijk gevraagd wordt of u dan voor 2016 geen taxichauffeur was, stelt zij van

niet (CGVS1 (…)B, p. 7-8). Hierna verklaart zij echter wel dat u soms wel tijdelijk mensen rondreed

(CGVS1 (…)B, p. 7-8).
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Dat zij dat pas nadat dit haar meermaals gevraagd werd zo uitlegt, doet vermoeden dat zij haar antwoord

hier tracht aan te passen naargelang de vraagstelling, en kan daarom niet uitklaren om welke reden zij

dat dan niet onmiddellijk op deze manier zou verklaren. Hierop gewezen stelt ze dat ze dit anders

verklaarde dan u omdat u in 2016 nog een kort contract zou gehad hebben als schilder en hierna terug

gewerkt zou hebben als taxichauffeur (CGVS2 (…)B, p. 3). Nog steeds kan zij zo echter niet uitklaren om

welke reden ze hier dan geen duidelijker antwoord op zou kunnen formuleren, wanneer haar uitdrukkelijk

gevraagd werd wanneer u begon met deze job. Ook uw verklaringen over de reden en het moment dat u

stopte met uw werk als taxichauffeur kunnen niet overtuigen. U stelde dat u vanaf vorig jaar (op het

moment van uw persoonlijk onderhoud) helemaal niet meer werkte als taxichauffeur omdat er geen geld

in omloop was, omwille van het geweld en omwille van de wisselstukken, met name de prijs van de

onderdelen (CGVS1 (…), p. 5). Hier valt dus op dat u buiten een korte referentie naar het algemene

geweld niets vermeldt over de dood van een bevriende taxichauffeur en voornamelijk economische

motieven aangeeft voor het stopzetten van uw job. Bij uw vrije relaas, legt u dan wel de nadruk op dood

van uw vriend hierbij (CGVS1 (…), p.14). Gezien u dit eerder anders verklaarde, wordt ten eerste de

geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent aangetast maar wordt ook de ernst van dit incident en

de impact die dit gehad zou hebben op uw persoonlijke leven in Venezuela ernstig in vraag gesteld. De

moord op deze bevriende taxichauffeur zou in 2017 plaatsgevonden hebben, maar u heeft geen idee

meer in welke maand dit was (CGVS1 (…), p. 19). Indien dit incident echter de reden zou zijn dat u moest

stoppen met uw werk en ook één van de redenen is dat u uw land moest verlaten, kan verwacht worden

dat u hierover toch meer gedetailleerde informatie zou kunnen geven. Bovendien verklaarde u pas in 2018

gestopt te zijn met uw job als taxichauffeur, toen jullie het land verlieten (CGVS2 (…), p. 2). Van 2017 tot

2018 zou u wel slechts onregelmatig gewerkt hebben omdat deze persoon gedood werd (CGVS1 (…), p.

2). Deze nuancering blijkt echter allerminst uit hoe u dit tijdens uw vrije relaas verklaart, en waar u namelijk

zegt dat ‘Ik ben gestopt met werken als taxichauffeur omdat ze een vriend vermoord hebben’ (CGVS1

(…), p. 14). Indien u bovendien een danige angst zou opgedaan hebben om deze job uit te voeren na de

dood van die bevriende chauffeur, is het niet aannemelijk dat u dit, hoewel onregelmatig, toch nog tot aan

uw vertrek zou gedaan hebben. Ook hierdoor wordt zowel de geloofwaardigheid van uw verklaringen als

de ernst van deze feiten ondergraven. Nog later stelt u dit opnieuw anders, namelijk dat u sinds begin

2018 niet meer zou gewerkt hebben als taxichauffeur (CGVS2 (…), p. 9). Dat u hier opnieuw strijdige

verklaringen over aflegt, tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen hierover enkel verder aan. Ook

uw verklaringen over de dood van deze vriend op zich, blijven in gebreke. Ook over dit incident is namelijk

niets terug te vinden in de verklaringen die u en uw echtgenote aflegden bij de DVZ (Vragenlijst CGVS

(…) en (…)B, vraag 1-8). Dat jullie hier niets over verklaarden, hoewel jullie daar gevraagd werd alle

elementen aan te geven die geleid hebben tot jullie vertrek uit Venezuela en jullie beiden bovendien bij

het CGVS verklaarden daar al deze redenen ook aangegeven te hebben (CGVS), doet opnieuw de

geloofwaardigheid van jullie verklaringen hierover teniet. Hoewel zijn dood een enorme impact zou gehad

hebben op uw leven (zie boven), blijkt u bovendien enkel de voornaam van deze persoon te kennen

