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nr. 248 839 van 9 februari 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. PONSAERTS

Adolphe Lacomblelaan 59-61 bus 5

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 Venezolaan-se nationaliteit te zijn, op 12 mei 2020

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

staatlozen van 8 april 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 20 mei 2020 met refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

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

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. PONSAERTS, en van attaché

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster dient op 17 januari 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Zij wordt

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

3 juni 2019.

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

neemt op 8 april 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de

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



RvV X - Pagina 2 van 20

“A. Feitenrelaas

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

studie aan het conservatorium studeerde u één jaar in Schotland om er Engels te leren. U keerde terug

naar Caracas om een diploma in de culinaire kunsten te behalen, gevolgd door een licentiaatsdiploma

muziek aan de UNEARTE universiteit.

Sinds 2002 neemt u deel aan protesten tegen de regering. Op 4 april 2017 was u aanwezig op een

protest tegen de regering waarbij u op de grond viel. Op 6 juli 2017 wilde u samen met een vriend

deelnemen aan een protest tegen de regering. Toen jullie aankwamen, was de Guardia Nacional reeds

ter plekke. Jullie gingen naar het commercieel centrum om jullie te verstoppen maar de Guardia

Nacional zette ook daar traangas in. Jullie keerden vervolgens terug naar jullie wagen in de parking.

Leden van de Guardia Nacional tikten op jullie ruit, vroegen of u deel uitmaakte van de protesten,

namen u bij uw haar en sloegen u tegen uw stuur. Ze zeiden dat u niet meer mocht deelnemen of dat u

gevangen zou genomen worden.

Toen u uw onderzoek aan de universiteit wilde afwerken, trokken twee begeleiders zich terug omdat ze

er bij de administratie waren achter gekomen dat u geen Chaviste was en wilden verhinderen dat u uw

einddiploma zou behalen. U werd gevraagd naar een andere universiteit te gaan maar u wilde niet

toegeven. U vond een andere begeleider en u rondde uw onderzoek online af.

Op 1 mei 2018 verliet u Venezuela om via Colombia naar Madrid te reizen. U reisde door naar België

waar u drie maanden op vakantie ging bij uw zus [M.V.] die voor een internationaal oliebedrijf werkt. Op

25 juli 2018 keerde u terug naar Venezuela. Eens terug in Venezuela merkte u dat u zwanger was van

een Belgische man die alle contact met u had verbroken. Op 12 december 2018 keerde u samen met

uw vader terug naar België op vakantie. Na één maand keerde uw vader terug naar Venezuela. U ging

niet met hem mee maar diende een verzoek om internationale bescherming in op 17 januari 2019.

U vreest dat u bij terugkeer naar Venezuela slachtoffer kan worden van een willekeurige arrestatie. U

vreest bovendien dat u niet van verder onderwijs kan genieten omdat u geen Chaviste bent.

Ter staving van uw verzoek legt u uw origineel paspoort neer, alsook het originele paspoort van uw zoon

G.(…), uw originele geboorteakte inclusief Franse vertaling, de originele geboorteakte van G.(…)

inclusief Franse vertaling, uw originele diploma middelbaar onderwijs d.d. 26 juli 2007 inclusief Franse

vertaling, een kopie van een attest van de UNEARTE universiteit d.d. 21 mei 2018 inclusief Franse

vertaling, een kopie van een attest van het jeugdorkest van Chacao d.d. 28 januari 2014 inclusief

Franse vertaling, een originele volmacht van de vader van uw zoon die u de toelating geeft het land te

verlaten met uw zoon d.d. 24 januari 2018 inclusief Franse vertaling, de Franse vertaling van een

bachelordiploma in de culinaire kunsten d.d. 13 september 2013, een kopie van een certificaat over

uw deelname aan het jeugdorkest d.d. 12 juni 2007, een kopie van een document ter bewijs van uw

inschrijving in de richting musicologie aan de UNEARTE d.d. 17 februari 2019, een kopie van een

getuigenis van een buurvrouw over uw deelname aan een protest op 6 juli 2017 met gekopieerde

identiteitskaart van de buurvrouw, een kopie van een getuigenis van de echtgenoot van uw tante over

uw deelname aan dit protest met zijn gekopieerde identiteitskaart, de vertaling van een nieuwsartikel

over het protest van 4 april 2017, een gekopieerde foto van dit protest, uw aanvraag voor kraamgeld bij

de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, uw aanvraag voor een zwangerschapsuitkering bij de gemeente

Sint-Lambrechts-Woluwe, een kopie van de geboorteakte van uw dochter E.(…), een

vaccinatiecertificaat van E.(…) en een medisch attest van uw klinisch psycholoog in Caracas waaruit

zou moeten blijken dat u angst- en paniekaanvallen had en in therapie ging en gaat. Uw advocaat

stuurde op 8 maart 2019 opmerkingen door ter voorbereiding van het onderhoud bij het CGVS.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
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Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

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

kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U zou vrezen om terug naar Venezuela te gaan omdat u door uw deelname aan enkele protesten het

risico zou lopen om gearresteerd te worden. Bovendien zou u niet terug kunnen gaan omdat het u niet

mogelijk zou zijn om verder te studeren in Venezuela en uw muzikaal talent tot volle ontplooiing te laten

komen. Uit uw verklaringen moet echter afgeleid worden dat u geen actuele vrees voor vervolging heeft

of risico op ernstige schade loopt.

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

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

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

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

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

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

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

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

https://reliefweb.int ; de COI Focus Venezuela: Situation Sécuritaire van 4 april 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/ files/rapporten/coi_focus_venezuela_situation_securitaire_20190404.

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; en OHCHR : Human rights

in the Bolivarian Republic of Venezuela, van juli 2019, beschikbaar op https://www.ohchr.org/EN/

HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/ A_HRC_41_18.docx of op

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

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

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

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

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

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

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

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

detentieomstandigheden, de gezondheidszorg of voedselvoorziening; en leden van gewapende

groepering waarvan vermoed wordt dat ze de oppositie steunen etc.

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

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

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

dergelijke massademonstraties plaatsvinden tracht de Venezolaanse regering deze hardhandig de kop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar internationale bescherming blijft derhalve noodzakelijk.

