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nr. 246 016 van 11 december 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. RIAD

Haachtsesteenweg 55

1210 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 21 januari 2019

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

staatlozen van 21 december 2018.

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 6 oktober 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 november

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. RIAD, en van attaché M.

SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekster dient op 8 november 2017, als niet-begeleide minderjarige, een verzoek om internationale

bescherming in.

Verzoekster wordt op 14 september 2018 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).

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

neemt op 21 december 2018 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering

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

U bent nog minderjarig. U verklaart een Venezolaans staatsburger te zijn geboren in Barquisimeto, waar

u ook tot aan uw vertrek uit het land heeft verbleven. U woonde er samen met uw moeder, uw twee

zussen en een halfbroer aan moederszijde. Uw ouders zijn gescheiden en uw vader overleed op 21

oktober 2011. U had wel nog contact met de nieuwe vrouw van uw vader en uw drie halfzussen aan

vaderszijde. U ging tot het eerste jaar van het secundair naar school. Voor de schoolvakantie van 2017

bent u uit financiële overwegingen gestopt met school. Uw halfzus [I.] stond u en uw moeder vaak

financieel bij, zowel voor het schoolgeld als voor andere persoonlijke onkosten. Zij had echter het land

verlaten waardoor jullie onvoldoende middelen hadden om in uw onderhoud te voorzien. U heeft het

land verlaten omwille van de slechte situatie in Venezuela. U klaagt aan dat er vaak protesten waren in

uw straat en dat het er onveilig was door de aanwezigheid van criminelen. Door de financiële

moeilijkheden die uw gezin kende zagen uw zussen zich verplicht om zich te prostitueren om het gezin

van een inkomen te voorzien. U vreest dat u dezelfde toekomst zou wachten en ging akkoord om het

land te verlaten. Op 31 oktober 2017 heeft u Venezuela verlaten. U reisde alleen met assistentie van het

luchthavenpersoneel naar België. Uw reis werd geregeld door uw halfzus die reeds in België verbleef.

Op 08 november 2017 diende u een verzoek om internationale bescherming in. Ook uw halfzus en haar

man en haar dochter dienden een verzoek om internationale bescherming in (CGVS-kenmerk […]).

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: uw paspoort, uw

identiteitskaart, een kopie van de identiteitskaarten van uw ouders, de overlijdensakte van uw vader, uw

geboorteakte en uw schoolrapporten.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in

het bijzijn van uw voogd [en advocaat] die in de mogelijkheid verkeerde[n] om opmerkingen te

formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening

gehouden met uw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van

herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin van

de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Er dient vastgesteld te worden dat u geen concrete gegevens of elementen hebt aangehaald waaruit

blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of omwille van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming, noch dat u er om de hiervoor vermelde redenen niet naar

zou kunnen terugkeren. U verklaarde namelijk Venezuela verlaten te hebben omwille van de slechte

economische situatie in Venezuela waar uw gezin na het vertrek van uw halfzus die uw gezin financieel

bijstond in verkeerde. Daarnaast haalt u geen individuele vervolgingsfeiten aan. U verklaart nooit enige

politieke activiteiten te hebben ontwikkeld (notities persoonlijk onderhoud p.10) en nergens uit uw

verklaringen blijkt dat u enige vervolging zou dienen te vrezen door de Venezolaanse autoriteiten of

enige andere actoren. Bovenstaand probleem is evenwel louter van economische aard en houdt als

dusdanig geen verband met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet
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in internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren

omwille van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging.

Om aanspraak te kunnen maken op een vluchtelingenstatus dient u een individueel risico op

vervolging aannemelijk te maken. Een loutere verwijzing naar de algemene situatie zonder te kunnen

aangeven om welke reden dit voor u persoonlijk een risico zou inhouden volstaat niet. Waar u verklaart

te vrezen net als uw zussen in de prostitutie te belanden kan ook dit niet weerhouden worden als een

reden om u internationale bescherming toe te kennen. In deze dient er overigens op gewezen dat dit

een louter hypothetische vrees betreft. Ook uw zussen zouden niet tot prostitutie gedwongen zijn maar

dit doen uit economische overwegingen (notities persoonlijk onderhoud p.10). Nergens blijkt uit uw

verklaringen dat u in Venezuela geen enkele andere optie zou kennen dan zich eveneens te

prostitueren of dat u hiertoe gedwongen zou worden. Uit uw verklaringen komen derhalve geen

elementen naar voren die wijzen op een persoonlijke vrees voor vervolging in de zin van de Conventie

van Genève.

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

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

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

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

§2 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

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

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

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

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

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

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

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

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

228).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persoon woonachtig in Venezuela in precaire omstandigheden leeft.

