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nr. 255 584 van 4 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM

Adolphe Lacomblélaan 59-61 b5

1030 SCHAARBEEK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2021

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

staatlozen van 29 januari 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. BUEKENHOUT, loco advocaat

H. VAN VRECKOM, en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 2 december 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt

gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) op 24

juli 2020 en op 22 september 2020.

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

neemt op 29 januari 2021 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van

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

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Venezolaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 18 november 1987 in Acarigua

in de staat Portuguesa. U woonde daar tot 9 september 2015 in de Urbanizacion Los Cortijos met uw
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moeder en broer. Tussen 2010 en 2014 studeerde u voor advocaat aan de Universiteit Yacambu in

Araure. In dezelfde periode had u verschillende jobs waaronder verkoper in een winkel van videogames.

Vanaf februari 2014 werkte u onbetaald als juridisch consultant voor de agroalimentaire beweging van

de politieke partij Voluntad Popular. U gaf hiervoor juridische ondersteuning aan landbouwers in

verband met onteigeningen.

U was daarnaast ook samen met uw vrienden V.N.(…) en J.D.G.(…) politiek leider van de lokale

afdeling van de partij en had hierbij de leiding over 300 à 400 jongeren. U stond in voor de inhoud van

de bijeenkomsten, J.D.(...)verzorgde de communicatie en V.(...) stelde zich verkiesbaar. Daarnaast gaf u

ook juridisch advies aan de LGBT-gemeenschap, bijvoorbeeld in verband met het huwelijk, en

organiseerde u voor hen praatavonden. U nam deel aan maximum vijf protesten in 2013 en 2014.

Nadat u op 17 april 2015 een vergadering organiseerde met enkele prominenten van de partij, werd u

gevolgd door leden van de CICPC die u in de gaten hielden. Op 27 augustus 2015 werd u bij het

verlaten van een winkelcentrum onderschept door drie personen met een pistool die u opdroegen het

land te verlaten. Uw moeder kocht de dag erop een vliegticket naar Colombia en u bleef tot uw vlucht op

9 september 2015 in uw woning.

U verliet op 9 september 2015 Venezuela op legale wijze met het vliegtuig. Vijf dagen later verliet u

Colombia op legale wijze voor Ecuador. Op 22 april 2016 keerde u terug naar Colombia en twee dagen

later reisde u over land door naar Venezuela. U verbleef ondergedoken bij uw vriend en partijgenoot

V.N.(...) en zijn gezin in de residentie Celida Rosa in Acarigua. In deze periode was u niet politiek actief.

Op 20 mei 2016 werd u opgebeld door uw moeder die u vertelde dat leden van de CICPC u waren

komen zoeken bij haar woning in Los Cortijos. Een van hen kwam binnen en controleerde of u er was.

U verliet Venezuela een tweede maal op 25 mei 2016 op legale wijze met het vliegtuig naar Colombia.

Een dag later vloog u door naar Ecuador. Vervolgens bleef u tot 1 oktober 2016 in Ecuador waarna u

enkele malen de grens tussen Ecuador en Colombia op legale wijze overstak. Op 17 november 2016

verliet u Ecuador definitief naar Colombia. Op 2 december 2016 vloog u vervolgens op legale wijze naar

Panama, waar u zich vestigde tot u op 18 november 2019 op legale wijze naar Nederland vloog. Op 27

november reisde u door naar België.

Op 2 december 2019 vroeg u internationale bescherming aan de Belgische autoriteiten.

U vreest bij een terugkeer gevangengenomen of gedood te worden door de Venezolaanse autoriteiten.

U leggen ter staving van uw verzoek om internationale bescherming volgende documenten neer: uw

identiteitskaart, uw paspoort, uw geboorteakte, uw diploma’s, twee attesten van lidmaatschap van de

partij Voluntad Popular, een verklaring van uw vrienden V.N.(...) en J.D.G.(...), berichten van u en

J.D.(...) in de Facebookgroep “Portugueseños con Leopoldo Lopez el proximo presidente de la

republica”, twaalf foto’s waar u zelf op staat, twee gesprekken over uw vertrek uit Ecuador, een

Facebookbericht, twee reclameafbeeldingen en een mail over de verkiezingen van 2015, acht foto’s van

leden van Voluntad Popular, waar u niet op staat, een krantenartikel, een affiche en een communiqué

betreffende Voluntad Popular in Araure, twee foto’s van protesten, een aantal artikels en afbeeldingen

over de verkiezingen, een lezing aan de universiteit en de algemene situatie in Venezuela, tien foto’s en

twee video’s over uw verblijf in België, enkele artikels, afbeeldingen en een video over xenofobie ten

opzichte van Venezolanen in Ecuador en Panama, twee werken van uw hand over het homohuwelijk en

adoptie door koppels van hetzelfde geslacht, en een video over de gebeurtenissen van 20 mei 2016.

B. Motivering

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

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

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

kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in

het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten

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

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus u niet kan worden toegekend. De



RvV X - Pagina 3 van 26

subsidiaire beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet,

kan u evenmin worden toegekend. De elementen die volgens u aan de basis van zulk een vrees of

risico zouden liggen zijn immers ongeloofwaardig.

Uw verklaringen over uw politieke activiteit zijn namelijk voor een groot deel ongeloofwaardig. Dat u in

2011 actief was in de presidentiële campagne voor Leopoldo Lopez en dat u ook nadien sympathie

toonde voor de partij Voluntad Popular wordt niet betwist. Uw verklaringen over uw activiteiten voor de

partij na 2011 zijn echter allesbehalve geloofwaardig.

In de eerste plaats legt u weinig overtuigende verklaringen af over uw contacten binnen de partij. U stelt

namelijk dat u samen met V.N.(...) en J.D.G.(...) de leider was van de lokale afdeling van Voluntad

Popular (CGVS I, p. 11). Wanneer u gevraagd wordt met wie u nog contact had binnen de partij stelt u

dat u eigenlijk enkel met hen contact had. Zij hadden wel nog contact met anderen. Gevraagd naar de

reden voor uw gebrek aan andere contacten, antwoordt u dat u vooral bezig was met het organiseren

van activiteiten en het uitzoeken van thema’s en onderwerpen en dat de twee anderen een meer

extravert karakter hadden (CGVS I, p. 10). Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud herhaalt u deze

verklaringen (GCVS II, p. 7-8). Het is echter niet aannemelijk dat u als een van de drie meest belangrijke

personen in de partij in uw gemeenschap enkel contact zou hebben met twee anderen. Wanneer u

gevraagd wordt of jullie contact hadden met de nationale partij, antwoordt u bovendien van wel, met

name met R.M.(…) en L.F.(…) (CGVS I, p. 11). Gevraagd wie er aanwezig was op de bijeenkomsten

die u organiseerde in de omliggende gemeentes, antwoordt u dat uzelf en V.(...) en J.D.(...) aanwezig

waren. Wanneer er daarop gevraagd wordt of er nog anderen aanwezig waren, antwoordt u zonder

enige precisering dat de mensen die naar de vergadering kwamen aanwezig waren (CGVS I, p. 13).

Wanneer u gevraagd wordt met wie u van deur tot deur ging, geeft u een gelijkaardig vaag antwoord,

namelijk u en uw twee vrienden en voor het overige jongeren die in de gemeente woonden, maar

waarvan u de naam niet meer weet omdat J.D.(...) zich met de logistiek bezighield. Wanneer u daarop

gevraagd wordt waarom u als leider van de partij geen namen kende van deze personen, geeft u ineens

wel enkele namen. Wanneer u daarop gevraagd wordt waarom u eerst zegt geen namen te kennen en

vervolgens wel enkele namen geeft, reageert u dat u al de hele tijd wist hoe ze noemden, maar het niet

nodig vond het te vermelden (CGVS I, 13-14). Nochtans werd u herhaaldelijk gevraagd met wie u

contact had tijdens uw verschillende activiteiten en zei u net hiervoor letterlijk dat u hun namen niet

kende. U vertoont hiermee dus een duidelijk gebrek aan medewerking. U kan hiermee ook de

vaststelling niet wegnemen dat u ondanks herhaalde pogingen aanvankelijk enkel melding maakte van

uw twee vrienden. Uw tegenstrijdige, incoherente en vage antwoorden over uw contacten binnen de

partij doen dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw activisme. Het is namelijk niet

aannemelijk dat u gezien uw status als lokale leider van de partij niet meer kennis hebt over de

activisten binnen uw partij.

U vermeldt dat uw vriend V.N.(...) zich kandidaat stelde voor de parlementsverkiezingen van 2015 als

vervanger voor Cesar Davila (CGVS II, p. 9). Uit de informatie die aan uw dossier werd toegevoegd,

blijkt dat zij inderdaad kandidaat waren voor het kiesdistrict 16-4, dat de gemeenten Araure en Ospino

omvatte. Het kiesdistrict 16-3 omvat dan weer de gemeenten Paez, Aguablanca en San Rafael de

Onoto. Uw woonplaats, Acarigua, valt onder de gemeente Paez en ressorteerde dus onder dit

kiesdistrict. Wanneer u gevraagd wordt of jullie in dat kiesdistrict ook een kandidaat hadden, zegt u dat

Chato Vasquez erbij betrokken was, dat u het zich niet herinnert, dat Araure en Acarigua tweelingsteden

zijn, maar dat V.(...) kandidaat was voor de gemeente Ospino in circuit 4 en dat u zich de andere naam

niet herinnert. Wanneer u daarop nogmaals wordt gevraagd of jullie een kandidaat in dat district hadden,

bevestigt u dit en stelt u dat zelfs V.(...) bij dat district betrokken was. Wanneer daarop gevraagd wordt

hoe het komt dat u als een van de leiders van de lokale partij niet weet wie jullie eigen kandidaat in uw

woonplaats was, antwoordt u dat u al vijf jaar geleden bent gestopt met uw politieke activiteit en

sindsdien veel hebt meegemaakt om buiten uw land te overleven als immigrant, dat u een mens bent,

en dat u een naam kan vergeten (CGVS II, p. 10). Deze uitleg kan allerminst overtuigen. Als u werkelijk

een van de drie belangrijkste personen van uw lokale partij was, kan wel degelijk aangenomen dat u

nog zou weten wie jullie kandidaten waren. Dit heeft op zich al een erg negatieve invloed op de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden profiel.

In de informatie die aan uw dossier werd toegevoegd blijkt dat Hector Garcia de kandidaat was In

kiesdistrict 16-3 en dat zijn vervanger Humberto Gonzalez was. Bovendien blijkt uit andere informatie

die aan uw dossier werd toegevoegd dat hij in oktober en november 2014 de verantwoordelijke van

Voluntad Popular was in de gemeente Paez (https://www.facebook.com/
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photo?fbid=1657914177768410&set=pb.100006495320328.-2207520000.. ,

https://www.facebook.com/photo? fbid=1661307177429110&set=pb.100006495320328.-2207520000..

en https://www.facebook.com/photo/? fbid=1651329845093510&set=pb.100006495320328.-

2207520000.. . Ook in oktober 2016 wordt hij als dusdanig voorgesteld (https://issuu.com/ultimahora-

digital/docs/edicion11-10-2016c0beeaacc0f257/5). Wanneer u gevraagd wordt of de naam Hector

Garcia u iets zegt, antwoordt u van niet. Wanneer u vervolgens geconfronteerd wordt met de vaststelling

dat hij als leider van de partij in de gemeente Paez wordt gepresenteerd en u gevraagd wordt waarom u

hem niet kent, zegt u dat u Victor Uribe kent, maar niet Hector Garcia en stelt u dat hij mogelijk bestond,

maar u hem niet kent (CGVS II, p. 18). Voorts kan u over de naam Humberto Gonzalez enkel vertellen

dat u die al hebt gehoord, maar niets over hem weet (CGVS II, p. 19). U kan hiermee geenszins

verklaren waarom u deze belangrijke personen in uw lokale partij niet zou kennen. Bovendien brengt u

hen evenmin in verband met de verkiezingen van 2015, waarvoor zij de andere kandidaten waren. U

ondermijnt hiermee dus nog verder de geloofwaardigheid van uw voorgehouden profiel binnen de partij.

Daarenboven legt u zelf een document neer waarin zijn naam voorkomt (bewijsstukken 10, bericht

Facebook), namelijk als Hector “Chato” Garcia. U verklaart hierover dat u deze vergadering

georganiseerd zou hebben (CGVS I, p. 20). Dit maakt het nog ongeloofwaardiger dat u geen idee zou

hebben wie deze persoon is. U verklaart over deze vergadering correct dat nationale kopstokken als

Roberto Marrero en Luis Florido hierop aanwezig waren en dat ook V.N.(...) en Cesar Davila werden

voorgesteld. U heeft het daarnaast echter over een zekere Chato Vasquez (CGVS I, p. 20). Wanneer u

gevraagd wordt wie Chato Vasquez is, antwoordt u dat hij kandidaat was voor het gemeentebestuur en

dat u hem niet volledig steunde. U had geen band met hem en praatte niet met hem (CGVS II, p. 9). Uit

de informatie die aan uw dossier toegevoegd werd, blijkt echter dat deze de chavistische burgemeester

van Araure was tot 2013. Het is dan ook volkomen onaannemelijk dat deze aanwezig zou zijn op een

bijeenkomst van Voluntad Popular. Dat u een dergelijke gebrekkige kennis vertoont van de politieke

situatie in Acarigua en Araure, zelfs binnen uw eigen partij, doet dan ook verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden profiel. Bovendien is het ook niet aannemelijk dat u de

bewuste vergadering zou hebben georganiseerd op 17 april 2015, wat volgens u het begin vormde van

uw problemen. U weet namelijk niet meer wie er juist op aanwezig was.