Door het feit dat u getuige was van geweld tijdens een betoging op 4 april 2017 en door het feit dat u

zelf bedreigd werd tijdens een betoging op 6 juli 2017, vreest u om gevonden te worden door de

personen die u hebben bedreigd (notities persoonlijk onderhoud CGVS d.d. 03/06/2019, p. 12; stuk 21,

p. 13-16). Sinds de betoging van 6 juli 2017 bleef u thuis en ging enkel nog naar de dichtstbijzijnde

markt maar vermeed op straat aanwezig te zijn (CGVS, p. 15). U zou wel nog uw job als leerkracht
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hebben uitgevoerd aan de Emil Friedmanschool maar hield een laag profiel (CGVS, p. 15). U bezocht

een psychiater voor uw angsten en paranoïde gedachten en zou vanaf half september 2017 naar een

klinisch psychologe zijn gegaan (CGVS, p. 10). Los van het feit dat u geen enkel bewijs geeft van uw

aanwezigheid op de protesten behalve getuigenissen van twee kennissen (CGVS, p. 13), is het binnen

die context uiterst vreemd dat u eind april 2018 naar België vertrok en er drie maanden op vakantie ging

(CGVS, p. 5) terwijl u op geen enkel moment overwoog om een verzoek om internationale bescherming

in te dienen (CGVS, p. 6). Dit is niet verenigbaar met en getuigt niet van een vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming. Een asielprocedure is net uitgewerkt om bescherming te

bieden aan personen die vrezen voor vervolging om een reden voorzien in de Vluchtelingenconventie

en/of vrezen ernstige schade te lijden zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van

iemand die beweert zo een vrees te hebben en stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan worden

verwacht dat hij zo snel mogelijk en althans binnen een redelijke termijn deze beschermingsmodaliteiten

aangrijpt. U had weliswaar het plan om te emigreren maar dacht dat de asielprocedure niet de beste

optie was en besliste pas anders toen u een tweede kind verwachtte (CGVS, p. 6). Dit is opnieuw een

ernstige indicatie dat u geen vrees voor vervolging heeft zoals bepaald in de vluchtelingenconventie of

risico op ernstige schade loopt zoals bepaald in artikel 48/4 §2 a) en b) van de Vreemdelingenwet. Uw

verklaring om pas in januari 2019 een verzoek om internationale bescherming in te dienen kan niet

overtuigen. U beweert dat de situatie fel veranderd is, de protesten gewelddadiger werden en de situatie

op straat ook erger werd (CGVS, p. 12). Dit neemt echter niet weg dat uw persoonlijke redenen om een

verzoek om internationale bescherming in te dienen reeds lange tijd eerder begonnen. Buren van uw

ouders zouden ook opgepakt zijn (CGVS, p. 12, 13) maar u blijkt louter te verwijzen naar de algemene

situatie (CGVS, p. 13). Dat u hierdoor zelf ook een risico zou lopen om gearresteerd te worden, maakt u

geenszins aannemelijk. U maakt namelijk niet aannemelijk dat de veiligheidstroepen wisten wie u was,

hetgeen u, uw familie en uw zoon rechtstreeks in gevaar bracht (stuk 21, p. 3). Uit uw verklaringen blijkt

immers dat u na het protest van 6 juli 2017, waar u bedreigd zou zijn door een lid van de Guardia

Nacional, niet meer naar betogingen ging (CGVS, p. 11). Sindsdien heeft u niets meer vernomen van de

Guardia Nacional of van colectivo’s (CGVS, p. 15). U verklaart dit zelf door te stellen dat u thuis bleef en

een laag profiel hield (CGVS, p. 15). Er moet opnieuw verwezen worden naar het feit dat u er zowel

in april 2018 als in december 2018 in slaagde om Venezuela te verlaten (CGVS, p. 6). Ook na uw

terugkomst uit België eind juli 2018 ondervond u vier en een halve maand lang geen enkel probleem en

uw tweede vertrek naar België in december 2018 was aanvankelijk ook louter om er op vakantie te gaan

(CGVS, p. 12). U vreest verder dat er u nu nog iets zou kunnen overkomen omdat uw belagers via de

universiteit al uw gegevens zouden kunnen bekomen, ook over uw politieke ingesteldheid (CGVS, p.

16). Deze vrees is louter hypothetisch aangezien u geen enkel probleem heeft ondervonden na de

gebeurtenissen van 6 juli 2017. U heeft zelfs geen idee of dergelijke gegevens al ooit bekomen werden

in uw universiteit (CGVS, p. 16) en kan geen enkel voorbeeld geven van een dergelijke gebeurtenis op

een andere universiteit (CGVS, p. 16), waardoor u niet in concreto aantoont dat dit voor u een werkelijk

risico zou zijn en dit een blote bewering blijft. Bovendien woont uw vriend Miguel, die bij u was op het

moment dat u bedreigd werd door een lid van de Guardia Nacional, nog steeds in Caracas maar u heeft

geen idee of hij nog bedreigd is (CGVS, p. 10), hetgeen een verdere aanwijzing is dat u geen risico

loopt gearresteerd te worden. Dat uw familie ook gevaar zou lopen (stuk 21, p. 3) is al even

onwaarschijnlijk. Uw vader zou u immers vergezeld hebben naar België in december 2018 maar zou na

één maand vakantie terug naar Venezuela zijn gegaan (CGVS, p. 6). Hij zou bezig zijn met een verhuis

naar Colombia om daar een nieuw bedrijf op te zetten maar keert nog vaak terug naar Caracas, onder

andere om voor uw grootvader te zorgen (CGVS, p. 6-7).

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 het

Venezolaanse regime stond, kan redelijkerwijze van uitgegaan worden dat uw deelname aan protesten

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

Tot slot moet er op gewezen worden dat het feit dat u niet langer van onderwijs zou kunnen genieten

omwille van uw politieke ingesteldheid en u zich niet meer zou kunnen ontplooien als artiest (stuk 21, p.

3-4, 16-17; CGVS, p. 9) niet kan gekwalificeerd worden als vervolging of ernstige schade. Daarbij moet

ten eerste opgemerkt worden dat u reeds verschillende diploma’s heeft behaald (CGVS, p. 3), dat u een

jaar in Schotland heeft kunnen studeren (CGVS, p. 3) en dat u tijdens en na uw studie verschillende

jobs heeft uitgeoefend in Venezuela, waaronder in de muzieksector (CGVS, p. 3). Verder blijkt uw

discriminatie op de universiteit geenszins zwaarwichtig genoeg om te kunnen spreken van vervolging of

ernstige schade. U moest tijdens uw eindwerk tweemaal van begeleider veranderen waarbij u éénmaal
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het advies kreeg om naar een andere universiteit te gaan (CGVS, p. 9). Dit gegeven op zich wijst er al

op dat er wel degelijk mogelijkheden waren voor u om uw scholing verder te zetten in een andere

onderwijsinstelling. Verder geeft u zelf aan dat u uiteindelijk toch een begeleider kreeg die u toeliet

om uw onderzoek verder te zetten, hetgeen u ook deed waardoor u het online kon afronden (CGVS, p.

9). Behalve dit voorval kan u geen enkel concrete gebeurtenis geven waarbij u zelf gediscrimineerd

werd omwille van uw politieke ingesteldheid (CGVS, p. 9-10). Deze discriminatie is zodoende

onvoldoende zwaarwichtig om gekwalificeerd te worden als vervolging of ernstige schade.