(CGVS1 (…), p. 18-19). Ook uw echtgenote kan geen namen opgeven van collega’s van u die vermoord

werden (CGVS1 (…)B, p. 16).Ook zijn begrafenis, waar u volgens uw verklaringen aanwezig was, kan u

amper situeren. Hierop doorgevraagd, raakt u namelijk niet verder dan dat dit in 2017 moet geweest,

ergens in de helft van het jaar (CGVS2 (…), p. 3). Ook over de manier waarop u te weten kwam dat deze

persoon was overleden, kan u geen overtuigende verklaringen afleggen. Deze vraag werd u tot drie maal

gesteld, waarbij u steeds ontwijkende antwoorden gaf (CGVS2 (…), p. 3), wat doet vermoeden dat u niet

weet hoe deze vraag te beantwoorden en tijd tracht te rekken. Pas wanneer u dit de vierde keer gevraagd

wordt, stelt u dat u en andere collega’s te weten waren gekomen dat deze persoon was ontvoerd, dat

jullie hem beginnen zoeken zijn en de politie hem uiteindelijk gevonden had (CGVS2 (…), p. 3). Hiermee

geeft u echter nog steeds weinig klaarheid over de situatie, en klaart u bijvoorbeeld niet uit hoe jullie dan

juist te weten kwamen dat hij ontvoerd was. Omwille van bovenstaande reden wordt de geloofwaardigheid

van jullie verklaringen omtrent de dood van deze bevriende taxichauffeur dan ook danig op de helling

gezet.

Daarnaast verklaart u dat ook de neef van uw echtgenote een incident meemaakte, waarbij zijn auto

gestolen werd, hij in de koffer gestopt werd, waarna zijn aanvallers deze auto gebruikten om diefstallen

uit te voeren (CGVS1 (…), p. 19). Over zowel dit incident als uw verklaringen over taxichauffeurs die

gedood werden (zie boven), moet nog benadrukt worden dat dit personen in uw omgeving betreft die

hierbij geviseerd werden en niet u persoonlijk. Hiermee kan dus onmogelijk een persoonlijke en

systemische vervolging of reëel risico aangetoond worden ten aanzien van u en uw partner.

Nog stelt u dat de batterij van uw auto in 2017 werd gestolen door criminelen in Venezuela (CGVS1 (…),

p.14 & p.18). Daarnaast verklaart uw partner dat zij op twee verschillende tijdstippen in een mislukte

hinderlaag is terechtgekomen wanneer ze met de bus naar Caracas reisde.
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Criminele bendes trachten namelijk deze bussen te doen stoppen, zodat zij de passagiers kunnen

beroven. Tijdens het tweede incident werden bougies tegen de bus gegooid, waardoor de ramen waren

ingeslagen. Tijdens beide incidenten zou de buschauffeur echter zijn doorgereden, waardoor uw vrouw

en de andere passagiers in de bus niet werden bestolen (CGVS1 (…)B, p. 13-14). Omtrent de batterij van

uw auto moet vooreerst opgemerkt worden dat dit geïsoleerde incident een banale diefstal betreft. Ook

over de incidenten op de bus moet gesteld worden dat een diefstal of een poging tot diefstal een probleem

is van gemeenrechtelijke aard en dus niet gezien kan worden als vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Uit de verklaringen van uw echtgenote blijkt bovendien duidelijk dat deze poging

tot diefstal gericht was naar alle passagiers op de bus en dus niet specifiek naar haar (CGVS1 (…)B, p.

13-14). Ook omtrent de diefstal van de batterij is op basis van jullie verklaringen geen enkele reden om

aan te nemen dat hier meer achter zat dan financiële motieven en jullie hier ook maar op enige manier

persoonlijk voor geviseerd werden. Om deze reden kunnen bovenstaande incidenten dan ook niet als

zwaarwichtig genoeg beschouwd worden om in jullie hoofde aanleiding te kunnen geven tot de toekenning

van een internationale beschermingsstatus.