U legt ter staving van uw profiel en uw activiteiten binnen Voluntad Popular twee verklaringen voor van

uw vrienden V.N.(...) en J.D.G.(...) (bewijsstukken 6). Hierbij dient vooreerst aangestipt te worden dat

deze duidelijk een gesolliciteerd karakter vertonen, te meer omdat ze pas in november 2019 en januari

2020 werden opgesteld, meer dan drie jaar na uw laatste verblijf in Venezuela. Er kan dus worden

verondersteld dat deze werden opgesteld in het kader van uw verzoek om internationale bescherming.

Bovendien zijn deze verklaringen uitermate vaag over uw concrete activiteiten voor de partij of de

problemen die u hierdoor gekend zou hebben. J.D.(...)vermeldt bijvoorbeeld enkel dat u taken op zich

nam binnen de partij en bereid was steun te geven aan de democratie. Wat uw problemen betreft stelt

hij enkel dat u omwille van uw politieke overtuiging gediscrimineerd en vervolgd wordt, dat u meermaals

uw vrijheid en fysieke integriteit op het spel hebt gezet, en dat uw basisrechten met de voeten getreden

werden, zoals het recht op arbeid of op sociale hulp. Hij vermeldt echter geen concrete incidenten die u

zou hebben meegemaakt.

Een van de weinige zaken waar hij wel concreet over is, is uw aanwezigheid in een kiesbureau tijdens

de presidentsverkiezingen van 2013, wat niet betwist wordt. Ook V.(...) vermeldt uw activiteit tijdens

verkiezingen in 2013, maar heeft het over de gemeenteraadsverkiezingen, waar u bovendien leider van

de verkiezingscampagne zou zijn geweest. U maakte hier zelf echter geen melding van. Hij vermeldt

daarnaast ook dat u verantwoordelijke zou zijn geweest van de vakbondsgroep in de gemeente Araure,

waar u evenmin melding van maakte. Tot slot stelde hij dat u verantwoordelijk was voor de

verkiezingszaken in de staat Portuguesa bij de parlementsverkiezingen van 2015. Gezien uw gebrek

aan kennis over de kandidaten van uw partij bij deze verkiezingen, zoals hierboven al werd aangetoond,

is het allesbehalve aannemelijk dat u deze functie zou hebben gehad en moet aldus geconcludeerd

worden dat aan deze verklaring weinig waarde kan worden gehecht. Er dient wat betreft de verklaringen

van J.D.(...)en V.(...) bovendien opgemerkt worden dat zij geen enkele melding maken van de domeinen

die u zelf als uw meest prioritaire bestempelde en waaraan u het meest zou hebben bijgedragen,

namelijk de LGBT-gemeenschap en de landbouwers.

Ook de neergelegde attesten van de Voluntad Popular (bewijsstukken 5) vertonen ernstige gebreken.

Hierbij dient eveneens gewezen te worden op hun gesolliciteerd karakter, aangezien ze op 1 juli en 18

november 2019 opgesteld werden en de tweede zelfs expliciet vermeld opgesteld te zijn op verzoek van

de belanghebbende partij. Wat betreft uw politieke activiteiten maken zij bovendien enkel melding van

uw opdracht als juridisch consultant voor de agroalimentaire beweging van de partij. Er wordt dus op
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geen enkele manier verwezen naar uw leiderschap van de partij in Acarigua of naar uw activiteiten voor

de LGBT-gemeenschap. U verklaart dat dit komt omdat enkel dit uw formele job was binnen de partij

(CGVS II, p. 6). Gezien het gesolliciteerd karakter van de attesten en uw voorgehouden hoge profiel

binnen de partij kan deze verklaring echter niet overtuigen.

Daarenboven stelt het attest van 18 november dat u op dat moment nog steeds actief zou zijn als

juridisch consultant, hoewel u op dat moment al meer dan vier jaar lang niet meer politiek actief was en

het overgrote deel van deze periode in het buitenland verbleef. Bovendien stelt dit attest dat u pas sinds

juni 2018 deze functie van juridisch consultant zou uitoefenen. Hoewel deze attesten dus duidelijk

gesolliciteerd zijn in het kader van uw verzoek om internationale bescherming, stemmen deze zelfs niet

overeen met uw eigen verklaringen. Er kan hieraan dan ook weinig waarde worden gehecht. Wanneer u

gevraagd wordt waarom deze attesten zo recent werden opgesteld, stelt u dat u deze regelmatig liet

vernieuwen. U hebt deze eerdere attesten weliswaar niet meer (CGVS I, p. 16-17). Gezien de ernstige

tegenstrijdigheden met uw eigen verklaringen in dit attest, is deze verklaring weinig geloofwaardig.

Indien u eerder al deze attesten had opgevraagd, kan namelijk verwacht worden dat deze intussen wel

correct zouden zijn.

Er zijn ook enkele bedenkingen te plaatsen bij de foto’s die door u werden neergelegd (bewijsstukken

8). Volgens uzelf werden deze in de periode van 2012 tot 2014 genomen, met uitzondering van de

laatste, die in Panama werd genomen (CGVS II, p. 3-6). Op de foto’s uit 2012 en 2013 draagt u altijd

hetzelfde shirt met de opdruk Leopoldo 2012, wat dus wijst naar de presidentiele campagne van

Leopoldo Lopez. Uit de informatie die aan uw dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat deze zijn

campagne stopzette op 25 januari 2012 (https://www.bbc.com/news/ world-latin-america-16722467). U

verklaart dat u dit shirt altijd droeg omdat u van dit stuk hield (CGVS II, p. 3). Het is echter weinig

aannemelijk dat ook de anderen op de foto’s ook hetzelfde shirt droegen en dat jullie zelfs

reclamemateriaal van deze campagne vasthouden, wanneer deze al afgelopen zou zijn. Gezien uw

eerdere frauduleuze verklaringen over uw profiel, komt het dan ook over dat u foto’s uit deze campagne

voorstelt alsof ze later werden genomen. Wat er ook van zij, uit deze foto’s kan allerminst worden

afgeleid dat u een belangrijk profiel zou hebben gehad binnen Voluntad Popular in Acarigua en Araure.

Ten gevolge van bovenstaande vaststellingen kan u aldus niet aantonen dat u een dermate grote en

prominente rol had binnen de partij Voluntad Popular in Acarigua. Aangezien het aan u als verzoeker

om internationale bescherming is om correcte verklaringen af te leggen over uw persoonlijke situatie,

heeft deze ongeloofwaardigheid dan ook een uitermate negatieve impact op de geloofwaardigheid van

de problemen die u omwille van deze politieke activiteit zou hebben gekend. U laat namelijk na een

correct beeld te geven van uw werkelijke politieke activiteit.

Er zijn wel enkele aspecten van uw activisme die u wel kan aantonen en die als dusdanig niet worden

betwist. Aangezien u hier foto’s van neerlegt, kan namelijk aangenomen worden dat u actief was voor

de campagne voor Leopoldo Lopez voor de presidentsverkiezingen in 2011 en 2012. Daarnaast nam u

ook, weliswaar niet herkenbaar als lid van Voluntad Popular, deel aan een betoging in februari 2014

(https://www.facebook.com/ photo.php?fbid=10152615195372598&set=pb.709732597.-

2207520000..&type=3, toegevoegd aan uw dossier). Zoals eerder gesteld hebt u echter allesbehalve

aannemelijk gemaakt een prominente rol te hebben gehad binnen Voluntad Popular in Acarigua en

Araure.

Het CGVS ontkent of betwist geenszins dat er heden in Venezuela sprake is van intimidatie en repressie

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

(OCHCR, Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela, a downward spiral with no

end in sight van juni 2018, beschikbaar op https://reliefweb.int/ sites/reliefweb.int/files/resources/

VenezuelaReport2018_EN.pdf of op https://reliefweb.int ; de COI Focus Venezuela: Situation Sécuritaire

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

venezuela_situation_securitaire_20190404.pdf of op https://www.cgvs.be/nl ; de COI Focus Venezuela:

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

rapporten/coi_focus_venezuela_veiligheidssituatie_addendum_20190701.pdf of op

https://www.cgvs.be/nl; OHCHR : Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela, van juli 2019,

beschikbaar op https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/

A_HRC_41_18.docx of op https://www.ochcr.org , Algemeen Ambtsbericht Venezuela 2020 van juni

2020 beschikbaar op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/

ambtsberichten/2020/06/11/algemeen-ambtsbericht-venezuela-juni-2020/Algmeen+Ambtsbericht

+Venezuela+%28juni+2020%29.pdf , p. 37-40 en p. 59-60 ) en EASO: Venezuela Country Focus van
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augustus 2020, beschikbaar op https:// coi.easo.europa.eu/ administration/easo/PLib/

2020_08_EASO_COI_Report_Venezuela.pdf blijkt evenwel dat de Venezolaanse autoriteiten

hoofdzakelijk personen viseren wiens politiek activisme verder reikt dan het louter lid zijn van een

oppositiepartij, zoals daar zijn personen die een hoge functie bekleden binnen een oppositiepartij;

verkozen vertegenwoordigers van oppositiepartijen; personen die in staat zijn om mensen te

organiseren en te mobiliseren of die een centrale rol spelen bij de organisatie van activiteiten gericht

tegen het regime; studentenleiders; professoren die openlijk uiting geven aan hun ongenoegen of

deelnemen aan vreedzame protesten op het terrein van de universiteit; verdedigers van mensenrechten;

personen werkzaam voor de media die betrokken zijn bij berichtgeving over demonstraties of die

onderzoek doen naar corruptie detentieomstandigheden, de gezondheidszorg of voedselvoorziening; en

leden van gewapende groeperingen waarvan vermoed wordt dat ze de oppositie steunen etc.

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

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

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

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

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

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

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

armere buurten en wier deelname aan de protestbetogingen zichtbaar was of wiens kritiek op de

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

repressie van politieke tegenstanders van het Maduro-regime opnieuw toe. Echter, nergens uit de

informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat er in Venezuela sprake is van een systematische

vervolging omwille van politieke redenen in die zin dat het louter lidmaatschap van of sympathie voor

een oppositiepartij ipso facto leidt tot problemen met de Venezolaanse autoriteiten. Daarom kan het

loutere feit dat een verzoeker in mindere of meerdere mate politiek actief zou zijn geweest in Venezuela

op zich niet volstaan om erkend te worden als vluchteling. Een individuele beoordeling van de vraag

naar internationale bescherming blijft derhalve noodzakelijk.

Zoals eerder aangetoond werd is de reikwijdte van uw politiek activisme zoals die door u wordt

voorgehouden niet geloofwaardig, met uitzondering van uw steun aan Leopoldo Lopez in 2011 en uw

deelname aan enkele protesten in 2013 en 2014. Bijgevolg is het al weinig aannemelijk dat u omwille

van dit beperkte politiek engagement vanaf augustus 2015 door de Venezolaanse autoriteiten vervolgd

zou worden.

Bovendien zijn er ook ernstige bedenkingen te plaatsen bij de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. U

verklaart namelijk tijdens het persoonlijk onderhoud dat u in augustus 2015 een eerste keer bedreigd te

zijn door de CICPC (CGVS I, p. 20-21). Tijdens uw interview op DVZ maakte u echter geen enkele

melding van deze bedreiging, die de directe aanleiding zou zijn geweest voor uw eerste vertrek uit

Venezuela en dus een uitermate belangrijk element van uw asielrelaas vormt. U stelt enkel dat er in

augustus 2015 protesten waren, dat ze naar het huis van vrienden gingen en dat deze problemen voor u

een hoogtepunt bereikten op 20 mei 2016 toen de colectivos u wilden arresteren (Vragenlijst CGVS). U

haalde deze omissie weliswaar onmiddellijk aan bij aanvang van uw eerste persoonlijk onderhoud.

Gevraagd waarom u hierover bij DVZ helemaal niets vermeldde, antwoordt u dat de tolk alleen had

gevraagd wanneer uw problemen begonnen waren en u gewoon augustus 2015 had geantwoord

(CGVS I, p. 2). Zoals al werd aangetoond haalde u hiernaast echter wel aan dat er toen protesten waren

en dat ze naar het huis van vrienden gingen. Deze vraag werd u tijdens het tweede persoonlijk

onderhoud opnieuw gesteld. U antwoordde dat de interviewer bij DVZ enkel vroeg een datum te geven

van het begin van de problemen (CGVS II, p. 17). U kan hiermee allerminst verklaren waarom u bij DVZ

dit essentieel onderdeel van uw asielrelaas helemaal niet zou vermelden, te meer omdat u wel protesten

vermeldde waar u helemaal niet op aanwezig was, aangezien u naar eigen zeggen voor het laatst in

2014 aan een protest deelnam.

Bovendien is uw terugkeer naar Venezuela in april 2016 en de manier waarop volkomen onaannemelijk.