Aldus slaagt u er niet in aannemelijk te maken dat u een gegronde vrees voor vervolging heeft zoals

bepaald in de vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade loopt zoals bepaald in artikel

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

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

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

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

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

§2 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

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

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

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

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

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

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

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

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

228).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persoon woonachtig in Venezuela in precaire omstandigheden leeft.

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

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

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

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

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

op socio-economisch vlak zullen ondervinden bereikt immers niet het niveau van hardheid dat door
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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. U geeft namelijk aan dat u verschillende

diploma’s bezit en verschillende jobs heeft uitgeoefend in Venezuela (CGVS, p. 3). Gezien uw hoog

intellectueel en artistiek potentieel (stuk 21, p. 16) moet het u mogelijk zijn om opnieuw werk te vinden in

Caracas, al dan niet in de muzikale sector. Verder moet geconcludeerd worden dat u kunt rekenen op

steun van verschillende personen in Caracas. U heeft nog wekelijks contact met de vader van uw zoon

met wie u een goede relatie heeft (CGVS, p. 5) en die in Caracas voor een Noord- Amerikaans bedrijf

zou werken (CGVS, p. 4). Uw vader zou nog vaak in Caracas verblijven hoewel hij een verhuis naar

Colombia aan het organiseren is en is voormalig eigenaar van een transportbedrijf in de

petroleumsector (CGVS, p. 6). Uw grootvader woont ook nog in Caracas en heeft genoeg middelen om

niet naar een geriatrische instelling te gaan maar om een persoonlijke verzorgster te betalen, in

hetzelfde gebouw als interim-president Juan Guaido (CGVS, p. 12). Tijdens uw studie kon u het zich

bovendien veroorloven om – ondanks het feit dat uw vader in Caracas woonde – een eigen woning te

huren in Caracas (CGVS, p. 12). Dit zijn allemaal tekenen van een zekere welstand die niet te

kwalificeren valt als onmenselijke en vernederende levensomstandigheden. Uw zus werkt bovendien

voor Exxon-Mobil in België en kan u vanuit België verder ondersteunen, terwijl u ook nog een tante, een

oom en een nicht heeft in Venezuela hoewel zij ook rekenen op steun vanuit het buitenland (CGVS, p.

11). U legt bovendien nog twee getuigenissen neer, één van een buurvrouw en één van de

echtgenoot van uw tante, waaruit blijkt dat deze personen die nog in Caracas wonen, bereid zijn om u te

helpen mocht dat vereist zijn. Hierbij moet nog rekening worden gehouden met het feit dat u beweert

psychologische ondersteuning nodig te hebben. Er moet echter een serieuze kanttekening geplaatst

worden bij de betrouwbaarheid van het door u in dit verband neergelegde rapport van uw klinisch

psycholoog. Verschillende vermeldingen in dit rapport – “mijn zoon G.(…)” en “omdat ik al zwanger was”

– wijzen er immers sterk op dat dit document – dat overigens niet eens bestempeld of getekend werd –

door uzelf werd opgesteld en niet door een psycholoog. Dat u aldus tracht om de Belgische

asielinstanties te misleiden, tast uw algemene geloofwaardigheid sterk aan. Los daarvan is een dergelijk

document louter een weergave van uw eigen verklaringen waardoor de waarde van dit

document sowieso bijzonder relatief is, en moet opgemerkt dat de vaststelling dat u post-traumatische

symptomen zou vertonen niet gemaakt kan worden door een psycholoog. Voor zover er enig geloof aan

het rapport kan worden gehecht, moet daarbij opgemerkt worden dat u beweert dat u naar een

psychiater ging in Venezuela (CGVS, p. 4) en sinds september 2017 psychologische begeleiding kreeg

bij een klinisch psycholoog in Venezuela (CGVS, p. 10). U zou nu nog steeds deze begeleiding krijgen

en maandelijks in contact staan met deze psycholoog in Caracas (CGVS, p. 4). Aldus mag aangenomen

worden dat u deze begeleiding verder zou kunnen zetten bij terugkeer naar Venezuela indien nodig.

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

mensonwaardige situatie zou terechtkomen.
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Overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet kan aan een verzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te

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

betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

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

binnenlands gewapend conflict.

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

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

situation_securitaire_20190404.pdf of op https://www.cgvs.be/nl en COI Focus Venezuela:

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

default/files/rapporten/coi_focus_venezuela_veiligheidssituatie_addendum_20190701.pdf of op

https:// www.cgvs.be/nl) blijkt dat Venezuela een diepe politieke, economische en sociale crisis kent. Het

geweld is er wijdverspreid en wordt er gepleegd door het Venezolaanse leger, de politie, de

inlichtingendiensten, de Colectivos chavistas, de megabandas, enz., die hierbij burgers met een bepaald

profiel viseren. Dit type geweld, heeft bijgevolg geen uitstaans met artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet maar houdt eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie.

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

ontginning van mijnen komt veelvuldig voor in Venezuela. Het merendeel van deze misdaden wordt

gepleegd door individuele misdadigers of kleine lokale bendes. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld

kadert evenwel niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c Vw., met name een

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

groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Bovendien blijkt uit

de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van dit type geweld

geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. wraak, losgeld, macht, etc.). Het (crimineel)

geweld in Venezuela is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig van aard.

Hoewel de situatie in Venezuela zeer precair is, blijkt nergens uit de informatie dat dat er actueel in

Venezuela sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere

strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of waarbij

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden. De paspoorten,

geboorteakten, diploma’s en attesten van uw studies, volmacht van de vader van uw zoon, aanvragen

van kraamgeld en zwangerschapsuitkering in België en het vaccinatiebewijs van uw dochter hebben

enkel betrekking op uw identiteit en die van uw kinderen die in deze beslissing niet in twijfel worden

getrokken. De getuigenissen van uw buurvrouw en de echtgenoot van uw tante zijn van bijzonder

relatieve waarde gezien het gesolliciteerd karakter ervan. Bovendien kan hieruit hoogstens afgeleid

worden dat u aanwezig was tijdens een protest op 6 juli 2017 en daar bedreigd werd, hetgeen

bovenstaande vaststelling dat u bij terugkeer geen vervolging of ernstige schade vreest, niet beïnvloedt.

Het persartikel en de foto over de betoging op 4 april 2017 zeggen enerzijds niets over uw eigen

aanwezigheid daar, noch over uw actuele vrees bij terugkeer. Uw medisch attest van de

psycholoog werd hierboven reeds besproken.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen die uw advocaat doorstuurde voor het onderhoud

plaatsvond, zowel bij de beoordeling van uw persoonlijke vrees als bij de beoordeling van de algemene

veiligheids- en economische situatie in Venezuela. Deze opmerkingen betreffen voornamelijk een

opsomming van de algemene situatie en werpen geenszins een ander licht op bovenstaande

vaststelling dat in uw geval niet in concreto werd aangetoond dat er sprake is van een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer naar Venezuela.