Dat u bij terugkeer als een verrader zal gezien worden kan al evenmin overtuigen (CGVS (…), p.15 &

p.21). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier werd toegevoegd), blijkt niet dat er sprake is van een bewust en systematisch

beleid waarbij iedere Venezolaan die terugkeert naar Venezuela louter omwille van zijn verblijf in het

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

loopt blootgesteld te worden aan vervolging, dan wel aan een reëel risico op het lijden van ernstige schade

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

Het CGVS betwist niet dat u bij een terugkeer mogelijks gescreend en ondervraagd zal worden over uw

activiteiten in het buitenland, de redenen waarom en de wijze waarop u Venezuela verlaten heeft, dan wel

er naar terugkeert. Echter, het loutere feit dat terugkerende afgewezen verzoekers bij binnenkomst in

Venezuela mogelijks worden ondervraagd kan op zich bezwaarlijk leiden tot het besluit dat er in uw hoofde

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kan worden

aangenomen. Een soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in

het land vigerende wetgeving, onder andere op het vlak van migratie, te handhaven.

Gelet op het voorgaande kan bijgevolg niet a priori worden aangenomen dat iedere Venezolaan die van

het buitenland terugkeert naar Venezuela enkel en alleen door deze terugkeer of enkel en alleen door het

feit dat hij of zij een uitgeprocedeerde verzoeker om internationale bescherming is een risico loopt om het

slachtoffer te worden van vervolging of het risico loopt blootgesteld worden aan een in artikel 48/4, § 2 b

beschreven behandeling.

De behandeling die een afgewezen verzoeker bij een terugkeer naar Venezuela te beurt kan vallen, hangt

af van zijn individuele omstandigheden. Personen waarvan kan vermoed worden dat zij bij een terugkeer

problemen zullen ondervinden betreffen zij die er van verdacht worden een misdrijf te hebben gepleegd,

die in het verleden als opposant beschouwd werden, of waarvan vermoed wordt dat ze gekant zijn tegen

de Venezolaanse regering. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat u een dergelijk profiel heeft. Evenmin

blijkt uit uw verklaringen dat u voor uw komst naar België in de specifieke negatieve aandacht van de

Venezolaanse autoriteiten stond (CGVS (…), p. 11-13; CGVS (…)B, p. 11-12.

Dat u niet in een specifiek in een negatief daglicht stond bij de Venezolaanse autoriteiten wordt bijkomend

bevestigd door de vaststelling dat u geen problemen kende bij uw vertrek uit Venezuela. U kon immers in

september 2018 2018 Venezuela op legale wijze met uw eigen paspoort en via een grensovergang per

land verlaten (zie administratief dossier, groene map).

Bijgevolg kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat de Venezolaanse autoriteiten u niet zullen

viseren bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit.”

“De door u en uw echtgenote neergelegde documenten kunnen niets wijzigen aan bovenstaande

appreciatie. Aan de identiteit, nationaliteit en reisroute van uzelf en de andere leden van uw gezin, zoals

aangetoond d.m.v. uw internationaal paspoort, het internationaal paspoort van uw vrouw, de internationale

paspoorten van uw kinderen, uw Venezolaanse identiteitskaart, uw huwelijksakte, uw Carnet de la Patria

en de Carnet de la Patria van uw partner, wordt niet getwijfeld.

Ook de informatie vervat in de schooldocumenten van uw kinderen, schooldocumenten op naam van u

en uw echtgenote, attesten van goed gedrag op naam van u en uw echtgenote, de blanco strafbladen van

uzelf en uw partner en de documenten van het bevolkingsregister, wordt niet in twijfel getrokken.
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De artikels en de andere informatie die u neerlegt op het Commissariaat-generaal in verband met de

algemene situatie in Venezuela sinds de crisis (een artikel dd. 2018 genaamd “This is no Way to Live:

Public Security and Right to Life in Venezuela” van Amnesty International, een artikel dd. 2018 genaamd

“OVV-LACSO: Informe Anual De Violencia 2018” van het Observatoria Venezolano De Violencia, een

artikel dd. 3 september 2018 genaamd “Urgent Measures: Venezuelans Need International Protection”

van Amnesty International, een artikel dd. december 2018 genaamd “Emergencia Humanitaria Compleja

en Venezuela: Derecho a la Alimentacion” van Bengoa, OVS en Red Agroalimentaria De Venezuela,

afbeeldingen van wachtrijen in Punto Fijo, veranderen niets aan bovenstaande appreciatie betreffende de

socio-economische situatie en veiligheidssituatie in Venezuela. Deze artikels spreken zich namelijk uit

over de algemene situatie in uw regio die hierboven reeds beoordeeld werd door het CGVS. Zij kunnen

verder geenszins aantonen dat uw persoonlijke situatie zou moeten leiden tot de toekenning van een

internationale beschermingsstatus. Hetzelfde kan gezegd worden over het artikel omtrent darmziektes ten