Indien u werkelijk met de dood werd bedreigd en daarvoor zo snel mogelijk het land verliet in september

2015, is het niet geloofwaardig dat u enkele maanden later naar deze situatie zou terugkeren, meer

bepaald zelfs naar dezelfde stad. Bovendien ging u legaal de grens over en werd uw paspoort hierbij

gecontroleerd en verwittigde u niemand dat u zou terugkeren (CGVS II, p. 13-14). U kon zich er dus niet

van vergewissen of het voor u veilig zou zijn om terug te keren. Uw terugkeer naar de plaats waar de

eerdere bedreiging zou hebben plaatsgevonden, doet dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas.
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Daarnaast legt u ook tegenstrijdige verklaringen af over het incident op 20 mei. U verklaarde op het

CGVS dat een van de leden van de CICPC binnen kwam om te controleren of u aanwezig was of niet

(CGVS II, p. 15). Bij DVZ verklaarde u echter dat ze er nooit in geslaagd zijn uw huis binnen te komen.

Indien dat gelukt zou zijn, zouden ze wapens achterlaten om te laten uitschijnen dat die van u zouden

zijn (Vragenlijst CGVS). Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd, antwoordt u dat het een enkele

persoon was en zegt dat u zich op dat moment niet herinnerde hoe dat was. Deze verklaring kan niet

overtuigen. Aangezien er dus wel iemand binnenkwam stelt u dat ze geen wapens in uw huis legden om

u daarvan te beschuldigen omdat uw moeder niet alleen was. Dat u over dit essentieel onderdeel van

uw asielrelaas tegenstrijdige en incoherente verklaringen aflegt, doet dan ook verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden problemen.

Voorts bieden de verklaringen van V.N.(...) en J.D.G.(...) en de twee attesten van Voluntad Popular

(bewijsstukken 5-6) geen enkele informatie over de bedreigingen die u gekend zou hebben in 2015 en

2016, hoewel deze door u werden gesolliciteerd in het kader van uw verzoek om internationale

bescherming, aangezien ze enkele jaren na de voorgehouden problemen werden opgesteld. Indien u

werkelijk deze problemen zou hebben gekend en hierdoor Venezuela moest verlaten en uw politieke

activiteiten moest stopzetten, kan wel degelijk verwacht worden dat zij hierover concrete verklaringen

zouden afleggen.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat u voor uw

komst naar België vervolgd bent geweest door de Venezolaanse autoriteiten. Daar u niet aannemelijk

heeft gemaakt dat u voor uw komst naar België in de specifieke negatieve aandacht van he

Venezolaanse regime stond, kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat uw steun aan de

presidentiele campagne van Leopoldo Lopez in 2011 en 2012 en uw deelname aan enkele betogingen

niet zichtbaar en/of bekend was voor de Venezolaanse autoriteiten.

Uw eigen verklaringen bevestigen bovendien dat uw activiteiten niet van dien aard waren dat u hierdoor

vervolging door de Venezolaanse autoriteiten dient te vrezen. U kon namelijk een eerste keer in

september 2015 op legale wijze zonder problemen met het vliegtuig Venezuela verlaten (CGVS II, p.

13). Vervolgens keerde u in april 2016 zelfs probleemloos terug naar Venezuela, opnieuw op legale

wijze, maar ditmaal over land (CGVS II, p. 14). Ook wanneer u een maand later terug het land verliet,

deed u dit op legale wijze met het vliegtuig. U stelde dat u hierbij problemen kende, aangezien u werd

tegengehouden en u vragen werden gesteld omdat u slechts een kleine rugzak bijhad, maar u kon wel

gewoon met een uur vertraging het land op deze wijze verlaten (CGVS II, p. 16).

Voorts kon u ook vanuit Panama uw paspoort verlengen. Gevraagd hoe dat kan als u problemen kende

met de Venezolaanse autoriteiten, antwoordt u dat dit geen probleem vormde omdat de Venezolaanse

ambassade in Panama in handen is van de oppositie (CGVS II, p. 17). Hoewel er inderdaad een

ambassade van de Venezolaanse oppositie aanwezig is in Panama, geeft deze op haar eigen website

aan dat zij niet kunnen helpen met de verlenging van paspoorten en dit de exclusieve bevoegdheid is

van SAIME en dus van de regeringsgetrouwe ambassade in Panama

(https://pa.embajadavenezuela.org/preguntas-frecuentes/, vertaling toegevoegd aan dossier). U kan met

deze foutieve verklaringen aldus niet uitleggen hoe u probleemloos in Panama uw paspoort kon

verlengen. Bovendien schaadt de vaststelling dat u met deze frauduleuze verklaringen tracht te

verbergen op reguliere wijze uw paspoort te hebben verlengd uw algemene geloofwaardigheid nog

verder.

Er zijn dan ook geen indicaties aanwezig dat u bij terugkeer naar Venezuela problemen zal ondervinden

omwille van uw steun aan de presidentiele campagne van Leopoldo Lopez in 2011 en 2012 en uw

deelname aan enkele betogingen.

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
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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 EVRM (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december

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

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

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

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

228).

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

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

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

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

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

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

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

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

2001 en EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, § 111) en dat, wanneer de

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

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

bewijsmiddelen (zie EHRM, Y. v. Rusland, 4 december 2008, § 79; EHRM, Saadi v. Italië, 28 februari

2008, § 131; EHRM, N. v. Finland, 26 juli 2005, § 167; EHRM, Mamatkulov and Askarov v. Turkije, 4

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

bescherming moet derhalve concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. U kan

dan ook niet volstaan met het louter verwijzen naar de algemene socio-economische situatie in

Venezuela, maar dient concreet aannemelijk te maken dat u bij een terugkeer naar uw land van

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

vernederende behandeling of bestraffing loopt. 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 zoals deze omschreven wordt in

de COI Focus Venezuela: Situatieschets van 15 mei 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/

sites/default/files/rapporten/coi_focus_venezuela_situatieschets_20200515.pdf of op

https://www.cgvs.be/nl/ landeninfo/situatieschets en EASO: Venezuela Country Focus van augustus

2020, beschikbaar op https:// coi.easo.europa.eu/administration/easo/ PLib/2020_08_ EASO_COI_

Report_Venezuela.pdf 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 is 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 van een reëel risico op het
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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.

Uw moeder bezit een eigen woning, waar u zelf jarenlang woonde (CGVS I, p. 3-4). Zij werkt als

leerkracht in het lager onderwijs en uw broer, die bij haar woont, werkt als verkoper van

tweedehandswagens (CGVS I, p. 5). U verklaart daarnaast dat u zonder problemen terecht kon bij uw

vriend V.N.(...) en zijn familie. U moest bovendien niets betalen om bij hen te verblijven (CGVS I, p. 5).

U verklaart voorts dat zijn ouders voor u als ouders zijn (CGVS II, p. 14). Bovenstaand netwerk zou u bij

een terugkeer dus kunnen opvangen en ondersteunen. Daarnaast hebt uzelf een universitair diploma in

de rechten (CGVS I, p. 6).

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

aldus 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 ‘onmenselijke en vernederende behandeling’ loopt. Bijgevolg kan

niet worden aangenomen dat u, indien u zou terugkeren naar Venezuela, in een mensonwaardige

situatie zou terechtkomen.

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

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

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

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

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

conflict.

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

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

situation_securitaire_20190404.pdf of op https://www.cgvs.be/nl , 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, COI Focus Venezuela: Situatieschets van 15 mei 2020, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/ sites/default/files/rapporten/coi_focus_venezuela_situatieschets_20200515.pdf of

op https://www.cgvs.be/nl/ landeninfo/situatieschets en EASO: Venezuela Country Focus van augustus

2020, beschikbaar op https:// coi.easo.europa.eu/administration/easo/ PLib/2020_08_EASO_COI_

Report_Venezuela.pdf 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.

Uit de geconsulteerde bronnen blijkt dat dit geweldspatroon sterker aanwezig is in bepaalde delen van

het land. De deelstaten Sucre, Aragua, Miranda en het hoofdstedelijk district, de grensstaten met

Colombia (Zulia, Tachira en Apure) evenals de deelstaten in Zuid-Venezuela (Amazonas en Bolivar)

vertonen een hogere prevalentie van crimineel en politioneel geweld. Dit geweld kadert echter niet

binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.
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In Zulia, Tachira en Apure evenals in de Zuid-Venezolaanse staten Amazonas en Bolivar, is er naast

crimineel en politioneel geweld ook een grotere aanwezigheid van gewapende groeperingen waar te

nemen, hetgeen een invloed heeft op het dagelijks leven van de burgerbevolking. Ook komt het

geregeld tot confrontaties tussen deze groeperingen onderling evenals tussen de gewapende

groeperingen en de Venezolaanse staat. Het bestaan van een gewapend conflict in deze staten brengt

echter niet automatisch een reëel risico op het lijden van ernstige schade ten gevolge van willekeurig

geweld in hoofde van de burgerbevolking met zich mee.

De geconsulteerde bronnen geven immers geen blijk van burgerslachtoffers ten gevolge van willekeurig

geweld in deze regio. Ondanks de aanwezigheid van de gewapende groeperingen blijkt dat het

overgrote deel van de slachtoffers het gevolg is van politioneel en gemeenrechtelijk crimineel geweld,

hetgeen doelgericht van aard is.

Het CGVS erkent dat de situatie in Venezuela problematisch en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de

individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, aanleiding kan geven tot de

toekenning van een internationale beschermingsstatus. De Commissaris-generaal beschikt evenwel

over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na een grondige

analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er geen zwaarwegende gronden

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De documenten die u neerlegt veranderen niets aan bovenstaande vaststellingen. Uw paspoort,

identiteitskaart en geboorteakte bevestigen uw identiteit, Venezolaanse nationaliteit en reisroute die niet

in twijfel worden getrokken. Uw diploma’s tonen uw opleidingsniveau aan, dat evenmin wordt betwist.

De attesten van de partij Voluntad Popular en de verklaringen van V.(...) en J.D.(...)werden al eerder in

deze beslissing besproken, evenals de door u neergelegde foto’s waar u zelf op staat. Dat u in 2011

actief was in de presidentiele campagne van Leopoldo Lopez, wat u tracht aan te tonen door de

berichten in de Facebookgroep “Portugueseños con Leopoldo Lopez el proximo presidente de la

republica”, wordt in deze beslissing niet in twijfel getrokken, maar u kan niet aantonen hierdoor

problemen te hebben gekend. Wat de door u geschreven werken betreft, wordt niet betwist dat u deze in

het kader van uw studies schreef en dat u een interesse had in deze onderwerpen. U laat echter na aan

te tonen dat u hierdoor problemen kende. De gesprekken tonen louter de data en de reden van uw

vertrek uit Ecuador aan, wat evenmin betwist wordt. Wat betreft de video die vanuit uw huis gefilmd zou

zijn, dient opgemerkt te worden dat deze erg onduidelijk is. Het is erg moeilijk op te maken wat er

gezegd wordt en uit de video zelf blijkt niet wat de situatie is, welke personen aanwezig zijn en waar dit

werd gefilmd. Gezien de ongeloofwaardigheid van uw voorgehouden profiel en de problemen die u

hierdoor zou hebben gekend, kan deze video bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. De overige

documenten bevatten louter algemene informatie over de partij Voluntad Popular, de verkiezingen in

2015, de algemene situatie in Venezuela, Ecuador en Panama en uw verblijf in België.

Uw opmerkingen op de notities van het persoonlijk onderhoud veranderen evenmin iets aan

bovenstaande vaststellingen. Het betreft namelijk correcties van de schrijfwijze van enkele namen en

een precisering van het aantal mensen die onder u vielen binnen de partij, wat al als dusdanig in de

notities geïnterpreteerd diende te worden.

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. Het verzoekschrift

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 (hierna:

het Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en 62 van de wet van 15 december

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

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

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van
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artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (hierna: het EVRM).

Verzoeker geeft aan niet akkoord te gaan met de weigeringsmotieven van de commissaris-generaal en

tracht deze te weerleggen. Hij houdt vast aan zijn verklaringen betreffende zijn politiek profiel en

politieke activiteiten en brengt hiertoe nieuwe stukken bij.

Vervolgens verwijst verzoeker naar de algemene situatie in Venezuela, met name de algemene

humanitaire situatie, de socio-economische omstandigheden en de veiligheidssituatie. Tevens kaart hij

de situatie aan van afgewezen asielzoekers die terugkeren naar Venezuela.