C. Conclusie

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

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”
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2. Het verzoekschrift en de stukken

2.1. In een enig middel voert verzoekster 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: Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 48/9 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 artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), van de

artikelen 2 en 24 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming, van de artikelen 4 en 20 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (herschikking), van de motiveringsplicht zoals voorzien in de

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

handelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

redelijkheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel.

In haar verzoekschrift gaat verzoekster vooreerst in op de beoordeling van de bijzondere procedurele

noden, zoals voorzien in artikel 48/9, §1 van de Vreemdelingenwet. Zij betoogt dat zij wel degelijk

bijzondere procedurele noden heeft, gelet op het feit dat zij een alleenstaande moeder is van twee jonge

kinderen en zij op de dag van haar persoonlijk onderhoud was vergezeld van haar pasgeboren dochter,

zij zwanger was toen zij Venezuela is ontvlucht en zij lijdt aan psychologische stoornissen.

Verzoekster wijst erop dat het in acht nemen van de bijzondere procedurele noden van de verzoeker

een wettelijke verplichting is en citeert in dit kader de desbetreffende Europese en Belgische regel-

geving.

Verder benadrukt zij dat zij gedurende haar persoonlijk onderhoud vergezeld was van haar pasgeboren

kindje, wat noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een intense chronische vermoeidheid, extra stress en

concentratiemoeilijkheden. Zij houdt voor dat zij onvoldoende tijd en aandacht heeft gehad om in detail

de redenen te vertellen van haar vertrek uit Venezuela en de nodige nuances aan te brengen in haar

relaas.

Verzoekster voert heden aan dat zij een vrees voor vervolging koestert, niet enkel omdat zij heeft

deelgenomen aan enkele protesten, maar vooral omdat zij is gekend als een politiek opposante binnen

haar eigen universiteit, bij verschillende colectivos en bij de veiligheidsdiensten. Zij licht in het

verzoekschrift toe dat zij is opgevoed in een familie van politieke tegenstanders en dat zij sinds haar

twaalfde manifesteert tegen het regime. Haar oppositie tegen het regime zou het sterkst tot uiting zijn

gekomen, niet gedurende protesten tegen het beleid, bijvoorbeeld in 2017, maar wel in het kader van

haar universitaire studies bij UNEARTE. Zij zou kritiek hebben geuit op de groeiende greep van het

regime op het beheer van de universiteit. Zij geeft aan dat zij, wegens bedreigingen door chavisten

binnen de universiteit, in 2014 enkele maanden naar Argentinië is gevlucht. Bij terugkeer was de situatie

niet veranderd; zij werd opnieuw het slachtoffer van verbaal geweld vanwege medestudenten en

professoren. Zij vervolgt dat de bedreigingen verder gingen dan het strikt academisch karakter, zoals

het niet voltooien van haar professioneel parcours, aangezien zij sinds 2016 ook werd vervolgd door de

colectivos die het voor het zeggen hadden in de wijk van haar universiteit. Zij zouden hebben geweten

dat verzoekster een politiek opposant was en ze zou om die reden zijn gevolgd, geïntimideerd en

bedreigd. Verzoekster geeft aan dat zij zich bij twee specifieke gelegenheden moest verstoppen bij een

vriend en dat hij een wapen moest gebruiken en afvuren om hun levens te verdedigen. Deze schietpartij

zou drie minuten hebben geduurd.

Verzoekster werpt op dat, rekening houdend met al deze elementen, de verwerende partij een beoor-

delingsfout heeft gemaakt betreffende de omvang van haar betrokkenheid, die niet enkel kan worden

herleid tot de deelname aan enkele protesten tegen het regime, zoals bij vele andere Venezolanen.

Verder geeft verzoekster aan niet akkoord te gaan met de weigeringsmotieven van de commissaris-

generaal en tracht zij deze te weerleggen. Zij citeert tevens uit landeninformatie omtrent de behandeling

van politieke dissidenten in Venezuela.

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

humanitaire situatie, de socio-economische omstandigheden en de veiligheidssituatie. Zij haalt in dit

verband landeninformatie aan en betoogt dat UNHCR bevestigt dat de situatie is verslechterd en dat
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mensen afkomstig uit Venezuela niet mogen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Zij wijst

er tevens op dat zij niemand heeft in Venezuela die voor haar zou kunnen zorgen. Haar moeder is

gestorven, haar zussen leven in Europa en haar vader moet al zorgen voor haar zieke grootvader en

werkt trouwens niet meer. Voorts betwijfelt ze opnieuw werk te zullen vinden daar ze haar diploma bij

UNEARTE nooit heeft behaald en zij een politieke tegenstander is.

2.2. De volgende stavingstukken worden aan het verzoekschrift gevoegd:

- stuk 2: geboorteakte van verzoekster;

- stuk 3: geboorteakte van verzoeksters zoon G.;

- stuk 4: toestemming van de vader van G. om met het kind te reizen;

- stuk 5: geboorteakte van verzoeksters dochter E.;

- stuk 6: uittreksel uit het strafregister van verzoekster;

- stuk 7: diploma Unidad Educativa Colegio Emil Friedman;

- stuk 8: attest Unidad Educativa Colegio Emil Friedman;

- stuk 9: diploma van het orkest ‘Arcos Juveniles de Caracas’ van de Unidad Educativa Colegio Emil

Friedman;

- stuk 10: attest van het Fundacion Orquestra Sinfonica Juvenil de Chacao;

- stuk 11: attest van de Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE);

- stuk 12: artikels betreffende de gebeurtenissen van 4 april 2017;

- stuk 13: getuigenis van A.S.d.R.;

- stuk 14: getuigenis van S.R.Q.;

- stuk 15: foto's van de betogingen;

- stuk 16: UNHCR, "Guidance note on the outflow of Venezuelans", maart 2018;

- stuk 17: UN Human Rights Council, Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela Report of

the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of Human rights in the

Bolivarian Republic of Venezuela, juli 2019.

3. Aanvullende nota

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

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

Venezuela wordt gemaakt. Zij verwijst hierbij naar:

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

end in sight” van juni 2018;

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

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

- OHCHR “Human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela” van juli 2019;

- Algemeen Ambtsbericht “Venezuela 2020” van juni 2020;

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

- EASO “Venezuela Country Focus” van augustus 2020.

4. De bewijslast en samenwerkingsplicht

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

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

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

worden gelezen.

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

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

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

5. Over de procedurele noden in de zin van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet

In haar verzoekschrift gaat verzoekster in op de beoordeling van de bijzondere procedurele noden,

zoals voorzien in artikel 48/9, §1 van de Vreemdelingenwet. Zij houdt voor dat zij wel degelijk bijzondere

procedurele noden heeft aangezien:

- zij een alleenstaande moeder is van twee jonge kinderen en zij op de dag van haar persoonlijk onder-

houd was vergezeld van haar pasgeboren dochter;

- zij zwanger was toen zij Venezuela is ontvlucht;

- zij lijdt aan psychologische stoornissen.