gevolge van watertekorten en tekorten aan producten voor persoonlijke hygiëne, het artikel over de

wachtrijen in Punto Fijo, het artikel over de risico’s voor zwangere vrouwen door de wachtrijen (plus

verklaring dat dit bij u ook zo was), artikels over de protesten in Paraguana na tekorten aan water en

elektriciteit, een artikel over overleven in Paraguana zonder openbare diensten. De internetartikels over

moorden op taxichauffeurs spreken zich uit over feiten, die anderen ten beurt vielen in uw regio, en kunnen

geenszins aantonen dat u het risico loopt persoonlijk het slachtoffer te worden van deze situatie. Hierdoor

kunnen ook deze artikels niet afdoende zijn om te leiden tot de toekenning van een internationale

beschermingsstatus in uw hoofde. In verband met de foto’s die u indient waarop u en uw gezin te zien zijn

op een tijdstip voor ondervoeding en op een tijdstip na ondervoeding, dient het volgende opgemerkt te

worden. Uit deze foto's kan (zoals hierboven reeds vermeld) niet worden afgeleid dat u, uw vrouw en uw

kinderen er in een mensonwaardige situatie leefden en deze kunnen geen uitsluitsel bieden omtrent het

feit of u en uw gezin ondervoed zouden geweest zijn of niet in Venezuela. Bovendien legt u geen medisch

attest voor ter staving van uw verklaringen omtrent de ondervoeding van u en uw gezin. Voorts leggen u

en uw partner een geschreven relaas voor. Het geschreven relaas vertelt over de problemen die jullie

kenden in de wachtrijen, de beperkingen van de voedselhulp verkregen via de Carnet de la Patria, de

algemene veiligheidssituatie in het land, het feit dat jullie moeilijkheden hadden om voedsel te kopen door

jullie verminderde koopkracht, de achteruitgang van het onderwijs, de manier waarop jullie omgingen met

deze moeilijkheden en het geweld gericht tegen taxichauffeurs waarmee u hebt samengewerkt. Daarnaast

geeft het geschreven relaas ook een overzicht van de redenen waarom jullie het land hebben verlaten.

Zo verklaart het document dat jullie het land verlieten door de politieke en sociale situatie in Venezuela,

de onmenselijke en vernederende behandeling door de overheid en het wantrouwen tegenover de

criminele bende Bachaqueros, de voedselonzekerheid, de massale schending van de mensenrechten, de

psychologische trauma’s die een dergelijke levensstijl met zich meebrengt, de algemene socio-

economische situatie en het feit dat uw man niet kon gaan werken als taxichauffeur ten gevolge van de

hoge kosten van de auto-onderdelen en het geweld. Verder geeft het geschreven relaas dat u voorlegt

ook weer waarom jullie in gevaar zijn bij een terugkeer naar Venezuela. Het document verwijst naar het

feit dat jullie kinderen te maken krijgen met ondervoeding en stoornissen in de fysieke en intellectuele

ontwikkeling ten gevolge van het gebrek aan voedsel en medicijnen, de hoge hyperinflatie, de algemene

onveiligheid ten gevolge van de gewapende groepen, de vrees geen werk en geen huis te hebben, het

feit dat jullie opnieuw gevaar zullen lopen in de wachtrijen, het feit dat jullie Venezuela niet meer

Venezuela is en de beperkte toegang tot basisdiensten. In verband met het geschreven relaas dient

opgemerkt te worden dat de elementen daarin uiteengezet hierboven reeds werden besproken (CGVS1

(…), p.13) en dat dit document niets kan veranderen aan bovenstaande beoordeling gezien dit enkel en

alleen berust op jullie eigen verklaringen en daarom niet in staat is de geloofwaardigheid van deze

verklaringen te ondersteunen. Uw advocaat gaf nog een aantal opmerkingen door in verband met de

kopieën van de persoonlijke onderhouden die u en uw partner werden verzonden. Deze opmerkingen

betreffen een aantal correcties en uitklaringen. Er wordt ook herhaald dat uw zoon door diefstallen op

school psychologische beïnvloed werd waardoor hij niet meer naar school wou. Er dient echter opgemerkt

te worden dat de psychologische problemen van uw zoon niet worden gestaafd met enige bewijsstukken.