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

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

overwegingen in geval van terugkeer naar het land van herkomst niet noodzakelijk verband houden met
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de vraag of er een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Het terugsturen van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 92).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ee ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

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

blijkt dat het gros van het geweld dat in Venezuela plaatsvindt er de vorm aanneemt van

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals moorden, ontvoeringen, afpersing, drugshandel en illegale

ontginning van mijnen. Het merendeel van deze misdaden wordt gepleegd door individuele misdadigers

of kleine lokale bendes. Niettegenstaande sommige gewapende groeperingen, zoals de guerrilla-

bewegingen uit Colombia, de Bolivarian Liberation Forces en de stedelijke colectivos, hun criminele

activiteiten combineren met een politiek discours ter ondersteuning van het Chávez project, is

economische verrijking het primaire doel van de in Venezuela gepleegde misdaden. Het merendeel van

het geweld in Venezuela is bijgevolg niet zuiver conflictgerelateerd en doorgaans doelgericht van aard.

Het CGVS erkent dat crimineel geweld er wijdverspreid, doch benadrukt dat dit geweld niet kadert in

een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met gewapende

groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in Venezuela actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. U legt namelijk

enkel documenten neer ter staving van uw identiteit en van het overlijden van uw vader. Deze
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documenten kunnen op geen enkele manier een aanwijzing vormen voor een risico op vervolging in uw

land van herkomst, zij vormen namelijk louter een bewijs van uw identiteit, wat in deze niet ter discussie

staat.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging”

zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of dat u bij

een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige

schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U beroept zich voor uw

verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet

op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op basis

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

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.

Het Commissariaat-generaal wijst de staatssecretaris op het feit dat ook in hoofde van uw halfzus en

haar man en haar dochter die samen met u in België verblijven (CGVS-kenmerk 17/14434(B) en

17/14250) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen.”

2. Het verzoekschrift

Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van het Internationaal Kinder-

rechtenverdrag, van de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

(hierna: EVRM), van artikel 24 van het Handvest Grondrechten EU, van artikel 22bis van de Grondwet;

van de artikelen 1,12°, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 48/9, 57/1, § 4, 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 de artikelen 14, § 4 en 17, § 2 van het Koninklijk Besluit

van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van het CGVS (hierna: KB CGVS), van artikel 4 van de

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

motivering van de bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, m.n. de

zorgvuldigheidsplicht, de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel.

Na een theoretische uiteenzetting van de geschonden geachte wetsbepalingen en rechtsbeginselen,

betoogt verzoekster, zeer kort samengevat, dat zij in geval van terugkeer wel degelijk een gegronde

vrees heeft voor vervolging, minstens slachtoffer zou worden van ernstige schade, omwille van de

individuele situatie van haar gezin, rekening houdend met de algemene situatie in Venezuela. In het

bijzonder meent verzoekster dat zij ingeval van terugkeer het risico loopt opnieuw te belanden in een

situatie van extreme armoede die neerkomt op vervolging minstens een onmenselijke en vernederende

behandeling, het risico loopt zich gedwongen te moeten prostitueren om zich te kunnen voeden en in

haar basisbehoeften te kunnen voorzien, wat neerkomt op vervolging minstens een onmenselijke en

vernederende behandeling en het risico loopt te worden beschouwd als een politieke tegenstander

omwille van haar vlucht naar België en haar familiale band met de heer J.P.E.P.

Bovendien meent verzoekster dat bij de behandeling van haar beschermingsverzoek onvoldoende

rekening werd gehouden met haar hoger belang als minderjarig kind en het onderzoek dat hiermee

gepaard dient te gaan. Zij verwijst naar haar individuele situatie, meer bepaald deze van haar gezin, met

een alleenstaande moeder die moet instaan voor verzoekster, haar halfbroer en haar twee halfzussen.

Verzoekster voegt ter ondersteuning van haar verzoekschrift volgende stukken toe:

“2. Notities advocaat verzoekster tijdens gehoor dd. 14.09.2019

3. Kopie paspoort verzoekster

4. Aanstelling Mevrouw S.V. als voogd”.
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3. Nota met opmerkingen

Op 11 februari 2019 legt de verwerende partij overeenkomstig artikel 39/72, §1 van de Vreemdelingen-

wet een nota met opmerkingen neer, waarbij zij repliceert op de argumentatie van verzoekster en de

weigeringsbeslissingen in hoofde van E.P.J.P. en A.H.I.L. voegt.

4. Aanvullende nota’s

4.1. Verzoekster maakt op 5 november 2019 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over, waarbij zij volgende stukken voegt: “Verklaring opgesteld

door moeder van verzoekster, kopie identiteitskaart moeder en met beëdigde vertaling”, “Sociaal rapport

met beëdigde vertaling”, “Een attest van de raad van het decanaat voor wetenschappen en technologie

van de universiteit met beëdigde vertaling”, “Een attest van Prof. Ivan Sosa, van de afdeling sport van

de universiteit met beëdigde vertaling”, “Een attest van de lokale autoriteiten van Pereira (Colombia) met

beëdigde vertaling”, “Een attest van de school waar verzoekster broer is ingeschreven met beëdigde

vertaling”, “een attest van een lokale parochie met beëdigde vertaling”, “Whatsapp berichten met

moeder verzoekster tussen maart-april 2019” en “Omslag in dewelke alle stukken werden verstuurd

vanuit Colombia”. Al deze stukken betreffen kopieën.