Artikel 48/9, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De vreemdeling die een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend overeenkomstig artikel 50, § 3, eerste lid, heeft de

mogelijkheid om op omstandige en precieze wijze in een vragenlijst, die hij beantwoordt vóór de in

artikel 51/10 bedoelde verklaring, de elementen aan te brengen waaruit zijn bijzondere procedurele

noden blijken, teneinde aanspraak te kunnen maken op de rechten en te kunnen voldoen aan de

verplichtingen voorzien in dit hoofdstuk.”
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De Raad stelt vast dat verzoekster, in overeenstemming met artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, de

mogelijkheid werd geboden om de nodige elementen aan te brengen waaruit haar eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken.

Verzoekster, die op dat moment zwanger was, maakte echter op de Dienst Vreemdelingenzaken

(hierna: de DVZ) geen dergelijke noden kenbaar (AD CGVS, vragenlijst bijzondere procedure noden

DVZ 11 maart 2019). Zij heeft op geen enkel moment aangegeven dat zij omwille van haar voorgehou-

den psychologische toestand niet in staat zou zijn om deel te nemen aan de thans gevoerde procedure,

noch om enige andere reden.

Voorts legde verzoekster legde tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS een rapport neer van

haar klinisch psycholoog in Caracas. Hieruit moet blijken dat zij angst- en paniekaanvallen heeft en zij

psychologische ondersteuning nodig heeft. In de bestreden beslissing wordt hierbij echter volgende

kanttekening gemaakt: “Verschillende vermeldingen in dit rapport – “mijn zoon G.(…)” en “omdat ik al

zwanger was” – wijzen er immers sterk op dat dit document – dat overigens niet eens bestempeld of

getekend werd – door uzelf werd opgesteld en niet door een psycholoog. Dat u aldus tracht om de

Belgische asielinstanties te misleiden, tast uw algemene geloofwaardigheid sterk aan.” Verzoekster

betwist deze beoordeling niet.

Los van het onbetrouwbaar karakter van dit rapport, blijkt hieruit niet dat verzoekster omwille van psy-

chologische problemen in de absolute onmogelijkheid verkeerde de door haar beleefde gebeurtenissen

op een coherente en consistente wijze naar voor te brengen. Er kan uit dit attest niet worden afgeleid

dat verzoeksters cognitieve vermogens en geheugenfuncties zodanig zijn aangetast dat het voor de

asielinstanties onmogelijk zou zijn om haar verzoek om internationale bescherming op zijn geloof-

waardigheid en gegrondheid te beoordelen. Dit blijkt evenmin uit de opgetekende verklaringen in de

vragenlijst van het CGVS of uit de notities van het persoonlijk onderhoud. Verzoekster was immers in

staat om haar vluchtrelaas op een zelfstandige en functionele manier uiteen te zetten. Zij kon eveneens

omstandige en precieze verklaringen en beschrijvingen geven. Verzoekster maakte tijdens haar gehoor

op het CGVS ook nergens melding van het feit dat haar psychische gezondheidstoestand haar ervan

zou weerhouden volwaardige verklaringen af te leggen of dat zij moeilijkheden zou hebben om zich

bepaalde feiten te herinneren. Integendeel, zij verklaarde dat zij hier in België niet meer diezelfde

paranoïde gedachten heeft en zich veel rustiger voelt (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni

2019, p.10).

Er liggen overigens geen nieuwe psychologische attesten voor.

De Raad stelt verder vast dat verzoekster tijdens haar persoonlijk onderhoud op het CGVS inderdaad

vergezeld was van haar pasgeboren dochter. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat de

protection officer hier terdege rekening mee heeft gehouden. De protection officer maakte bij aanvang

van het gehoor aan verzoekster duidelijk dat zij moet aangeven wanneer haar dochtertje voeding nodig

heeft of wanneer zij om een andere reden wil pauzeren (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni

2019, p. 2). Ook stelt de Raad vast dat verzoekster meerdere en lange pauzes heeft gekregen om

borstvoeding te geven (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 6, 14-15). Uit de

notities van het persoonlijk onderhoud blijkt overigens dat verzoeksters zus aanwezig was in de

wachtzaal en zij tijdens het gehoor van verzoekster gedurende een 40-tal minuten voor haar dochtertje

heeft gezorgd.

Uit een eenvoudige lezing van de notities van de persoonlijke onderhouden blijkt verder duidelijk dat

verzoekster ongehinderd kon antwoorden op de door haar gestelde vragen en zij omstandige en

duidelijke verklaringen kon geven. Van een intense chronische vermoeidheid, extra stress en

concentratiemoeilijkheden, zoals in het verzoekschrift voorgehouden, is helemaal geen sprake.

Overigens dient te worden opgemerkt dat een zekere mate van stress en vermoeidheid inherent is aan

elk interview, doch dat dit niet belet dat van een verzoekster om internationale bescherming

redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij correcte antwoorden kan formuleren op de gestelde vragen

aangaande haar vluchtmotieven. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud kan niet worden afgeleid

dat er zich problemen hebben voorgedaan en blijkt dat het gehoor is geschied op normale wijze.

Tevens blijkt dat verzoekster alle redenen die de aanleiding waren om Venezuela te verlaten kon

opgeven. Op de vraag of er nog andere redenen zijn waarom zij niet terug zou kunnen naar Venezuela,

antwoordde verzoekster duidelijk “Nee ok dat zijn mijn twee motieven” (AD CGVS, notities persoonlijk

onderhoud 3 juni 2019, p. 10). Ook bij afloop van het onderhoud gaf verzoekster aan dat alles was

besproken (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 16). Verzoekster heeft dan ook

voldoende tijd en aandacht gekregen om in detail haar vluchtrelaas weer te geven. Aldus blijkt niet dat
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de aanwezigheid van haar dochter een beletsel was voor verzoekster om zelfstandige en duidelijke

verklaringen af te leggen.

Gelet op wat voorafgaat, toont verzoekster met haar betoog niet aan dat de commissaris-generaal

verkeerdelijk heeft besloten dat haar rechten in het kader van de gevoerde procedure werden

gerespecteerd en dat zij heeft kunnen voldoen aan haar verplichtingen.

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

6.1. Verzoekster vreest bij terugkeer naar Venezuela vervolging omwille van haar politieke ingesteld-

heid.

6.2. Verzoekster heeft in het kader van haar beschermingsverzoek verschillende documenten voorge-

legd (AD CGVS, map met documenten; rechtsplegingsdossier, verzoekschrift). Dienaangaande kunnen

volgende bemerkingen worden gemaakt.