Ook voor de beoordeling van de deze problemen dient u zich bovendien te wenden tot de geëigende

procedure hiervoor voorzien in artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. Nog wordt opgemerkt dat uw

schoonzus, M. E. I. G., lijdt aan diabetes type 2 en dat zij haar medicatie niet kan nemen omdat deze

medicatie niet meer beschikbaar is in Venezuela. In dit verband dient opgemerkt te worden dat het

Commissariaat-generaal de vrees voor terugkeer niet kan beoordelen van derden die zich niet in België

bevinden en dat de problemen die uw zus schoonzus hierdoor zou kunnen ondervinden niets te maken

hebben met de vrees of het risico dat u uw vrouw en kinderen hebben of lopen in Venezuela.

Daarnaast wordt toegevoegd dat uw zoon R. in Venezuela diarree heeft gekregen en dat jullie toebehoren

hebben moeten verkopen om zijn medicatie te kunnen betalen. Hieromtrent dient verwezen te worden

naar de beoordeling van de socio-economische situatie van u en uw gezin hierboven.
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De verkoopaktes van jullie huis en auto kunnen enkel aantonen dat jullie deze zaken verkocht hebben.

Ook dit wordt op zich niet in twijfel getrokken door het CGVS. Het medische document op naam van uw

echtgenote kan enkel aantonen dat zij een schouderonderzoek moest ondergaan, opnieuw een element

dat niet in vraag gesteld wordt. Indien zij op basis hiervan een verblijfsrecht zou willen bekomen, dient zij

zich te richten tot hiervoor geëigende procedures (zie boven).

Over het rapport van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties moet

opnieuw opgemerkt worden dat ook dit rapport zich enkel kan uitspreken over de algemene situatie, die

reeds beoordeeld werd door het CGVS, en daarom niet afdoende is om een persoonlijke vrees of reeël

risico in hoofde van u of uw gezinsleden aan te tonen dat zou kunnen leiden tot de toekenning van een

internationale beschermingsstatus. Jullie verklaren bij de opmerkingen op jullie persoonlijk onderhoud dat

in dit rapport geschreven staat dat er lange wachtrijen zouden bestaan om aan voedsel te kunnen geraken

in Venezuela. Zoals hierboven reeds gemotiveerd, stelt het CGVS het bestaan van deze wachtrijen op

zich niet in vraag in bovenstaande beslissing. In de opmerkingen op jullie tweede persoonlijk onderhoud

geven jullie nog aan dat uw broer op 20 februari een oproep kreeg waarin zijn vrouw en dochter met de

dood bedreigd werden. De bedreiger zou hem geld gevraagd hebben. Ook uw nichtje, N. P., zou bedreigd

en afgeperst zijn. Jullie verklaren ook hierdoor niet te durven terugkeren naar Venezuela. In dit verband

dient opnieuw opgemerkt te worden dat het Commissariaat-generaal de vrees voor terugkeer niet kan

beoordelen van derden die zich niet in België bevinden en dat de problemen die uw broer en nichtje

hierdoor zou kunnen ondervinden niets te maken hebben met de vrees of het risico dat u uw vrouw en

kinderen hebben of lopen in Venezuela. De rest van de opmerkingen bevatten correcties of uitklaringen

die niet in twijfel worden getrokken. Waar zij wel betrekking hadden op motieven die gebruikt werden in

bovenstaande beslissing, werden zij bij de uiteenzetting van deze motieven zelf besproken (zie boven).”

Bijkomend merkt de Raad op dat verzoekers aldus niet aannemelijk maken dat zij worden beschouwd als

landverraders. Verzoekers steunen hun grieven nog ten onrechte op het niet kunnen verkrijgen van een

Carnet de la Patria, nu zij deze hebben voorgelegd (Documenten, stuk 5 en 5B, nrs. 7-8).

Bijgevolg, verzoekers’ individuele omstandigheden samengenomen met de huidige algemene

omstandigheden in Venezuela, blijken er geen concrete aanwijzingen dat verzoekers bij terugkeer

problemen zullen ondervinden met de Venezolaanse overheden of andere actoren die een vrees voor

vervolging oplevert.

Er kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin

van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

stelt de Raad vast dat verzoekers geen elementen aanbrengen op basis waarvan een reëel risico op de

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

verzoekers dergelijk risico lopen 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).



RvV X - Pagina 23

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

de Vreemdelingenwet beroepen 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.