Ter ondersteuning van het verzoekschrift worden de volgende stukken gevoegd:

- stuk 3: getuigenissen over verzoeker zijn politieke activiteiten, met bijhorende vertaling;

- stuk 4: document met facebook berichten over de vergadering van 17 april 2015;

- stuk 5: document met facebook bericht over foto’s met campagne materiaal Leopoldo Lopez;

- stuk 6: getuigenis A.M. per video en bijhorende vertaling;

- stuk 7: twee nieuwe attesten van Voluntad Popular van 23 februari 2021, met bijhorende vertaling en

verzendingsbewijs van de heer Jimenez;

- stuk 8: attest van Voluntad Popular van 1 maart 2021;

- stuk 9: mailbericht van J.R.A. van 12 mei 2015, met bijhorende vertaling;

- stuk 10: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidance Note on the Outflow of

Venezuelans, maart 2018;

- stuk 11: UN News Service, Nearly 800 1 Venezuelans arriving in Bray/l each day, many seeking

asylum, UN refugee agency says, 6 april 2018;

- stuk 12: UN News Service, UN agency issues refugee protection guidance for thousands of

Venezuelans fleeing crisis-torn county, 13 maart 2018;

- stuk 13: UN News Service, Human rights chief calls for international probe on Venezuela, following

’shocking accounts of extrajudicial killings’, 22 juni 2018;

- stuk 14: European Parliamentary Research Service (EPRS), The Venezuelan migrant crisis: A growing

emergency for the region, december 2018, pp. 4-5;

- stuk 15: Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Resolution 2/18: Forced Migration of

Venezuelans, 14 maart 2018, Resolution 2/18;

- stuk 16: United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report

2017-Venezuela, 16 juli 2018;

- stuk 17: Human Rights Watch, World Report 2018 - Venezuela, 18 januari 2018;

- stuk 18: Amnesty International, Venezuelans are taking desperate measures to escape, 27 maart

2018;

- stuk 19: ACAPS, Venezuela situational update and 2019 outlook, 28 maart 2019;

- stuk 20: International Crisis Group (ICG), Friendly Fire: Venezuela’s Opposition Turmoil, 23 november

2018;

- stuk 21: International Crisis Group (ICG), Misery as Strategy: The Tinman Cost of Conflict, 31 mei

2018;

- stuk 22: Human Rights Watch, Venezuela - events of 2020;

- stuk 23: VGA News, Venezuela’s Health Care System Continues Downward Spiral, 20 februari 2019;

- stuk 24: Deutsche Welle, Venezuela's health care crisis: Hospitals hare 'nothing left', 19 februari 2019;

- stuk 25: The Guardian, Venezuela crisis takes deadly toll on buckling health system, 6 januari 2019;

- stuk 26: Human Rights Watch, Venezuela's Humanitarian Emergency: Large-Scale UN Response

Needed to Address Health and Food Crises, 4 april 2019, pp. 25-29;

- stuk 27: Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela: Treatment by the authorities

and pro-government groups of failed refugee claimants who return to the country (2016-December

2017), 5 januari 2018;

- stuk 28: EASO, Venezuela Country Focus, August 2020, p. 56-58, 128-129;

- stuk 29: COI Focus Venezuela, Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli 2019, p. 8-11;

- stuk 30: COI Focus Venezuela, Situatieschets, 15 mei 2020, p. 56-57;

- stuk 31: Amnesty International, Hunger for justice: Crimes against humanity in Venezuela, mei 2019;

- stuk 32: OHCHR, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation

of Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela, 5 juli 2019;

- stuk 33: getuigenissen van leden van de LGBT-gemeenschap van februari 2021, met bijhorende

vertaling.
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3. Nota met opmerkingen

Op 24 maart 2021 ontvangt de Raad vanwege de verwerende partij een nota met opmerkingen

overeenkomstig artikel 39/72, §1 van de Vreemdelingenwet waarbij zij het gelijk van haar beslissing

herhaalt en zij de nieuwe stukken gevoegd aan het verzoekschrift onderwerpt aan een inhoudelijk

onderzoek. Zij voegt hierbij volgende bijlagen:

- COI focus Venezuela “Seksuele minderheden en transgenders” van 25 november 2020;

- vertaling screenprint website Venezolaanse ambassade.

4. Aanvullende nota

Verzoeker maakt op 29 april 2021 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de Vreemdelingen-

wet een aanvullende nota over, samen met de volgende elementen:

- de video van A.M. waarvan verzoeker reeds de vertaling bij het verzoekschrift heeft neergelegd als

stuk 6;

- bijkomende getuigenissen ter aanvulling van stuk 3 bij het verzoekschrift als bewijs van zijn prominente

rol bij de partij Voluntad Popular;

- een video van J.D. alsook bijhorende vertaling waarin wordt getuigd over verzoekers concrete taken

binnen zijn politieke partij alsook zijn persoonlijke interesse voor mensenrechten (aangeduid als stuk

34).

5. Voorafgaand

5.1. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staat-

lozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale bescherming

een arrest te vellen dat op afdoende wijze is gemotiveerd en geeft daarbij aan waarom een verzoeker

om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert an sich niet

dat de bestreden beslissing is behept met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

5.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag

liggen, kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de

formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.

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

wijze. Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door de verzoeker

afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met

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

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

gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
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“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

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

6.1. Verzoeker verklaart dat hij in geval van terugkeer naar Venezuela omwille van zijn politieke

activiteiten en prominente rol binnen de partij Voluntad Popular in Acarigua en Aurore zal worden

gevangengenomen of gedood door de Venezolaanse autoriteiten.

6.2. Op basis van alle objectieve landeninformatie die door de partijen ter beschikking werd gesteld,

blijkt dat de zittende Venezolaanse regering en de oppositie verwikkeld zijn in een heftig gevecht om de

macht en dat er sprake is van een institutionele dualiteit, waarbij Venezuela twee presidenten (Maduro

en Guaidó) en twee parlementen heeft (EASO “Venezuela Country Focus”, augustus 2020, p. 21 e.v.;

COI Focus “Venezuela. Situatieschets”, 15 mei 2020, p. 6-11). Daarnaast heeft de regering van

president Maduro sinds 2014 tevens te maken met grootschalige protesten wegens de economische,

politieke, sociale en veiligheidssituatie in het hele land.

De verwerende partij bevestigt in de bestreden beslissing dat na de staatsgreep van 30 april 2019 de

repressie van tegenstanders van het Maduro-regime weer toenam. Uit het EASO-rapport blijkt dat er

heden in Venezuela sprake is van wijdverspreide intimidatie en repressie van mensen die kritisch zijn

over de Venezolaanse regering, waarbij tevens geweld wordt gebruikt door de Venezolaanse

veiligheids- en ordediensten, het leger alsook de colectivos (EASO, p. 50 e.v.).

Dit zogenaamde politioneel geweld viseert veelal burgers met een bepaald profiel, in het bijzonder zij die

kritisch zijn tegen de overheid (zie EASO, p. 50 e.v. ‘targeted profiles’ en p. 95-106 ‘colectivos’; COI

Focus 15 mei 2020, p. 12-14). Uit de beschikbare landeninformatie kunnen een aantal profielen worden

gedistilleerd die in het kader van deze repressie kunnen worden geviseerd of vervolgd: leden van de

politieke oppositie, mensenrechtenverdedigers en sociale activisten, demonstranten, ambtenaren en

vakbondslui die kritisch zijn tegen de regering, dissidente (universiteits)onderwijzers en opvoeders,

militaire dissidenten, kritische journalisten en personen werkzaam voor de media, inheemse volkeren,

personen die zich kritisch uitlaten op sociale media en gezondheidswerkers die zich kritisch uitlaten.

Verder blijkt uit de landeninformatie dat de Venezolaanse regering, al dan niet met hulp van de

colectivos, de massademonstraties en betogingen die sinds 2014 plaatsvinden, hardhandig de kop

tracht in te drukken. Daarbij wordt disproportioneel geweld tegen de demonstranten en zelfs toevallige

omstaanders gebruikt, waarbij soms doden vallen. Er vinden ook willekeurige arrestaties plaats als

signaal en afschrikking, soms gepaard met ernstige mishandeling in de gevangenis, waarbij niet alleen

zij die de leiding hebben genomen bij betogingen slachtoffer kunnen worden. Dit politioneel geweld vindt

plaats zowel tijdens de demonstraties als kort daarna. Tevens worden armere wijken en/of jonge

mannen geviseerd wegens hun zichtbare deelname aan de betogingen en/of hun kritiek (EASO, p. 32-

33, 56-58; zie Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen Ambtsbericht Venezuela, juni

2020 waarnaar wordt verwezen in het EASO rapport, p. 38-39 ‘risico voor low-level demonstranten en

opposanten’ alsook p. 59-60).

De meest recente landeninformatie geeft aan dat zowel personen met een hoog als laag profiel omwille

van hun kritiek of verzet slachtoffer kunnen worden van repressie (Ambtsbericht, p. 38-39 ‘risico voor

low-level demonstranten en opposanten’ alsook p. 59-60; EASO, p. 52, 102).

In de landeninformatie kan evenwel niet worden gelezen dat er sprake zou zijn van een systematische

vervolging van personen louter omwille van hun lidmaatschap van of sympathie voor een oppositiepartij,

hun rol in de oppositie, vanwege hun kritiek dan wel omwille van hun deelname aan demonstraties of

betogingen tegen het Venezolaanse regime. Veeleer blijkt dat het risico op vervolging kan verschillen

naargelang het profiel en de individuele omstandigheden

De Raad herinnert er dan ook aan dat het loutere gegeven dat een verzoeker valt onder een bepaald

risicoprofiel of in mindere of meerdere mate politiek actief was, niet volstaat om een nood aan
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internationale bescherming vast te stellen maar dat dit afhankelijk is van de individuele omstandigheden

van de zaak.

Het is aan de verzoeker om op individuele en concrete wijze aannemelijk te maken dat hij omwille van

een bepaald profiel dreigt te worden vervolgd bij een terugkeer naar Venezuela. Het risico voor

verzoeker moet aldus in concreto aannemelijk worden gemaakt, waarbij van verzoeker mag worden

verwacht dat hij concrete, op zijn persoon betrokken elementen of feiten aanreikt waaruit zou blijken dat

hij persoonlijk omwille van zijn profiel dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar

Venezuela. Bij de beoordeling of er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat verzoeker zal

worden blootgesteld aan vervolging naar zijn land van herkomst, moeten zijn individuele en concrete

omstandigheden, in zoverre geloofwaardig, worden beoordeeld en afgewogen in het licht van de

algemene omstandigheden in Venezuela, zoals deze blijkt uit objectieve bronnen.

Zoals hierna zal blijken, blijft verzoeker evenwel in gebreke om ten gevolge hiervan een actueel,

individueel en persoonlijk risico aannemelijk te maken, nu zijn vluchtrelaas niet geloofwaardig wordt

bevonden.

6.3. In casu worden verzoekers steun aan Leopoldo Lopez tijdens diens presidentiële campagne in

2011, zijn sympathie voor de partij Voluntad Popular alsook zijn deelname aan enkele protesten in 2013

en 2014, zoals blijkt uit zijn verklaringen en de verschillende documenten die hij ter staving hiervan

voorlegt, in deze stand van zaken niet in twijfel getrokken.

De commissaris-generaal besluit evenwel op basis van verzoekers verklaringen en de door hem

neergelegde documenten dat er geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden politiek profiel

en prominente rol binnen de partij Voluntad Popular noch aan de vermeende gebeurtenissen die voor

verzoeker de aanleiding vormden om Venezuela te verlaten.

Omtrent verzoekers voorgehouden politiek profiel en zijn beweerde activiteiten voor de partij na 2011,

stelt de commissaris-generaal vast dat (i) verzoeker weinig overtuigende verklaringen aflegt over zijn

contacten binnen de partij, (ii) hij vage, tegenstrijdige en incoherente verklaringen aflegt over zijn

contacten binnen de partij, (iii) hij een gebrekkige kennis vertoont van de politieke situatie in Acarigua en

Araure, zelfs binnen zijn eigen partij, (iv) de twee verklaringen van zijn vrienden V.N. en J.D.G., naast

een gesolliciteerd karakter, uitermate vaag zijn over verzoekers concrete activiteiten voor de partij of de

problemen die hij hierdoor zou hebben gekend, (v) de neergelegde attesten van de Voluntad Popular

ernstige gebreken vertonen, (vi) enkele bedenkingen moeten worden gemaakt bij de foto’s die

verzoeker heeft neergelegd.

Wat betreft de voorgehouden vervolgingsfeiten door de Venezolaanse autoriteiten stelt de commissaris-

generaal vast dat (vii) verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) geen enkele melding

maakte van de bedreigingen door de CICPC in augustus 2015, (viii) zijn terugkeer naar Venezuela in

april 2016 en de manier waarop volkomen onaannemelijk zijn, (ix) verzoeker tegenstrijdige verklaringen

aflegt over het incident op 20 mei 2016, (x) de verklaringen van V.N. en J.D.G. en de twee attesten van

V.P. geen enkele informatie bevatten over de bedreigingen die hij zou hebben gekend in 2015 en 2016.

Daarnaast wordt opgemerkt dat (xi) verzoeker telkens probleemloos op legale wijze Venezuela kon

verlaten en terugkeren en hij ook vanuit Panama zijn paspoort kon verlengen.

In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde vast-

stellingen. Na lezing van het administratief dossier stelt de Raad vast dat deze motieven steun vinden in

het administratief dossier alsook pertinent en draagkrachtig zijn.

Uit het dossier blijkt dat verzoeker veel documenten heeft neergelegd om zijn beschermingsverzoek te

staven. De commissaris-generaal heeft deze documenten vervolgens uitgebreid beoordeeld op hun

bewijswaarde en inhoud alsook hun coherentie met verzoekers verklaringen. Daarnaast heeft hij

verzoekers verklaringen aangaande het verloop van zijn problemen besproken. Bijgevolg heeft de

commissaris-generaal een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling gemaakt van verzoekers vlucht-

relaas, waarbij het geheel van de voorgelegde documenten én verklaringen in hun onderlinge samen-

hang werd afgewogen en beoordeeld. Verzoekers stelling dat de commissaris-generaal het grote aantal

aan documenten gewoonweg naast zich neerlegt omdat dergelijke documenten volgens hem

gemakkelijk kunnen worden vervalst en geënsceneerd, mist dan ook feitelijke grond.