Met betrekking tot de paspoorten, geboorteakten, diploma’s en attesten van haar studies, volmacht van

de vader van haar zoon, aanvragen van kraamgeld en zwangerschapsuitkering in België, het

vaccinatiebewijs van haar dochter en het uittreksel uit haar strafregister, stelt de Raad vast dat deze

documenten enkel betrekking hebben op verzoeksters studies alsook op haar persoonsgegevens en die

van haar kinderen. Dit betreffen alle elementen die op zich niet in twijfel worden getrokken. Hieruit kan

echter geen persoonlijke vervolgingsvrees worden afgeleid.

De getuigenissen van haar buurvrouw en de echtgenoot van haar tante, zijn niet afkomstig van een

objectieve bron en bieden geen garantie over de authenticiteit van wat wordt besproken. Om deze

redenen kan aan zulke getuigenissen dan ook maar heel beperkte bewijswaarde worden toegekend en

volstaan deze op zich niet om een internationale beschermingsstatus te verkrijgen. Bovendien kan

hieruit hoogstens worden afgeleid dat verzoekster aanwezig was tijdens een protest op 6 juli 2017 waar

zij met geweld werd geconfronteerd. Uit dit eenmalige incident kan verzoeksters actuele en persoonlijke

vervolgingsvrees niet blijken, zoals hieronder zal worden besproken.

Het persartikel en de foto over de betoging op 4 april 2017 zijn louter algemeen van aard en hebben

geen betrekking op verzoeksters persoonlijke situatie. Deze zeggen niets over haar eigen aanwezigheid

daar, noch over haar actuele vrees bij terugkeer. Ze maken op zich dan ook niet aannemelijk dat

verzoekster persoonlijk wordt geviseerd door de Venezolaanse overheden.

In de mate dat verzoekster het medisch rapport van haar klinisch psycholoog in Caracas neerlegt ter

staving van de door haar aangevoerde problemen, wijst de Raad op wat volgt.

In dit rapport wordt opgemerkt dat verzoekster posttraumatische symptomen vertoont. Los van het

onbetrouwbaar karakter van dit rapport (supra), benadrukt de Raad dat psychologen vaststellingen

kunnen doen met betrekking tot de psychische gezondheid van een patiënt. De vaststelling van een

psycholoog die een persoon behandelt voor problemen met zijn/haar geestelijke gezondheid, bevat een

weergave van een bepaald ziektebeeld dat hij onderkent en de mogelijke (meestal door de patiënt zelf

aangehaalde) oorzaak ervan. Een psycholoog is bij het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele

achterliggende feiten evenwel afhankelijk van wat zijn patiënt hem vertelt. Rekening houdend met hun

bevindingen kunnen psychologen daarbij weliswaar vermoedens hebben over de oorzaak van de

opgelopen psychische aandoening, maar zij kunnen nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen waarin de ingeroepen klachten ontstonden. Evenmin kan hieruit een

exclusief causaal verband worden afgeleid. Een medisch-psychologisch attest geeft dan ook geen

uitsluitsel over de ware oorzaak van het vastgestelde ziektebeeld en volstaat op zich niet om de

aangehaalde vervolgingsfeiten, laat staan een gegronde vrees voor vervolging, aannemelijk te maken.

Zulk attest moet steeds worden beoordeeld in samenhang met de verklaringen van verzoekster

hierover. Een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling dringt zich op, waarbij moet worden nagegaan of

de aangehaalde vervolgingsfeiten door middel van geloofwaardige verklaringen in samenhang met de

voorgelegde medisch-psychologische attesten voldoende aannemelijk worden gemaakt.

Hoewel verzoekster zich aldus wel heeft ingespannen om documentaire bewijzen voor te leggen, moet

de Raad vaststellen dat deze stukken wegens hun inhoud in deze stand van zaken op zich niet volstaan

om haar vrees voor vervolging aannemelijk te maken.
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Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoekster voldoende consistent,

gedetailleerd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van haar vluchtrelaas, in het

licht van de relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de

voorgelegde documenten, als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

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

blijkt dat de zittende Venezolaanse regering en de oppositie zijn verwikkeld 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 aanvullende nota dat na de staatsgreep van 30 april 2019 de

repressie van tegenstanders van het Venezolaanse 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, p. 12-14). EASO identificeert hierbij een aantal profielen die in het kader van deze repressie

worden geviseerd: leden van de politieke oppositie, mensenrechtenverdedigers en sociale activisten,

demonstranten, ambtenaren en vakbondslui die kritisch zijn tegen de regering, dissidente 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.

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’, p. 59-60; EASO, p. 52).

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

vervolging van personen louter omwille van hun rol in de oppositie, vanwege hun kritiek of 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 (EASO, p.

32-33, 56-58; Ambtsbericht, p. 38-39 ‘risico voor low-level demonstranten en opposanten’, p. 59-60).

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

profiel of in mindere of meerdere mate politiek actief was, niet volstaat om een nood aan internationale

bescherming vast te stellen maar dat deze nood afhankelijk is van de individuele omstandigheden van

de zaak. Het is aan verzoekster om op individuele en concrete wijze aannemelijk te maken dat zij

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. Bij de beoordeling of er een redelijke

mate van waarschijnlijkheid bestaat dat de verzoekster zal worden blootgesteld aan vervolging of

ernstige schade bij terugkeer naar haar land van herkomst, moeten deze individuele en concrete

omstandigheden worden beoordeeld en afgewogen in het licht van de algemene omstandigheden in

Venezuela.

Uit wat volgt, zal blijken dat verzoekster geen persoonlijke vervolgingsvrees aannemelijk maakt.

6.4.1. Tijdens haar interviews bij de DVZ en het CGVS verklaart verzoekster dat zij in geval van terug-

keer naar Venezuela het slachtoffer kan worden van een willekeurige arrestatie omdat zij heeft deelge-
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nomen aan enkele protesten. Zij was getuige van geweld tijdens een betoging op 4 april 2017 en is

bedreigd tijdens een betoging op 6 juli 2017.

6.4.2. Heden stelt zij dat zij een vrees voor vervolging koestert, niet enkel omdat zij heeft deelgenomen

aan enkele protesten, maar vooral omdat zij is gekend als een politiek opposant binnen haar eigen

universiteit, bij verschillende colectivos en bij de veiligheidsdiensten. Verzoekster houdt in haar

verzoekschrift immers voor dat zij gedurende haar persoonlijk onderhoud niet alles in detail, met alle

nodige nuances, heeft kunnen uitleggen.