Verzoekers tonen echter niet aan dat zij, op intentionele en gerichte wijze in geval van terugkeer naar

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

een situatie van extreme armoede waardoor zij in de onmogelijkheid zullen verkeren om in hun

elementaire levensbehoeften te voorzien. Verzoekers laten de motivering over hun persoonlijk situatie

ook ongemoeid. De motivering in de bestreden beslissingen is pertinent, correct en vindt steun in het

administratief dossier en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de

Raad:

“Vooreerst moet hieromtrent opgemerkt worden dat u en uw echtgenote geen duidelijk zicht geven op

jullie economische situatie in Venezuela. U stelt bijvoorbeeld dat u in 2008 zonder werk kwam te zitten,

maar dat u hierdoor uw echtgenote beter kon helpen tijdens haar zwangerschap. Hierna zou u wel enkele

werkjes hebben uitgevoerd, voornamelijk als taxichauffeur (CGVS1 (…), p. 5). Uw echtgenote verklaart

dan weer dat zij een korte periode werkte aan de universiteit in 2007, tot ze zwanger werd (CGVS1 (…)B,

p. 6). Dat jullie het zich echter konden veroorloven om beiden niet te werken in deze periode, doet

vermoeden dat jullie toch wel in erg gunstige financiële situatie zaten of op een netwerk konden rekenen

dat dit toeliet. Het lijkt er dan ook op dat jullie financiële situatie in Venezuela gunstiger was dan dat jullie

dit laten uitschijnen. Nog stelt u dat u werkte als taxichauffeur van 2010 tot het jaar voor uw eerste

persoonlijk onderhoud bij het CGVS, en dat dit jullie enige bron van inkomsten was (CGVS1 (…), p. 5). U

vermeldt hierbij echter niets over het werk van uw echtgenote, of de steun van familieleden die jullie

kregen, wat echter wel blijkt uit de overige verklaringen van u en uw echtgenote (CGVS1 (…), p.5-6,15;

CGVS2 (…), p. 4). Dat u deze zaken hier niet vermeldt, doet opnieuw vermoeden dat u tracht om jullie

economische situatie erger te doen lijken dan deze in werkelijkheid was. Hierboven werd reeds

aangegeven dat u geen geloofwaardige verklaringen kon afleggen over uw eigen job als taxichauffeur (zie

boven). Nog geeft u geen duidelijk zicht op de beroepsactiviteiten van uw echtgenote. Gevraagd of zij als

professor aan de universiteit werkte, stelt u eerst van niet en verklaart u dat zij privélessen van thuis uit

gaf (CGVS1 (…), p. 5). Pas wanneer u dit nogmaals gevraagd wordt, stelt u dat ze wel les gaf aan de

universiteit maar niet vaak (CGVS1 (…), p. 5).

Dat u ook deze informatie slechts geeft wanneer hier op doorgevraagd wordt, doet opnieuw wenkbrauwen

fronsen. Verder blijkt u geen idee te hebben over hoeveel uw echtgenote verdiende met haar privélessen

(CGVS1 (…), p. 6).
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Dat u ook hier geen idee van zou hebben, als hoofd van een gezin met economische moeilijkheden, is

niet aannemelijk te noemen. Uw echtgenote verklaart dat ze bijles gaf tot 2016, 2017. Met haar werk aan

de universiteit zou ze gestopt zijn in 2012, onder andere omdat ze hier niet goed mee verdiende (CGVS1

(…)B, p. 3-6). Dat zij deze job kon laten varen en zich in de plaats richten op haar bijlessen, geeft opnieuw

aan dat jullie zich toen in een financiële situatie moeten bevonden hebben die dit toeliet. Bij uw tweede

persoonlijk onderhoud verklaart u dat jullie ook gebakjes en etenswaren verkochten omwille van de crisis

(CGVS (…), p. 4). Ook hierover vermeldde u echter niets toen u bij uw eerste persoonlijk onderhoud

ingegaan werd op de verschillende jobs die u gehad heeft in Venezuela (CGVS1 (…), p. 5-7) en u toen

ook geconfronteerd werd met uw onvolledige verklaringen hierover bij de DVZ waaruit u dus moet kunnen

concluderen hebben dat dit wel belangrijk was (zie boven). U verklaart hierover bij uw tweede persoonlijk

onderhoud dat jullie dit niet als werk zagen maar eerder als iets familiair (CGVS2 (…), p. 4). Uw echtgenote

verklaart echter dat jullie toen gebakjes verkochten om te kunnen overleven (CGVS1 (…)B, p. 16), wat er

dus wel op wijst dat hier meer achter zat dan louter familiale motieven. Dat ook jullie verklaringen hierover

niet eensluidend zijn, toont nogmaals aan dat niet zomaar geloof gehecht kan worden aan jullie

verklaringen over jullie economische situatie in Venezuela. Het feit dat jullie bovendien gebakjes konden

maken om te verkopen, toont verder aan dat jullie toegang hadden tot voedingswaren om deze te maken