Uit wat hierna volgt, blijkt dat verzoeker er niet in slaagt om voormelde motieven, op grond waarvan

terecht wordt besloten tot de ongeloofwaardigheid van de vluchtmotieven, te verklaren of te weerleggen.
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Ze worden door de Raad dan ook in hun geheel tot de zijne gemaakt.

6.4. Wat betreft verzoekers voorgehouden politiek profiel, d.i. als lokale partijleider, en zijn beweerde

activiteiten voor de partij Voluntad Popular na 2011

6.4.1. Verzoeker betwist de vaststelling dat hij incoherente en vage verklaringen zou hebben afgelegd

over zijn contacten binnen de partij Voluntad Popular en dat er hierdoor geen geloof kan worden

gehecht aan zijn rol binnen de partij, d.i. als één van de lokale leiders van de partij. Hij meent dat de

vraagstelling niet geheel duidelijk was en dat hij wel degelijk vele namen kon geven waardoor hem geen

gebrek aan medewerking kan worden verweten. Verzoeker stelt verder dat hij initieel geen concreet

antwoord gaf omdat hij anderen niet in gevaar wilde brengen.

Verzoeker kan in zijn betoog niet worden gevolgd. Zoals in de nota met opmerkingen terecht wordt

opgemerkt, blijkt uit de verklaringen van verzoeker immers geenszins dat de vraagstelling onduidelijk

was of dat verzoeker bepaalde namen niet vermeldde uit veiligheidsoverwegingen (notities persoonlijk

onderhoud 24 juli 2020 (hierna: NPO I), p. 10-11). Verzoeker, bevraagd naar ‘met wie hij contact had

binnen de partij’, antwoordt duidelijk dat hij enkel met V.N. en J.D.G. contact had: “Buiten deze twee,

met wie had u nog contact binnen de partij? Alleen met hen twee eigenlijk, dat waren degene met wie ik

elke dag sprak en met wie ik al het werk deed (…)”. Het gaat om een duidelijke, ondubbelzinnige vraag

waarop verzoeker een rechtlijnig antwoordt geeft ten tijde van het eerste persoonlijk onderhoud. Op

verzoekers antwoord wordt bovendien dieper ingegaan door de protection officer, waarop verzoeker

voet bij stuk houdt en stelt dat V. en J.D. diegenen waren die met andere partijleden contact hadden.

Dat verzoeker zich dan nu tracht te verschuilen achter een onduidelijk begrip van het woord ‘contacten’

is dan ook niet ernstig te noemen. Er werd immers concreet gevraagd naar de namen van partijgenoten.

Waar verzoeker stelt dat hij diegenen met wie hij van deur tot deur ging niet bij naam wilde noemen uit

veiligheidsoverwegingen, merkt de Raad vooreerst op dat de asielaanvraag op zich al een verzoek tot

en een uiting van vertrouwen is in de bescherming die de Belgische autoriteiten verzoeker bieden. De

behandeling van een asielaanvraag geschiedt in vertrouwen en wantrouwen ten aanzien van een

bepaalde interviewer, dat overigens nergens wordt geëxpliciteerd, kan geen reden zijn om in het

onthaalland onjuiste informatie omtrent het asielrelaas te debiteren. Verzoeker heeft immers zelf beslist

om zich tot de Belgische asieldiensten te wenden om internationale bescherming te verkrijgen. Het door

verzoeker geëtaleerde gebrek aan medewerking is derhalve door dit voorgehouden gebrek aan

vertrouwen niet te verantwoorden. In zoverre verzoeker laat gelden dat hij tijdens het gehoor op het

CGVS niet werd geconfronteerd met deze opmerkelijke vaststelling, wijst de Raad erop dat geen enkele

wettelijke bepaling de commissaris-generaal ertoe verplicht de kandidaat-vluchteling attent te maken op

of te confronteren met de voor hem nadelige elementen of informatie op grond waarvan hij zijn

beslissing neemt, behalve wat betreft het vaststellen van tegenstrijdigheden. Voorgaande bevinding

betreft geen tegenstrijdigheid. Zelfs dan nog, kan worden verwezen naar de toelichting bij het koninklijk

besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen die het volgende stelt: “Het feit de asielzoeker te moeten confronteren met bepaalde

tegenstrijdigheden betekent niet dat deze laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw

gehoor. Dit artikel belet de commissaris-generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond

van een tegenstrijdigheid waarmee de asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning,

BS 3 september 2010, p. 56347). De Raad bemerkt dat het koninklijk besluit van 11 juli 2003 geen

sanctie voorziet in geval werd nagelaten de asielzoeker te confronteren met tegenstrijdige verklaringen

die hij heeft afgelegd.

Los daarvan wijst Raad erop dat verzoeker de gelegenheid heeft om bij de Raad de nodige toelichting te

verstrekken met betrekking tot voormelde bevinding, maar in casu niet overtuigt. De Raad stelt samen

met verweerder vast dat zijn beweerde gereserveerdheid uit veiligheidsoverwegingen in geen geval af te

leiden valt uit zijn verklaringen bij het CGVS nu verzoeker, van zodra hij wordt geconfronteerd met de

frappante bevinding dat hij geen namen kent van de mensen met wie hij van deur tot deur ging, hij

zonder verpinken vier namen opgeeft. Als verklaring voor het initieel niet geven van deze namen stelt hij

simpelweg dat ‘hij het niet nodig vond deze te vermelden’; uit niets blijkt dat verzoeker deze namen niet

opgaf uit veiligheidsoverwegingen.

Het zeggen van deze namen, doet bovendien geen afbreuk aan de eerdere vaststelling dat verzoeker

verklaarde geen contact te hebben met partijgenoten, zelfs nadat hierover werd doorgevraagd (NPO I,

p. 10; notities persoonlijk onderhoud 22 september 2020 (NPO II), p. 7-8). Los van zijn contact met twee

kopstukken van de nationale partij, wordt in de bestreden beslissing correct besloten dat het niet

aannemelijk is dat verzoeker als een van de drie meest belangrijke personen in de partij van zijn

gemeenschap enkel contact zou hebben met twee andere leiders van de partij.
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Verzoeker legt verder nog verschillende getuigenissen neer om zijn prominente rol binnen Voluntad

Popular aan te tonen (stuk 3 bij het verzoekschrift). De commissaris-generaal merkt terdege op dat deze

getuigenissen stuk voor stuk hetzelfde attest betreffen dat door verschillende mensen werd onder-

tekend, wat doet vermoeden dat verzoeker dergelijk attest zelf heeft opgesteld en aan anderen

gevraagd heeft om dit te ondertekenen. Het is immers weinig aannemelijk dat al deze personen een

identiek attest afleveren, allemaal gedateerd in februari 2021 zonder dat verzoeker zelf rechtstreeks

betrokken was bij het opstellen ervan. De individuele verhouding van de ondertekenaars van deze

attesten tot verzoeker wordt niet geduid. Bovendien is de inhoud van ook deze attesten weinig concreet

en wordt er onder meer gesteld dat verzoeker bij alle activiteiten aanwezig was, hetgeen niet overeen-

stemt met zijn eigen verklaringen (NPO I, p. 10-11). Tegelijkertijd wordt er nergens melding gemaakt

van verzoeker die één van de drie leiders van de lokale afdeling van de partij zou zijn, wat verzoeker wel

zelf verklaarde. Er wordt verder gesproken van een aanslag op verzoeker zijn leven, iets dat niet blijkt

uit zijn eigen verklaringen. Verzoeker verklaarde immers te zijn bedreigd, maar op geen enkel ogenblik

heeft hij verklaard dat hij fysiek werd aangevallen of een aanslag op zijn leven werd gepleegd (NPO I, p.

20-21; NPO II, p. 10). Behalve deze onjuiste verklaringen over een aanslag op verzoeker zijn leven

wordt er over de eigenlijke problemen die verzoeker ten gevolge van zijn activisme zou hebben gehad

niet gesproken. Eenzelfde vaststelling moet worden gemaakt bij de bijkomende getuigenissen, neerge-

legd bij aanvullende nota als ‘aanvulling stuk 3’, die een identieke template omvatten.

Gelijkaardige conclusies kunnen ook worden getrokken met betrekking tot de video van A.M., een van

de jongeren met wie verzoeker van deur tot deur ging (stuk 6 bij het verzoekschrift en aanvulling stuk 6

bij de aanvullende nota). Ook hier merkt verweerder in de nota met opmerkingen correct op dat het gaat

om een attest dat op vraag van verzoeker werd opgesteld en waarvan de inhoud niet geheel overeen-

stemt met de verklaringen van verzoeker. Er wordt immers gesproken van verzoeker die op 20 mei 2016

in een hinderlaag werd gelokt in het huis van V.N., terwijl verzoeker verklaarde dat deze inval van de

CIPC plaatsvond in zijn ouderlijk huis, waar hij op dat ogenblik niet aanwezig was (NPO I, p. 21).

Derhalve kan hetgeen in de getuigenis wordt besproken, niet zomaar voor waar worden aangenomen

en wordt er afbreuk gedaan aan de bewijswaarde van deze video.

Waar verzoeker argumenteert dat de bewijskracht van een document niet in twijfel mag worden

getrokken louter omdat dit gesolliciteerd zou zijn, wijst de Raad erop dat rekening moet worden

gehouden met het geheel van de motieven en de aangaande inhoudelijke vaststellingen. Nergens uit de

bestreden beslissing blijkt dat de documenten bewijswaarde wordt ontzegd louter en alleen omdat ze

gesolliciteerd zijn. Integendeel, uit de bestreden beslissing blijkt dat de voorgelegde documenten tevens

inhoudelijk werden beoordeeld en deel uitmaken van een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling. De

Raad benadrukt dat één onderdeel op zich misschien een beslissing niet kan dragen, maar in samen-

lezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig kan zijn. De voorgelegde gesolliciteerde

attesten, waarvan enkele bovendien inhoudelijk niet geheel overeenstemmen met verzoekers eigen

verklaringen, doen immers geen afbreuk aan de vaststellingen dat verzoeker gebrekkige verklaringen

aflegt wanneer wordt gevraagd naar partijgenoten of zijn gebrekkige kennis over de lokale politiek

(infra). Nergens in deze stukken wordt verzoeker bovendien een zodanig prominente rol toegedicht dat

hij als meer dan een louter lid van een oppositiepartij kan worden beschouwd.

6.4.2. Verzoeker verklaart zich voorts niet akkoord met de stelling dat hij een gebrekkige kennis heeft

over de parlementsverkiezingen van 2015. Hij volhardt dat hij zich voornamelijk bezighield met het

kiesdistrict 16-4 en somt een aantal elementen op waarover hij wel uitgebreid kon uitweiden. Het louter

volharden in eerdere verklaringen en verwijzen naar de elementen die hij wel wist, is echter

onvoldoende om de argumenten in de bestreden beslissing te weerleggen. Het blijft immers niet logisch

dat verzoeker, als voorgehouden lokale partijleider, niet op de hoogte is van de kandidaat in zijn eigen

gemeente.

Wat de vergadering op 17 april 2015 betreft, waarvan verzoeker stelt dat hij deze heeft georganiseerd,

stelt hij het volgende: hij zou verkeerdelijk de naam Chato Vasquez hebben vermeld en bedoelde

eigenlijk ‘Chato Garcia’, de bijnaam van Hector Garcia, die in 2015 kandidaat was voor de parlements-

verkiezingen voor het kiesdistrictdistrict 16-3, het district van verzoeker. Verzoeker legt ter onder-

steuning verschillende facebookberichten neer (stuk 4 bij het verzoekschrift) om het gebruik van de

bijnaam ‘Chato Garcia’ aan te tonen.

Samen met verweerder acht de Raad het echter om volgende redenen niet aannemelijk dat verzoeker,

wanneer hij sprak over Chato Vasquez, de bijnaam ‘Chato Garcia’ bedoelde. Verzoeker werd

geconfronteerd met de naam Hector Garcia en verklaarde dat deze naam hem niets zei (NPO II, p. 18).
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Indien hij daadwerkelijk Hector Garcia (‘Chato Garcia’) bedoelde en niet Chato Vasquez die behoort tot

de Chavistische partij, mag er redelijkerwijze worden verwacht dat deze naam hem op zijn minst bekend

voorkomt. Verzoekers verklaring dat hij reeds vijf jaar geleden is gestopt met zijn politieke activiteiten en

daardoor namen is vergeten, kan niet als verschoning gelden daar hij andere, minder prominente

namen probleemloos heeft onthouden. En zelfs indien verzoeker de eigenlijke naam zou zijn vergeten

op het ogenblik van het persoonlijk onderhoud, mag worden verwacht dat indien hij aan facebookposts

kan geraken waarop Hector Garcia wordt vermeld en politieke contacten met hem heeft gehad, hij de

echte naam herkent wanneer hij hiermee wordt geconfronteerd. Dat verzoeker dit ten tijde van het

persoonlijk onderhoud niet wist, ondermijnt de geloofwaardigheid van zijn verklaringen en zijn vermeend

prominent profiel. Het zijn ook deze facebookposts waarmee verzoeker zijn aanwezigheid op de

vergadering van 17 april 2015 tracht aan te tonen. Zelfs indien de authenticiteit van deze foto’s kan

worden aangenomen, herinnert verweerder er terecht aan dat het niet zozeer verzoekers aanwezigheid

bij de vergadering is die wordt betwist, maar de organiserende rol die hij zichzelf toedicht, hetgeen ook

blijkt de bestreden beslissing: “Dat u een dergelijke gebrekkige kennis vertoont van de politieke situatie

in Acarigua en Araure, zelfs binnen uw eigen partij, doet dan ook verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden profiel. Bovendien is het ook niet aannemelijk dat u de

bewuste vergadering zou hebben georganiseerd op 17 april 2015, wat volgens u het begin vormde van

uw problemen.”