Zij licht toe dat zij is opgevoed in een familie van politieke tegenstanders en sinds haar twaalfde

manifesteert tegen het regime. Haar oppositie tegen het regime zou het sterkst tot uiting zijn gekomen,

niet gedurende protesten tegen het beleid, bijvoorbeeld in 2017, maar wel in het kader van haar

universitaire studies bij UNEARTE. Zij zou zich hebben ingezet tegen het misbruik van de universitaire

cursus door het regime. Zij geeft aan dat zij wegens bedreigingen door chavisten binnen de universiteit,

in 2014 enkele maanden naar Argentinië is gevlucht. Bij terugkeer was de situatie niet veranderd; zij

werd opnieuw het slachtoffer van verbaal geweld vanwege medestudenten en professoren. Zij vervolgt

dat de bedreigingen verder gingen dan het strikt academisch karakter, zoals het niet voltooien van haar

professioneel parcours, aangezien zij vanaf 2016 ook werd vervolgd door de colectivos, die het voor het

zeggen hadden in de wijk van haar universiteit. Zij zouden geweten hebben dat verzoekster een politiek

oppasante was en zij zou om die reden zijn gevolgd, geïntimideerd en bedreigd. Verzoekster geeft aan

dat zij zich bij twee specifieke gelegenheden moest verstoppen bij een vriend en dat hij een wapen

moest gebruiken en afvuren om hun levens te verdedigen. Deze schietpartij zou drie minuten hebben

geduurd.

Ter terechtzitting voegt zij hier nog aan toe dat zij werd gekidnapt en dat zij actief muziekprotest voert op

Instagram.

6.4.3. Zoals hoger is gebleken, kon verzoekster tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS onge-

hinderd antwoorden op de aan haar gestelde vragen en kon zij omstandige en duidelijke verklaringen

geven. Verzoeksters voorgehouden psychische problemen en de aanwezigheid van haar pasgeboren

dochter vormden voor haar geen beletsel om haar vluchtrelaas op een zelfstandige en functionele

manier uiteen te zetten.

De Raad is dan ook van mening dat van verzoekster mag worden verwacht dat zij, gelet op het belang

ervan voor de beoordeling van haar beschermingsverzoek, alle feiten ter ondersteuning van haar

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe

aanleiding vormen van haar vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Zij dient dit zo volledig en

gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op haar de verplichting rust

om haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure.

Het is niet ernstig dat verzoekster a posteriori nieuwe feiten naar voren brengt en haar aangemeten

profiel en vluchtrelaas op die manier tracht aan te dikken. Van verzoekster kon redelijkerwijze worden

verwacht dat zij zodanig essentiële elementen als de bedreigingen tijdens haar universitaire studies

waarvoor zij in 2014 zelfs naar Argentinië is gevlucht en de bedreigingen sinds 2016 door de colectivos,

met een schietpartij tot gevolg, in het vervolgingsrelaas bij het CGVS zou vermelden. Van de kidnapping

en haar muziekprotest op sociale media maakte verzoekster evenmin eerder melding, zelfs niet in haar

verzoekschrift. Het volledig onvermeld laten van deze wezenlijke elementen in haar vluchtrelaas,

ondergraaft de geloofwaardigheid ervan.

Verzoekster beperkt zich overigens tot loutere beweringen zonder enig objectief bewijs bij te brengen

om haar nieuwe verklaringen te onderbouwen.

Om deze redenen kan geen geloof worden gehecht aan verzoeksters heden voorgehouden doorge-

dreven activisme en profiel als politiek dissidente.

6.5. Verzoekster maakt haar vrees dat zij zal worden gearresteerd omwille van haar deelname aan de

betogingen op 4 april en 6 juli 2017 evenmin aannemelijk.

Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoeksters houding niet getuigt van een gegronde vrees voor

vervolging of van een reëel risico op ernstige schade. Verzoekster reisde eind april 2018 naar België en

bleef hier drie maanden op vakantie, maar overwoog op geen enkele moment om een beschermings-

verzoek in te dienen (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 5-6). Verzoekster
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verklaarde bij het CGVS nochtans dat zij eind 2017 erg paranoïde was, erg angstig was en niet meer

naar buiten wilde. Het mag dan ook verbazen dat verzoekster niet om bescherming heeft verzocht eens

aangekomen in België in april 2018. Van een persoon die beweert te worden vervolgd in zijn land van

herkomst en internationale bescherming inroept, mag immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij zo

snel mogelijk en althans binnen een redelijke termijn een verzoek om internationale bescherming indient

wanneer hij daartoe de kans krijgt. Het gegeven dat verzoekster niet reeds in april 2018 om

internationale bescherming heeft verzocht, is een indicatie dat zij internationale bescherming niet

dringend nodig achtte en ondermijnt de geloofwaardigheid, minstens de ernst, van de door haar

aangehaalde vrees voor vervolging. Dat zij sinds sedert haar terugkeer in Venezuela midden 2017 (lees:

2018) amper naar buiten ging en zij zich ruim vier maanden lang in het huis van haar vader heeft

verstopt aangezien zij permanent vreesde om op straat te worden herkend door bijvoorbeeld bende-

leden van de colectivos, doet hieraan geen afbreuk. Bovendien blijkt dit niet uit haar verklaringen. Waar

de Raad wel leest dat zij bij terugkomst ruim vier maanden bij haar vader verbleef, kan uit haar

verklaringen niet blijken dat zij zich in die periode bij hem heeft verstopt. Verzoekster nam zelfs opnieuw

contact op met de universiteit met de vraag of haar project zou worden aanvaard (AD CGVS, notities

persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 12). In de mate dat zij hekelt dat haar amper vragen werden

gesteld over deze periode, wijst de Raad erop dat verzoekster zelf verantwoordelijk is voor de

verklaringen die zij aflegt en dat het niet aan de protection officer is om het gehoor te “sturen”, zodat niet

kan worden begrepen waarom zij in onderhavig verzoekschrift stelt betreurd te zijn omdat zij het

voorgaande niet specifiek uiteen kon zetten.

Verzoekster verklaarde nog dat zij pas in januari 2019 een verzoek om internationale bescherming heeft

ingediend omdat de situatie fel veranderd was, de protesten gewelddadiger werden en de situatie op

straat ook erger werd (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 12), maar overtuigt

evenmin. Dit neemt immers niet weg dat haar persoonlijke redenen om een verzoek om internationale

bescherming in te dienen, reeds lange tijd eerder begonnen. Verzoekster verklaarde overigens dat zij

het plan had te emigreren, maar dacht dat de asielprocedure niet de beste optie was en besliste pas

anders toen zij een tweede kind verwachtte (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 6).

Dit is opnieuw een indicatie dat zij geen vervolging of ernstige schade vreest.

Verder stelt de Raad vast dat het feit dat verzoekster getuige was van geweld tijdens de betoging op 4

april 2017 en het feit dat zij zelf werd bedreigd tijdens een betoging op 6 juli 2017, geïsoleerde

incidenten betreffen. Er zijn geen nadere aanwijzingen dat verzoekster hierdoor in het vizier is gekomen

van de Venezolaanse ordediensten en zij het risico loopt om te worden gearresteerd.