(suiker, bloem, kaas, eieren en vanillepoeder) en dat jullie hiervan genoeg konden kopen om deze ook

nog te kunnen verkopen (CGVS2 (…), p. 4). Ook over wat er met de eigendommen van uw ouders

gebeurde na hun overlijden, kan u geen duidelijkheid scheppen. U stelt dat uw moeder het huis verkocht

en uw broer zorgt voor het perceeltje van uw ouders (CGVS1 (…), p. 9-10). Hierbij legt u echter helemaal

niet uit om welke reden u toen niets geërfd zou hebben, of wat er dan met de opbrengst van de verkoop

van het huis gebeurde (CGVS1 (…), p. 10). U zou zelfs geen enkel idee hebben hoeveel het perceeltje

van uw ouders waard zou zijn (CGVS2 (…), p. 4). Uit bovenstaande elementen blijkt dus dat jullie geen

duidelijk zicht geven op jullie economische situatie in Venezuela. Indien jullie echter geen duidelijk zicht

geven op jullie werkelijke financiële situatie, stellen jullie het CGVS echter ook in de onmogelijkheid om

te concluderen dat jullie zich daar daadwerkelijk in mensonwaardige economische omstandigheden

zouden bevinden.

Wat er ook van zij, uit jullie verklaringen blijkt dat u tot het tweede semester sociale communicatie

studeerde en dat uw vrouw een studie chemische analyse en sociaal assistent afrondde aan de

universiteit (CGVS1 (…), p. 4; CGVS1 (…)B, p. 4). U werkte tot in 2018 als taxichauffeur (CGVS1 (…),

p. 5). Uw echtgenote werkte in Venezuela als professor aan de universiteit van 2009 tot 2010 en van 2011

tot 2012 en gaf daarnaast ook privéles aan toekomstige universiteitsstudenten (CGVS1 (…)B, p. 4-7).

Nadat uw vrouw geen bijlessen meer kon geven ten gevolge van het feit dat haar leerlingen de bijlessen

niet meer konden betalen, ging zij gebakjes verkopen om bij te dragen aan de inkomsten van het gezin

(CGVS1 (…)B, p. 16).

Daarnaast blijken jullie over een netwerk te beschikken waarop jullie kunnen steunen in Venezuela. U

verklaart namelijk dat toen de situatie in Venezuela verslechterde, jullie rondkwamen dankzij hulp van

buren en familie. Jullie hielpen elkaar door voedingswaren te delen, en kregen financiële steun van uw

familie en de familie van uw echtgenote (CGVS1 (…), p. 7, 15). Dat ook jullie soms de buren hielpen,

toont daarenboven aan dat jullie niet steeds in de hulpbehoevende positie zaten, maar soms ook anderen

konden helpen.

Voorts beschikken zowel u als uw echtgenote in Venezuela over een Carnet de la Patria (CGVS1 (…),

p. 10). U verklaart dat de Carnet de la Patria jullie niet genoeg hielp om voldoende voeding te verkrijgen

voor jullie kinderen. Deze Carnet gaf volgens u namelijk enkel het voordeel om om de zoveel maanden

een doos met voedingsmiddelen te kunnen aanschaffen (CGVS1 (…), p. 21). Uit de informatie waarover

het CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan jullie administratieve dossier, blijkt echter dat de Carnet

een elektronische kaart is die de houder ervan toegang biedt tot sociale programma’s van de staat. Zo

biedt de kaart toegang tot voeding, hygiëneproducten en gesubsidieerde schoolbeurzen. Uit de

toegevoegde informatie, blijkt eveneens dat Venezolanen met een Carnet de la Patria genieten van een

subsidievoordeel bij het tanken van benzine. U verklaart zelf ook dat jullie toegang hadden tot producten

die heel schaars geworden waren en die dan verkocht werden aan een lage prijs. Hiervoor moesten jullie

wachten op een specifieke dag, afhankelijk van het laatste nummer van jullie identiteitskaart (CGVS1 (…),

p. 16). Nog stelt uw echtgenote dat jullie zonder Carnet geen voeding of medicatie konden kopen (CGVS1

(…)B, p. 11), wat impliceert dat dit met de Carnet wel mogelijk was.