Gelet op bovenstaande overwegingen en gezien de argumenten in de bestreden beslissing betreffende

verzoekers gebrekkige kennis over de verkiezingen in 2015, kan niet worden aangenomen dat

verzoeker verantwoordelijk zou zijn geweest voor de verkiezingszaken in de staat Portuguesa bij de

parlementsverkiezingen van 2015. Verzoeker tracht deze vaststelling om te buigen door een mailbericht

neer te leggen (stuk 9) waaruit blijkt dat hem werd gevraagd te zetelen bij deze verkiezingen. Zoals

terecht opgemerkt in de nota met opmerkingen, valt een mailbericht echter makkelijk te ensceneren of te

vervalsen en kan dergelijk stuk niet opwegen tegen veelvuldige gebrekkige en ongeloofwaardige

verklaringen.

Verzoeker laat voorts gelden dat de motieven in de bestreden beslissing omtrent de vage verklaringen

van zijn vrienden V.N. en J.D.G. niet overtuigen en meent dat de commissaris-generaal contradictorisch

is waar hij in dezelfde passage melding maakt van verschillende concrete functies. Door het louter

tegenspreken en omkeren van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, slaagt verzoeker er

evenwel niet in de desbetreffende bevindingen te ontkrachten of te weerleggen. Behalve zijn aanwezig-

heid in een kiesbureau tijdens de presidentsverkiezingen van 2013, die hier overigens niet wordt

betwist, en het vermelden van een aantal zaken waar verzoeker zelf geen melding van maakte, wordt er

geen verdere concrete informatie over het karakter van zijn activiteiten voor de partij of de problemen

die hij hierdoor zou hebben gekend, vermeld.

Verzoeker geeft aan dat hij het niet opportuun vond om al zijn functies in detail te bespreken, maar kan

hierin allerminst worden gevolgd. Op verzoeker rust immers een persoonlijke verantwoordelijkheid om

voor de asielinstanties coherente, nauwkeurige en volledige verklaringen af te leggen. De Raad

benadrukt hierbij dat het aan verzoeker zelf is om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te

brengen zodat het CGVS kan beslissen over zijn verzoek om internationale bescherming. Er mag van

verzoeker worden verwacht dat hij de kansen die hij krijgt om zijn nood aan bescherming toe te lichten

aangrijpt en hij, wanneer hem wordt gevraagd naar zijn functies en activiteiten, nauwkeurige antwoorden

formuleert. Hierbij dient erop gewezen dat het niet aan de protection officer is om het gehoor te ‘sturen’

noch om aan te geven welke informatie hij van verzoeker verwachtte te horen, zoals wordt

gesuggereerd in het verzoekschrift.

Bovendien merkt de commissaris-generaal nog op dat de verklaringen van J.D.G en V.N. geen enkele

melding maken van de domeinen die verzoeker zelf als zijn meest prioritaire bestempelde en waaraan

hij het meest zou hebben bijgedragen, namelijk de LGBT-gemeenschap en de landbouwers.

De video van J.D. (stuk 34 bij de aanvullende nota) vermeldt opmerkelijk genoeg dan weer wel

verzoekers inzet voor de landbouwers en gaat tevens in op de problemen die verzoeker beweert te

hebben gekend met de Venezolaanse autoriteiten omwille van zijn politieke activiteiten, die hier ook wat

uitgebreider aan bod komen dan in de verklaring van J.D. die verzoeker eerder had bijgebracht. De

Raad kan zich niet van de indruk ontdoen dat deze videoboodschap louter is opgesteld op vraag en

instructies van verzoeker naar aanleiding van gebrekkigheden die in die eerdere verklaring werden

vastgesteld en acht het niet ernstig dat verzoeker na confrontatie hiermee plots komt aandraven met

een videoboodschap waarin voormelde onvolkomenheden worden rechtgezet.

Naast V.N., vermeldt nu ook J.D.G. in deze boodschap dat verzoeker verantwoordelijk was voor de

verkiezingszaken in de staat Portuguesa bij de parlementsverkiezingen van 2015. Hoger werd al
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aangetoond dat gezien zijn gebrek aan kennis over de kandidaten van zijn partij bij deze verkiezingen,

het niet geloofwaardig is dat verzoeker deze functie zou hebben gehad. Aldus moet worden besloten dat

aan deze verklaring weinig waarde kan worden gehecht. Deze vaststelling klemt des te meer nu de

inhoud van deze boodschap niet overeenstemt met verzoekers eigen verklaringen. J.D. stelt immers dat

de Venezolaanse autoriteiten tweemaal trachtten verzoeker te arresteren, terwijl verzoeker zelf

verklaarde dat ze hem, naast de geuite bedreiging op 27 augustus 2015, slechts eenmaal trachtten te

arresteren, namelijk op 20 mei 2016 (NPO I, p. 21; NPO II, p. 15).

Ook de neergelegde attesten van de Voluntad Popular die verzoekers prominent politiek profiel moeten

staven (stukken 7 en 8 bij het verzoekschrift; AD CGVS, map met documenten, nr. 5), blijven wat hun

opzet betreft in gebreke. Wederom gaat het om attesten die in heel algemene bewoordingen werden

opgesteld en waar verzoeker zijn rol wordt omschreven als ‘juridisch consultant’ (document nr. 5),

‘juridisch adviseur’ (stuk 7) of ‘behorende tot het personeel van de partij’ (stuk 8, vrije vertaling).

Nergens in deze stukken wordt verzoeker een dermate grote en prominente rol toegedicht zodat zijn

voorgehouden doorgedreven activisme als leider van de lokale afdeling van de Voluntad Popular hieruit

niet kan worden afgeleid.

6.4.3. Verzoeker tracht de argumentatie betreffende de door hem neergelegde foto’s te weerleggen door

een kopie van een bericht op facebook neer te leggen (stuk 5 bij het verzoekschrift) die moet aantonen

dat hij wel degelijk het campagne-shirt nog droeg nadat deze campagne van Leopoldo Lopez reeds was

afgelopen sinds januari 2012.

Verweerder benadrukt dat de bestreden beslissing niet stelt dat het geheel onaannemelijk is dat

verzoeker dit T-shirt na het aflopen van de campagne nog eens zou hebben gedragen. Echter, er

worden wel vraagtekens geplaatst bij het gegeven dat deze foto’s over een tijdspanne van 2 jaar werden

genomen (2012-2013) en niet alleen verzoeker, maar ook alle andere mensen op de foto’s telkens exact

dezelfde kledij droegen. Dergelijke vaststellingen doen logischerwijze afbreuk aan de bewijskracht van

deze privé-foto’s, waaraan sowieso al niet veel bewijswaarde kan worden ontleend daar deze makkelijk

kunnen worden gemanipuleerd. De facebook-berichten waarop verzoeker en ook andere mensen op de

foto te zien zijn met ditzelfde t-shirt, tonen hoogstens aan dat deze foto’s gepost zijn op facebook 24

maart 2012 en 1 oktober 2012, niet dat deze foto’s op die dagen zijn genomen. Het vermoeden dat

verzoeker, gezien zijn eerdere frauduleuze verklaringen over zijn profiel, foto’s uit de presidentiële

campagne van Leopoldo Lopez, die werd stopgezet op 25 januari 2012, voorstelt alsof ze later werden

genomen, wordt door deze berichten derhalve niet omgebogen. Hoe dan ook gaat verzoeker voorbij aan

de vaststelling dat uit deze foto’s allerminst kan worden afgeleid dat hij een belangrijk profiel zou hebben

gehad binnen Voluntad Popular in Acarigua en Araure.

6.4.4. Waar verzoeker de verwerende partij verwijt de documenten die handelen over zijn werk binnen

de LGBT-gemeenschap niet te willen opnemen in het dossier, kan hij niet worden gevolgd. De

protection officer had reeds verduidelijkt dat verzoeker een tweede maal ging worden opgeroepen en er

nog meer zaken gingen worden besproken (NPO I, p. 22). De documenten betreffende verzoekers

LGBT-activisme waren nog niet besproken en dienden derhalve nog niet aan het dossier te worden

toegevoegd, reden waarom de protection officer aangaf dat verzoeker deze documenten terug mocht

meenemen. Deze handeling kan bezwaarlijk worden beschouwd als een opzettelijke poging om deze

documenten te weren uit het dossier nu duidelijk is gebleken dat verzoeker bij het volgend onderhoud

nog de mogelijkheid ging krijgen deze neer te leggen en verder toe te lichten.

Verzoeker verwijst verder naar zijn activiteiten als LGBT-activist en stelt dat hij ook omwille van dit

profiel gevaar loopt.

Vooreerst merkt de Raad samen met verweerder op dat verzoeker er niet in is geslaagd eenduidige

verklaringen af te leggen over deze activiteiten. Gedurende het eerste persoonlijk onderhoud stelt hij dat

zijn partijactiviteiten zich beperkten tot de agroalimentario-problematiek en LGBT-activiteiten (NPO I, p.

10). De bestreden beslissing merkt dan ook terecht op dat het enigszins vreemd is dat geen van de door

verzoeker neergelegde attesten die handelen over zijn politiek activisme zelfs maar enige melding

maken van dit LGBT-activisme. Het louter tegenspreken van deze verklaringen tijdens het tweede

persoonlijk onderhoud, waar verzoeker dan plots stelt dat hij deze activiteiten op zelfstandige basis

ondernam, doen aan deze vaststelling geen afbreuk. Hieruit blijkt ook duidelijk dat verzoeker geen

consistente en eenduidige verklaringen aflegt over zijn vermeende politieke activiteiten.

Verzoeker haalde bovendien geen concrete problemen aan ten gevolge van deze activiteiten. Waar hij

in het verzoekschrift stelt dat het hier gaat om een risicoprofiel en verwijst naar het EASO-rapport van

augustus 2020, brengt de Raad in herinnering dat het loutere gegeven dat een verzoeker valt onder een
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bepaald risicoprofiel, niet volstaat om een nood aan internationale bescherming vast te stellen maar dat

dit afhankelijk is van de individuele omstandigheden van de zaak. Het is aan de verzoeker om op

individuele en concrete wijze aannemelijk te maken dat hij omwille van een bepaald profiel dreigt te

worden vervolgd bij een terugkeer naar Venezuela. Het risico moet individueel en dus in concreto

aannemelijk worden gemaakt, waartoe verzoeker echter in gebreke blijft. Een loutere verwijzing naar

risicoprofielen, mensenrechtenrapporten en de algemene situatie in het land van herkomst volstaat

immers niet. Nergens uit zijn verklaringen blijkt dat hij enig probleem zou hebben gehad ten gevolge van

deze activiteiten. Uit de landeninformatie blijkt bovendien allesbehalve dat elke LGBT-activist hierdoor

problemen krijgt. Er is sprake van intimidatie en bedreigingen maar deze komen voornamelijk voor bij

personen die hier een prominente rol innemen alsook wanneer de activiteiten welbekend zijn, hetgeen

niet het geval is bij verzoeker. Waar verzoeker aanvoert dat 75% van LGBT-activisten Venezuela

ondertussen hebben verlaten, blijkt uit de informatie die verweerder toevoegt aan zijn nota (COI Focus

Venezuela. Seksuele minderheden en transgenders van 25 november 2020) dat deze uitstroom

voornamelijk is te wijten aan het socio-economisch en politiek klimaat en het gebrek aan middelen voor

de verschillende LGBT-verenigingen.

Waar verzoeker een bijkomend stuk aanbrengt (stuk 33 bij het verzoekschrift) om zijn verklaringen

kracht bij te zetten, merkt verweerder correct op dat het ook hier wederom gaat om twee identieke

getuigenissen die volgens eenzelfde template werden opgesteld. Net zoals bij de andere getuigenissen

kunnen er dus vraagtekens worden geplaatst bij de oprechtheid van deze attesten, aangezien kan

worden vermoed dat verzoeker deze zelf heeft opgesteld en aan anderen heeft gevraagd om deze te

ondertekenen. Hoe dan ook, dergelijke getuigenissen zijn niet afkomstig van een objectieve bron en

bieden geen garantie over de authenticiteit van wat wordt besproken. Bovendien maken deze attesten

geen enkele melding van enig concreet voorval of risico in hoofde van verzoeker. Er wordt slechts

algemeen gesteld dat er “zeker een aanslag op [verzoekers] leven zal worden gepleegd wanneer [hij]

terug naar Venezuela gaat”. Dit wordt echter op geen enkele wijze geconcretiseerd en blijkt ook

allesbehalve uit verzoekers eigen verklaringen.