4.2. Verweerder maakt op 10 maart 2020 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

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

Venezuela wordt gemaakt. Hij verwijst hierbij naar:

1) COI Focus “Venezuela : situation socio-économique”;

2) Venezuela. Situational update and 2019 outlook;

3) Venezuela blackout. With the electricity out, I can't get my chemo;

4) Venezuelans scramble for food and water as oil exports hit by blackout;

5) 10 things you need to know about Venezuela's human rights crisis;

6) AI -Venezuela 2017-2018;

7) The Darkest Hours. Power Outages Raise the Temperature in Venezuela;

8) Venezuela. All you need to know about the crisis in nine charts;

9) Venezuela's elite restaurants thrive as food shortages worsen;

10) The Maduro diet: food v. freedom in Venezuela;

11) Venezuelans turn to food production amid crisis;

12) Getting food to your fridge is a full-time job in Venezuela;

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

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

4.3. Verzoekster maakt op 17 maart 2020 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aanvullende nota over waarbij zij informatie voegt over de actuele situatie in

Venezuela en Colombia.

4.4. Ter terechtzitting van 17 maart 2020 legt verzoekster overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid

van de Vreemdelingenwet een aanvullende nota neer met alle originele stukken waarvan de kopieën

reeds per aanvullende nota van 5 november 2019 werden overgemaakt.

4.5. De verwerende partij maakt op 9 november 2020 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van

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

Venezuela wordt gemaakt. Zij verwijst hierbij naar:

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

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

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

- EASO “Venezuela Country Focus” van augustus 2020.

4.6. Verzoekster maakt op 16 november 2020 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aanvullende nota over waarbij zij informatie voegt over de actuele situatie in

Venezuela en Colombia.

4.7. Verzoekster maakt ter terechtzitting van 17 november 2020 overeenkomstig artikel 39/76, § 1,

tweede lid van de Vreemdelingenwet aanvullende nota over waarbij zij de originele DHL-envelop voegt

waarin de stukken neergelegd bij aanvullende nota van 17 maart 2020 vanuit Colombia werden

verstuurd.
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5. Beoordeling

5.1. Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegings-

dossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemde-

lingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve

kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden

beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd

argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de

Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de verplichting om “een

daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van artikel 46 van de

richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt dat werd ingediend op

basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit te leggen op een manier

die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek van zowel de juridische als de

feitelijke gronden, zoals deze voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

5.2. Verzoekster is een niet-begeleid minderjarig meisje uit de stad Barquisimeto in Venezuela. Uit haar

verklaringen blijkt dat zij het land heeft verlaten omwille van de algemene slechte situatie, de protesten

en onveiligheid door criminelen en de financiële moeilijkheden in haar gezin waardoor haar oudere

zussen zich verplicht zagen zich te prostitueren om het gezin van een inkomen te voorzien.

5.3. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster niet voldoende is ondervraagd over haar concrete

omstandigheden, gezinssituatie en familiale/sociale netwerken, hoewel er toch aanwijzingen waren van

een precaire situatie waarop de dossierbehandelaar niet verder is doorgegaan.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekster het halfzusje is van mevrouw A.H.I.L., die haar vroeger in

Venezuela financieel steunde. Mevrouw A.H.I.L. is op haar beurt getrouwd met de heer E.P.J.P. Beiden

vroegen internationale bescherming aan in België.

Mevrouw A.H.I.L. en de heer E.P.J.P. werden inmiddels door de Raad als vluchteling erkend bij arrest

nr. 246 014 van 11 december 2020.

Ten slotte legt verzoekster per aanvullende nota stukken voor die dateren van 2019 en waaruit zou

moeten blijken dat haar moeder, twee zussen en broer naar Colombia zijn gevlucht nadat één van haar

halfzussen werd ontvoerd. Of verzoeksters gezin zich heden nog in Colombia bevindt, is niet duidelijk.

Wat er ook van zij, de Raad wordt geconfronteerd met omstandigheden die de situatie van verzoekster

in Venezuela danig lijken te wijzigen en die aanleiding kunnen geven tot een verhoogde kwetsbaarheid

die, desgevallend, in het kader van een beoordeling in het licht van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet moet worden meegenomen.

Gelet op al deze elementen blijkt genoegzaam dat een verder onderzoek naar de huidige en daad-

werkelijke situatie van verzoekster in Venezuela, in het licht van de gewijzigde omstandigheden, zich

opdringt.

Wegens de grenzen van de ondervraging ter terechtzitting en bij gebrek aan de nodige onderzoeksbe-

voegdheid, beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen evenwel niet over essentiële elementen

om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of

hervorming zonder hiertoe aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen.

Bijgevolg dient de bestreden beslissing te worden vernietigd overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede

lid, 2° en artikel 39/76, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 21

december 2018 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf december tweeduizend twintig door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