Daarenboven verklaart u dat jullie bij terugkeer niet over de voordelen van jullie Carnet zou kunnen

beschikken omdat de autoriteiten jullie deze voordelen zouden afnemen omdat ze jullie als verraders

zouden beschouwen bij terugkeer naar Venezuela.
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Uw werd hierna echter gevraagd of de Venezolaanse regering onderzoekt wie in het buitenland verbleven

heeft wanneer zij de Carnet de la Patria uitreiken. Als reactie stelt u dat de Venezolaanse regering dit niet

onderzoekt en dat zij niemand onderzoeken. U verklaart dat u niet weet op welke manier dat in zijn werk

gaat (CGVS1 (…), p. 15, 21). Dat u door uw verblijf in het buitenland geen toegang meer zou hebben tot

de voordelen van een Carnet de la Patria is dan ook een blote bewering die u op geen enkele wijze staaft.

Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat jullie Carnet in Venezuela zou gebleven zijn, en dat jullie deze

dus nog in jullie bezit zouden hebben bij terugkeer (CGVS (…), p. 9).

Het feit dat u foto’s neerlegt van voor en na een periode waarin u zou vermagerd zijn, verandert niets aan

bovenstaande beoordeling. Dat de veranderingen in uw gewicht te wijten zouden zijn aan ondervoeding,

is namelijk nergens af te leiden uit deze foto maar berust enkel op uw eigen verklaringen hierover.

Dergelijke beeldmateriaal is dan ook niet afdoende om aan te tonen dat u, uw vrouw en kinderen in een

mensonwaardige situatie leefden en leden aan ondervoeding.

Daarnaast stellen u en uw echtgenote dat jullie kinderen zich niet goed zullen kunnen ontwikkelen in

Venezuela op fysiek en cognitief vlak, door een gebrek aan gevarieerde voeding en onderwijs (CGVS1

(…), p. 15 en 20; CGVS1 (…)B, p. 17-18). Hieromtrent dient opgemerkt te worden dat de bewering dat

uw kinderen ondervoed waren, een blote bewering is die u op geen enkele manier staaft. Zo legt u geen

medisch attest neer ter ondersteuning van deze verklaring (CGVS1 (…), p. 13, 15, 20; CGVS1 (…)B, p.

13-13, 17-18). Het feit dat jullie kinderen in jullie regio van herkomst geen toegang zouden hebben tot

kwaliteitsvol onderwijs is al evenzeer een blote bewering die u op geen enkele manier weet te staven met

enige concrete documenten (CGVS1 (…), p. 15, 20). Bovendien blijkt uit uw verklaringen hierover (zie

boven) ook niet dat jullie kinderen helemaal geen toegang zouden hebben tot enige vorm van onderwijs

in Venezuela, waardoor ook dit element niet als zwaarwichtig genoeg beschouwd kan worden om te

kunnen leiden tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus.

Verder verwijzen u en uw partner naar medische problemen. Zo verklaarde u geen middelen te hebben

om medicatie te kopen wanneer u ziek was aan uw maag. In de mate dat uw vrouw verwijst naar haar

medische problemen – het feit dat ze genoodzaakt is haar baarmoeder te laten verwijderen – en aanvoert

dat ze in Venezuela geen toegang zal hebben tot adequate medische zorg, wijst het CGVS er op dat uw

vrouw nalaat deze bewering te staven aan de hand van documenten (zie administratief dossier). Het

document dat zij nog neerlegt omtrent onderzoeken aan haar schouder, kan hier niets aan veranderen.

Er dient daarnaast te worden opgemerkt dat de door u en uw partner ingeroepen medische redenen geen

verband houden met de criteria van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

inzake subsidiaire bescherming. U verklaart namelijk dat het probleem was dat jullie de dokters niet

konden betalen en dat er ook niet veel dokters meer overbleven (CGVS1 (…), p. 16). Hieruit kan dan ook

niet afgeleid worden dat jullie persoonlijk de toegang ontzegd werd tot medische zorgen omwille van aan

de Conventie gerelateerde gronden.

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

hebben tot adequate medische zorg, 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.”

De Raad betwist verder niet dat verzoekers bij terugkeer te maken kunnen 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
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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. 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 verzoekers sinds 2005 tot aan hun vertrek verbleven in Los Taques,

Peninsula De Paraguana, Falcon, samen met hun kinderen. 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.

Bijgevolg tonen verzoekers niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat zij bij een terugkeer naar Venezuela een reëel risico zouden 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. Verzoekers hebben evenmin aangetoond dat er een substantiële

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

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen 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