6.4.5. De Raad is in navolging van de commissaris-generaal van oordeel dat het geheel van

bovenstaande vaststellingen de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde politieke profiel, in casu

zijn voorgehouden prominente rol en politieke activisme voor de partij Voluntad Popular, met

uitzondering van zijn steun aan Leopoldo Lopez in 2011 en zijn deelname aan enkele protesten in 2013

en 2014, op de helling plaatst.

6.5. Wat betreft de voorgehouden vervolgingsfeiten door de Venezolaanse autoriteiten

Waar de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht bemerkt dat er tevens ernstige

bedenkingen moeten worden geplaatst bij de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas, slaagt verzoeker

er met zijn verzoekschrift niet in hierover anders te doen denken.

De beperkte tijdsduur bij het invullen van de vragenlijst biedt immers geen verschoning voor het bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: de DVZ) volledig onvermeld laten van de eerste bedreiging in

augustus 2015 door de CICPC (NPO I, p. 20-21). De Raad wijst erop dat het feit dat het interview voor

de DVZ korter is dan dat voor het CGVS, niets afdoet aan de verwachting dat een asielzoeker, die

beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten

vraagt, alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk kan aanbrengen, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds

van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen

aan de asielprocedure. De duur van het interview is hierbij irrelevant. Afgezien van het feit dat de

vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kon evenwel redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij een dermate essentieel

element in het vervolgingsrelaas zou vermelden, te meer daar uit zijn verklaringen voor het CGVS blijkt

dat deze gebeurtenis een niet geringe impact had op zijn leven gezien deze bedreiging de directe

aanleiding zou zijn geweest van zijn eerste vertrek uit Venezuela. Verzoeker stelt daarentegen enkel dat

er in augustus 2015 protesten waren, dat ze naar het huis van vrienden gingen en dat deze problemen

voor hem een hoogtepunt bereikten op 20 mei 2016 toen de colectivos hem wilden arresteren

(vragenlijst CGVS, punt 3.5). Het gegeven dat verzoeker bij aanvang van zijn eerste persoonlijk

onderhoud het initiatief nam om zijn verklaringen bij de DVZ aan te vullen, doet hier geen afbreuk aan.

Verzoeker overtuigt immers niet waar hij aangeeft dat hij dit niet eerder heeft gemeld omdat hij had

begrepen dat hij enkel de datum diende te geven van de start van zijn problemen en hij de focus wou
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leggen op de meest ernstige bedreiging gezien het tijdsgebrek, nu hij wel aanhaalde dat er toen

protesten waren, waar hij helemaal niet op aanwezig was aangezien hij naar eigen zeggen voor het

laatst in 2014 aan een protest deelnam, en dat ze naar het huis van vrienden gingen.

Deze discrepantie ondermijnt de geloofwaardigheid van de verklaarde vervolgingsfeiten, die uit de

beweerde politieke activiteiten zouden zijn voortgevloeid.

Waar verzoeker ter verklaring voor zijn terugkeer naar Venezuela in april 2016, opwerpt dat hij uiterst

voorzichtig was bij deze terugkeer en dat hij verschillende voorzorgen nam, kan hij niet worden gevolgd.

Indien verzoeker werkelijk met de dood werd bedreigd en daarvoor zo snel mogelijk het land verliet in

september 2015, is het niet geloofwaardig dat hij enkele maanden later naar deze situatie zou

terugkeren, en zelfs naar dezelfde stad. Dat hij al zijn berichten en foto’s wiste, hij niemand op voorhand

verwittigde en dat hij bij V. verbleef, neemt niet weg dat hij legaal de grens over ging en zijn paspoort

hierbij werd gecontroleerd (NPO II, p. 13-14). Gezien hij ook niemand verwittigde van zijn terugkomst,

kon hij er zich dus ook niet van vergewissen of het voor hem veilig zou zijn om terug te keren. Dat hij

dergelijk groot risico nam door terug te keren naar de plaats waar de eerdere bedreiging zou hebben

plaatsgevonden, doet dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van de voorgehouden

vervolgingsfeiten.

Wat betreft de tegenstrijdige verklaringen over het incident op 20 mei 2016, werpt verzoeker in het

verzoekschrift op dat hij bij de DVZ, zeggende dat ze er nooit in slaagden zijn huis binnen te komen,

doelt op de gehele groep en hiermee bedoelde dat het niet was gelukt om met de gehele groep binnen

te dringen. Verzoeker overtuigt hiermee allerminst. Bij de DVZ verklaarde hij duidelijk dat “ze” er nooit in

zijn geslaagd het huis binnen te komen (vragenlijst CGVS, punt 3.5). Nergens gaf hij aan, zoals hij bij

het CGVS wel verklaarde, dat er toch een lid van de CICPC binnen kwam om te controleren of hij

aanwezig was of niet (NPO II, p. 15). De vaststelling dat verzoeker over dit essentieel onderdeel van zijn

asielrelaas tegenstrijdige en incoherente verklaringen aflegt, doet verder afbreuk aan de geloofwaardig-

heid van zijn voorgehouden problemen.

De video die verzoeker ter staving van deze inval op 20 mei 2016 neerlegt en die vanuit zijn huis zou

zijn gefilmd, geniet slechts relatieve bewijswaarde daar deze eenvoudig kan worden geënsceneerd en

geen garantie biedt over de authenticiteit van wat wordt afgebeeld noch kan deze worden geverifieerd.

Het is bovendien erg moeilijk op te maken wat er wordt gezegd en uit de video zelf blijkt niet wat de

situatie is, welke personen aanwezig zijn en waar dit werd gefilmd. De verklaringen die verzoeker

hierover bij het CGVS aflegt, doen hier geen afbreuk aan nu deze nota bene tegenstrijdig zijn met wat

hij bij de DVZ uiteenzette.

Wat betreft de verklaringen van V.N. en J.D.G. en de twee attesten van Voluntad Popular die verzoeker

bij het CGVS heeft neergelegd, merkt de commissaris-generaal terdege op: “Voorts bieden de

verklaringen van V.N.(...) en J.D.G.(...) en de twee attesten van Voluntad Popular (bewijsstukken 5-6)

geen enkele informatie over de bedreigingen die u gekend zou hebben in 2015 en 2016, hoewel deze

door u werden gesolliciteerd in het kader van uw verzoek om internationale bescherming, aangezien ze

enkele jaren na de voorgehouden problemen werden opgesteld. Indien u werkelijk deze problemen zou

hebben gekend en hierdoor Venezuela moest verlaten en uw politieke activiteiten moest stopzetten, kan

wel degelijk verwacht worden dat zij hierover concrete verklaringen zouden afleggen.”

De bij het verzoekschrift en aanvullende nota bijgebrachte getuigenissen van A.M. en J.D.G. en de

attesten van Voluntad Popular (stukken 6 en aanvulling, 7, 8 en 34) gaan dan wel weer concreter in op

verzoekers problemen met de Venezolaanse autoriteiten ten gevolge van zijn politieke activiteiten. Ook

hier kan de Raad kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat deze attesten en verklaringen louter

zijn opgesteld op vraag en instructie van verzoeker naar aanleiding van voormelde opmerkingen in de

bestreden beslissing en acht hij het niet ernstig dat verzoeker na confrontatie hiermee plots komt

aandraven met verklaringen en attesten waarin voormelde onvolkomenheden worden rechtgezet.

Los daarvan, uit voormelde stukken blijkt niet op welke manier deze informatie door de partijleden werd

verzameld. Nergens kan worden vastgesteld of deze informatie eventueel werd verzameld louter op

basis van gesprekken met verzoeker zelf of dat eventueel bijkomende stappen werden gezet of acties

werden ondernomen om de beweerde vervolgingsfeiten te controleren of onderbouwen. In ieder geval

moet worden vastgesteld dat de beweringen in deze verklaringen en attesten over de concrete

problemen die verzoeker zou hebben gekend op geen enkele manier worden gestaafd door toevoeging

van concrete stukken of verwijzingen naar concrete pogingen die zouden zijn gedaan om verzoekers

verhaal aan de hand van objectieve bronnen of stukken te verifiëren. In dit verband wijst de Raad

nogmaals op de vaststellingen die het CGVS heeft kunnen doen op basis van verzoekers eigen

verklaringen over zijn vermeend politiek profiel en de vervolgingsfeiten die hij ten gevolge hiervan
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beweerde mee te maken. Zoals reeds werd opgemerkt, zijn de verklaringen van verzoeker in dit

verband op meerdere punten tegenstrijdig, vaag en incoherent, zodat aan de beweerde incidenten geen

enkele geloofwaardigheid kan worden toegekend. De Raad brengt overigens ook hier in herinnering dat

de inhoud van de videoboodschap van A.M. en J.D.G. niet overeenstemt met verzoekers eigen

verklaringen (supra). Gelijkaardige conclusies werden getrokken met betrekking tot de verschillende

getuigenissen (stukken 3 en aanvulling).

Aan voormelde verklaringen, attesten en video’s die verzoeker ter staving van zijn beschermingsverzoek

heeft voorgelegd, kan om bovenvermelde redenen zeer weinig tot geen bewijswaarde worden gehecht.

De stukken kunnen op zich verzoekers vrees voor vervolging niet aannemelijk maken en ze worden

verder niet aangevuld met voldoende samenhangende, volledige en aannemelijke verklaringen.

De geloofwaardigheid van de door verzoeker ingeroepen vervolgingsfeiten wordt ondermijnd door wei-

nig plausibele en tegenstrijdige verklaringen, en door tegenstrijdigheden tussen een aantal neergelegde

bewijsstukken en zijn verklaringen waardoor hem het voordeel van de twijfel niet kan worden toegekend.

Uit wat voorafgaat blijkt dan ook dat verzoeker niet aannemelijk kan maken dat hij voor zijn komst naar

België omwille van zijn deelname aan antiregeringsactiviteiten door de Venezolaanse autoriteiten zou

zijn vervolgd.

6.6. Gelet op zijn individuele omstandigheden, zijn er evenmin aanwijzingen dat verzoeker kan worden

aangemerkt als iemand die op enige wijze in de negatieve aandacht van het Venezolaanse regime

staat. Er kan redelijkerwijze van worden uitgegaan dat verzoekers uiterst beperkte politieke activiteiten,

met name zijn steun aan Leopoldo Lopez in 2011 en zijn deelname aan enkele protesten in 2013 en

2014, niet zichtbaar en/of bekend waren voor het Venezolaanse regime.

Verzoeker brengt geen concrete elementen bij die hier een ander licht op werpen. De Raad herhaalt dat

in de beschikbare landeninformatie niet worden gelezen dat er sprake zou zijn van een systematische

vervolging van personen louter omwille hun deelname aan demonstraties of betogingen tegen het

Venezolaanse regime. Een individuele beoordeling van elke nood aan internationale bescherming blijft

bijgevolg noodzakelijk.

In casu slaagt verzoeker er niet in aannemelijk kan maken dat hij voor zijn komst naar België omwille

van zijn steun aan Leopoldo Lopez en zijn deelname aan manifestaties door de Venezolaanse

autoriteiten of andere actoren zou zijn vervolgd of geviseerd. Er zijn geen negatieve indicaties dat hij

omwille van deze beperkte politieke activiteiten problemen zal ondervinden bij terugkeer naar

Venezuela.

Verzoeker kon overigens Venezuela tweemaal op legale wijze verlaten met zijn eigen paspoort alsook

terugkeren, hetgeen een bijkomende indicatie is dat hij niet in het vizier van de Venezolaanse

overheden staat.

Betreffende zijn paspoort, volhardt verzoeker dat hij dit heeft kunnen vernieuwen bij de Venezolaanse

ambassade in Panama die op dat ogenblik onder controle stond van de Venezolaanse oppositie. Hij

stelt dat dit momenteel misschien niet meer mogelijk is door de coronapandemie. Hij verwijt de

verwerende partij dat de info die zij hanteert van toepassing is op 11 januari 2021, het ogenblik waarop

zij de website consulteerde, maar toont niet dat dit ten tijde van zijn paspoortaanvraag ook zo was. Een

vertaling van de informatie op de website betreffende corona is toegevoegd aan verweerders nota met

opmerkingen. Hieruit blijkt duidelijk dat de beperkingen ten gevolge van de coronapandemie betrekking

hebben op de doorreis van passagiers en in geen geval een invloed hebben op de eventuele toekenning

van documenten door deze specifieke ambassade. Waar verzoeker stelt dat deze ambassade ten tijde

van zijn paspoortaanvraag wel degelijk officiële documenten bezorgde, merkt verweerder terecht op dat

het hier gaat om een blote bewering die op geen enkele manier wordt ondersteund door objectieve

informatie. Integendeel, op het ogenblik dat verweerder de website consulteerde wordt er expliciet

gesteld dat deze ambassade geen paspoorten verstrekt, zoals in de bestreden beslissing wordt

beschreven. Dat dit de normale gang van zaken was voor deze ambassade op het ogenblik dat ver-

zoeker daar zijn paspoort zou hebben aangevraagd kan dan ook redelijkerwijze worden aangenomen.

Er kan hier overigens in herinnering worden gebracht dat verzoeker tweemaal het land onder eigen

naam en op legale wijze heeft kunnen verlaten. Zelfs indien kan worden aangenomen dat verzoeker zijn

paspoort vernieuwde bij de Venezolaanse ambassade onder oppositiebewind, quod non, treedt de Raad

verweerder bij in zijn standpunt dat het onaannemelijk blijft dat iemand met het profiel dat verzoeker
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zicht tracht aan te meten probleemloos het land kon betreden en meermaals heeft verlaten met

documenten onder zijn eigen naam.

In casu, verzoekers individuele omstandigheden samengenomen met de huidige algemene omstandig-

heden in Venezuela, blijken geen concrete aanwijzingen dat hij bij terugkeer problemen zal ondervinden

met de Venezolaanse overheden of andere actoren louter omwille van zijn uiterst beperkte politieke

activiteiten.

6.7. Waar verzoeker de situatie aankaart van terugkerende asielzoekers, wijst de Raad op wat volgt.

Het wordt niet betwist dat verzoeker bij een terugkeer mogelijk zal worden gescreend en ondervraagd

over zijn activiteiten in het buitenland en de redenen waarom hij Venezuela heeft verlaten, dan wel er

naar terugkeert. Hieruit kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. Uit

de beschikbare landeninformatie (COI Focus “Venezuela: Situation Sécuritaire” van 4 april 2019; COI

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

schets” van 15 mei 2020; EASO “Venezuela Country Focus” van augustus 2020) blijkt immers niet dat

er sprake is van een bewust en systematisch beleid waarbij iedere Venezolaan die terugkeert naar

Venezuela louter omwille van een verblijf in het buitenland, dan wel omwille van het indienen van een

verzoek om internationale bescherming, een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

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

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

het feit dat hij of zij een uitgeprocedeerde asielzoeker is, een risico loopt om het slachtoffer te

worden van vervolging of ernstige schade.

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

hangt af van zijn individuele omstandigheden. Personen van wie kan worden vermoed dat zij bij een

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

gepleegd, die in het verleden als opposant werden beschouwd, of van wie wordt vermoed dat ze gekant

zijn tegen de Venezolaanse regering.

Gelet op wat voorafgaat, blijkt nergens uit verzoekers verklaringen dat hij een dergelijk profiel heeft.

Evenmin blijkt uit zijn verklaringen dat hij voor zijn komst naar België in de specifieke negatieve aan-

dacht van de Venezolaanse autoriteiten of andere actoren stond, zoals reeds eerder werd uiteenge-

zet. Het feit dat hij een periode in Colombia, Ecuador en België heeft verbleven en hier in België een

beschermingsverzoek heeft ingediend, resulteert als dusdanig ook niet in bijzondere kenmerken

waardoor verzoeker aannemelijk maakt dat hij bij terugkeer zou worden geviseerd of vervolgd.

Zoals reeds vermeld kan er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat verzoekers beperkte politiek

engagement, niet zichtbaar en/of bekend was voor het Venezolaanse regime of andere actoren. Er zijn

dan ook geen indicaties aanwezig dat verzoeker om deze redenen bij terugkeer naar Venezuela

problemen zal ondervinden. Verzoeker laat na concreet aannemelijk te maken dat hij ernstige

problemen riskeert bij terugkeer naar Venezuela louter omwille van het feit dat hij in het buitenland heeft

verbleven en (gedwongen) moet terugkeren naar zijn land van herkomst.

6.8. De overige door verzoeker voorgelegde documenten vermogen geen afbreuk te doen aan het

voorgaande. De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen verweer voert tegen

de motieven van de bestreden beslissing waar de commissaris-generaal deze documenten correct

beoordeelt als volgt: “Uw paspoort, identiteitskaart en geboorteakte bevestigen uw identiteit,

Venezolaanse nationaliteit en reisroute die niet in twijfel worden getrokken. Uw diploma’s tonen uw

opleidingsniveau aan, dat evenmin wordt betwist. (…) Dat u in 2011 actief was in de presidentiele

campagne van Leopoldo Lopez, wat u tracht aan te tonen door de berichten in de Facebookgroep

“Portugueseños con Leopoldo Lopez el proximo presidente de la republica”, wordt in deze beslissing

niet in twijfel getrokken, maar u kan niet aantonen hierdoor problemen te hebben gekend. Wat de door u

geschreven werken betreft, wordt niet betwist dat u deze in het kader van uw studies schreef en dat u

een interesse had in deze onderwerpen. U laat echter na aan te tonen dat u hierdoor problemen kende.

De gesprekken tonen louter de data en de reden van uw vertrek uit Ecuador aan, wat evenmin betwist

wordt. (…) De overige documenten bevatten louter algemene informatie over de partij Voluntad Popular,

de verkiezingen in 2015, de algemene situatie in Venezuela, Ecuador en Panama en uw verblijf in

België.”
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6.9. In casu, het geheel aan documenten en verzoekers verklaringen in acht genomen en bezien in hun

onderlinge samenhang alsook zijn individuele omstandigheden in acht genomen en cumulatief beoor-

deeld en afgewogen in het licht van de huidige algemene politieke en veiligheidssituatie in Venezuela,

blijken er geen concrete aanwijzingen dat hij bij terugkeer problemen zal ondervinden met de

Venezolaanse overheden of andere actoren.

Bijgevolg wordt niet aannemelijk gemaakt dat verzoeker omwille van zijn profiel een gegronde vrees

voor vervolging heeft.

Bovenstaande vaststellingen volstaan voor de Raad om te concluderen dat voor verzoeker geen

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

van de Vreemdelingenwet kan worden aangenomen.

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

7.1. Waar verzoeker zich betreffende de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden verwezen naar

de hoger gedane vaststellingen daarover, op basis waarvan de Raad concludeert dat hij een risico op

ernstige schade zoals bedoeld in voormelde wetsbepalingen niet aannemelijk maakt.

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

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

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd. Verzoeker maakt geen

gewag van andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Venezuela zouden hebben gekend.

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

socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela.

De Raad herinnert eraan dat geen abstractie kan worden gemaakt van het toepassingsgebied van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, zoals omschreven door de wetgever. In deze verwijst

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

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

a) de Staat;

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

c) niet-overheidsactoren (…)”.

Het Hof van Justitie heeft in zijn rechtspraak reeds verduidelijkt dat artikel 15, b) van richtlijn 2004/83/EU

– waarvan artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt – niet noodzakelijkerwijs

alle hypotheses dekt die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3 van het EVRM zoals uitgelegd

door het EHRM. Zo stelt het Hof:

“In artikel 6 van richtlijn 2004/83 wordt een opsomming gegeven van de actoren van ernstige schade,

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

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

gezondheidsstelsel in het land van herkomst. Voorts preciseert punt 26 van de considerans van die

richtlijn dat gevaren waaraan de bevolking van een land of een deel van de bevolking in het algemeen is

blootgesteld, normaliter op zich geen individuele bedreiging vormen die als ernstige schade kan worden

aangemerkt. De omstandigheid dat een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt, risico loopt op

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

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

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

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

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

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

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

(HvJ 18 december 2014 (GK), M’Bodj t. Belgische Staat, C-542/13, §§ 35-36, 40).

De Raad meent naar analogie dat een algemene precaire socio-economische en humanitaire situatie

niet zonder meer onder het toepassingsgebied van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet kan

vallen.
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Vooreerst blijkt noch uit de bestreden beslissing, noch uit het verzoekschrift, noch uit de beschikbare

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

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

wet, laat staan dat deze situatie louter is te wijten aan een opzettelijk handelen of nalaten van actoren.

Deze situatie blijkt veeleer het gevolg te zijn van een complexe wisselwerking tussen verschillende

elementen en economische factoren, zoals economisch wanbeheer, Amerikaanse economische

sancties, de dalende olieproductie en olieprijzen, hyperinflatie en een inkrimping van de economie. Uit

de landeninformatie blijkt dat Venezuela veel te lijden heeft gehad van de lagere olieprijs sinds 2015.

Door die economische situatie is de inflatie uiteindelijk sterk gestegen en is er een hoge werkloosheid

ontstaan.

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

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

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

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

degene die om subsidiaire bescherming verzoekt, specifiek wordt blootgesteld aan het risico op een

bepaald soort schade” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, pt.

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

individueel, van aard zijn. De omstandigheid dat een verzoeker omwille van de precaire socio-

economische en humanitaire situatie in Venezuela het risico loopt om niet te kunnen voorzien in zijn

elementaire levensbehoeften, doch hem niet opzettelijk de beschikbare sociale voorzieningen worden

geweigerd, volstaat dan ook niet om hem subsidiaire bescherming te verlenen.

In casu blijkt niet dat verzoeker in deze context persoonlijk wordt geviseerd of dat hij behoort tot een

groep van geviseerde personen. Verzoeker toont immers niet aan dat hij bij terugkeer naar Venezuela

op intentionele en gerichte wijze zou worden onderworpen aan een onmenselijke behandeling, met

name een situatie van extreme armoede waarbij hij niet in zijn elementaire levensbehoeften zou kunnen

voorzien. In de bestreden beslissing wordt overigens nog terecht gewezen op wat volgt: “Uw moeder

bezit een eigen woning, waar u zelf jarenlang woonde (CGVS I, p. 3-4). Zij werkt als leerkracht in het

lager onderwijs en uw broer, die bij haar woont, werkt als verkoper van tweedehandswagens (CGVS I,

p. 5). U verklaart daarnaast dat u zonder problemen terecht kon bij uw vriend V.N.(...) en zijn familie. U

moest bovendien niets betalen om bij hen te verblijven (CGVS I, p. 5). U verklaart voorts dat zijn ouders

voor u als ouders zijn (CGVS II, p. 14). Bovenstaand netwerk zou u bij een terugkeer dus kunnen

opvangen en ondersteunen. Daarnaast hebt uzelf een universitair diploma in de rechten (CGVS I, p. 6).”

Waar verzoeker nog verwijst naar de falende publieke gezondheidszorg omwille van het COVID-19-

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

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

nr. 13.847 (c)). Bovendien wijst de Raad erop dat uit verzoekers verklaringen nergens blijkt dat hij

medische problemen kent en hij momenteel dan ook geen nood heeft aan medische zorg waardoor dit

argument in casu niet relevant is. Hoe dan ook, eventuele schade als gevolg van een algemeen en niet-

intentioneel gebrek aan doeltreffende medische voorzieningen in het land van herkomst valt niet onder

het toepassingsgebied van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat

verzoeker niet aanvoert, noch kan blijken uit de elementen in het dossier, dat de Venezolaanse

overheden hem desgevallend op intentionele wijze de nodige medische zorgen zullen ontzeggen.

Bijgevolg kan niet zonder meer worden aangenomen dat verzoeker bij terugkeer naar Venezuela in een

mensonwaardige situatie zou terechtkomen als gevolg van een intentioneel menselijk handelen in de zin

van artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.

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

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

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

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

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

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

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

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

2009 (GK), C-465/07, Elgafaji, pt. 43).
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Uit het geheel van de objectieve landeninformatie die door beide partijen wordt voorgelegd, besluit de

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

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

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

crimineel geweld of politioneel geweld is dan ook geïndividualiseerd en niet willekeurig.

Overigens kadert dit politioneel en crimineel geweld niet binnen een gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten

van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of wanneer twee of

meer gewapende groeperingen onderling strijden en is bovendien in wezen niet willekeurig van aard

(HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité (GK)). Dit politioneel en crimineel geweld moet dan ook veeleer

in overweging worden genomen bij een beoordeling in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4, a) en b)

van de Vreemdelingenwet. De verwijzing in het verzoekschrift naar de veiligheidssituatie in Venezuela is

louter algemeen van aard en het is nog steeds aan verzoeker om een gegronde vrees voor vervolging

dan wel een reëel risico op ernstige schade te concretiseren. Uit wat hierboven werd besproken, blijkt

dat in casu geen gegronde vrees voor vervolging noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van

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

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

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

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

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

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

confrontaties tussen irreguliere gewapende groeperingen en de Venezolaanse autoriteiten. De Raad

stelt samen met de verwerende partij vast dat deze gewapende confrontaties kunnen worden

aangemerkt als een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, zoals

gedefinieerd door Hof van Justitie in het arrest Diakité.

Verzoeker, die verklaart geboren en getogen te zijn in de deelstaat Portuguesa, is evenwel niet uit een

van deze gebieden afkomstig. Uit de beschikbare landeninformatie kan niet worden afgeleid dat thans in

verzoekers verklaarde regio van herkomst een gewapend conflict heerst in de zin van artikel 48/4, § 2,

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

Bij gebrek aan een gewapend conflict in de deelstaat Portuguesa, is artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet niet van toepassing.

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

8. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze is beperkt tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

9. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker tweemaal werd gehoord op het CGVS. Tijdens deze

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

zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn

advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Spaans machtig is. De Raad stelt verder vast

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

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

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

werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan

gelet op voorgaande evenmin worden volgehouden.

10. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

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

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

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

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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11. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

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

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier juni tweeduizend eenentwintig door:

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

dhr. T. LEYSEN , griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