Verzoekster maakt vooreerst niet aannemelijk dat de veiligheidstroepen wisten wie zij was. Uit haar

verklaringen blijkt dat zij na het protest van 6 juli 2017, waar zij zou zijn bedreigd door een lid van de

Guardia Nacional, niet meer naar betogingen ging (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni

2019, p. 11). Sindsdien heeft zij niets meer vernomen van de Guardia Nacional of van colectivos (AD

CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 15). Verzoekster verklaart weliswaar dat zij

thuis bleef en een laag profiel hield, maar het feit dat zij zowel in april 2018 als in december 2018

Venezuela kon verlaten, toont duidelijk aan dat zij niet werd geviseerd. Ook na haar terugkomst

uit België eind juli 2018 kon zij verder functioneren en ondervond zij tot haar tweede vertrek uit

Venezuela geen enkel probleem. Verzoekster tweede vertrek naar België in december 2018 was

overigens aanvankelijk ook louter ingegeven om er op vakantie te gaan (AD CGVS, notities persoonlijk

onderhoud 3 juni 2019, p. 12). Dat er haar nog iets zou kunnen overkomen omdat haar belagers via de

universiteit al haar gegevens zouden kunnen verkrijgen, ook over haar politieke ingesteldheid, is louter

hypothetisch aangezien zij geen enkel probleem heeft ondervonden na de gebeurtenissen van 6 juli

2017. Verzoekster heeft zelfs geen idee of dergelijke gegevens al ooit werden verkregen op haar

universiteit en kan geen enkel voorbeeld geven van een dergelijke gebeurtenis op een andere

universiteit (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 16), waardoor zij niet in concreto

aantoont dat dit voor haar een werkelijk risico zou zijn en dit een blote bewering blijft.

Bovendien woont haar vriend M., die bij haar was op het moment dat zij werd bedreigd door een lid van

de Guardia Nacional, nog steeds in Caracas maar heeft zij geen idee of hij nog werd bedreigd (AD

CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 10), hetgeen een verdere aanwijzing is dat

verzoekster geen risico loopt te worden gearresteerd .

Dat haar familie ook gevaar zou lopen, maakt verzoekster evenmin aannemelijk. Zij verklaarde immers

dat haar vader haar heeft vergezeld naar België in december 2018 en na één maand vakantie terug

naar Venezuela is gegaan. Hij is er bezig met een verhuis naar Colombia om daar een nieuw bedrijf op

te zetten maar keert nog vaak terug naar Caracas, onder andere om voor haar grootvader te zorgen

(AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 6-7). Dergelijke houding kan moeilijk in

overeenstemming worden gebracht met een vrees voor vervolging of ernstige schade.
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Aangezien verzoekster haar doorgedreven politiek activisme niet aannemelijk maakt en zij na de laatste

betoging van 6 juli 2017 geen verdere problemen meer heeft gekend, maakt zij niet aannemelijk dat zij

omwille van haar deelname aan twee protesten in het vizier is gekomen van de Venezolaanse

autoriteiten, noch dat zij hierdoor problemen zou ondervinden in het geval van een eventuele terugkeer

naar Venezuela. Het medisch rapport van haar psycholoog in Caracas, in zoverre betrouwbaar, kan aan

deze conclusie geen afbreuk doen.

6.6. Verzoekster verklaart voorts dat zij niet langer onderwijs zal kunnen genieten omwille van haar

politieke ingesteldheid en dat zij zich niet meer zal kunnen ontplooien als artiest.

Daarbij merkt de commissaris-generaal terecht op dat verzoekster reeds verschillende diploma’s heeft

behaald, dat zij een jaar in Schotland heeft kunnen studeren en dat zij tijdens en na haar studie

verschillende jobs heeft uitgeoefend in Venezuela, onder meer in de muzieksector (AD CGVS, notities

persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 3). Verder blijkt de aangevoerde discriminatie op de universiteit

niet zwaarwichtig genoeg om te kunnen spreken van vervolging of ernstige schade. Verzoekster moest

voor haar eindwerk tweemaal van begeleider veranderen, waarbij zij eenmaal het advies kreeg om naar

een andere universiteit te gaan (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 9). Dit

gegeven op zich wijst er al op dat er wel degelijk mogelijkheden waren voor verzoekster om haar

scholing verder te zetten in een andere onderwijsinstelling. Hoewel zij haar thesis niet heeft kunnen

afmaken, geeft zij zelf aan dat zij uiteindelijk toch een begeleider kreeg die haar toeliet om haar

onderzoek verder te zetten, hetgeen zij ook deed, waardoor zij het online kon afronden (AD CGVS,

notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 9). Los van dit voorval kan verzoekster geen enkel andere

concrete gebeurtenis geven waarbij zij zelf werd gediscrimineerd omwille van haar politieke

ingesteldheid (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 9-10). Deze discriminatie is

zodoende onvoldoende zwaarwichtig om te worden gekwalificeerd als vervolging of ernstige schade.

6.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoekster aan de hand van haar verklaringen niet aannemelijk kan

maken dat zij voor haar komst naar België werd vervolgd door de Venezolaanse overheden.

Gelet op haar individuele omstandigheden kan verzoekster niet worden aangemerkt als iemand die op

enige wijze in de negatieve aandacht van het Venezolaanse regime staat. Er kan redelijkerwijze van

worden uitgegaan dat verzoeksters uiterst beperkte politieke activiteiten, met name haar beweerde

deelname aan een tweetal betogingen, niet zichtbaar en/of bekend waren voor het Venezolaanse

regime of andere actoren. Verzoekster was geen lid van een politieke partij of organisatie (AD CGVS,

CGVS vragenlijst, punt 3.3.). Zij kon tevens Venezuela op legale wijze verlaten en terug binnen komen

met haar eigen paspoort, zonder enig probleem te ondervinden. Deze elementen samen zijn een

indicatie dat zij niet in het vizier van de Venezolaanse overheden of andere actoren staat.

Het geheel aan documenten en verzoeksters verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge

samenhang alsook verzoeksters individuele omstandigheden samengenomen met de huidige algemene

politieke en veiligheidssituatie in Venezuela, blijken er geen concrete aanwijzingen dat zij bij terugkeer

problemen zal ondervinden met de Venezolaanse overheden of andere actoren omwille van haar uiterst

beperkte politieke activiteiten.

Bijgevolg wordt niet aannemelijk gemaakt dat verzoekster omwille van haar profiel een gegronde vrees

voor vervolging heeft.

6.8. Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

In casu kan de Raad, gelet op bovenstaande vaststellingen, voor verzoekster geen vrees voor vervol-

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

in aanmerking nemen.

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

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

wet, stelt de Raad vast dat verzoekster geen elementen aanbrengt op basis waarvan een reëel risico op

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

een dergelijke risico loopt in Venezuela.
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7.2. Voor wat betreft artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet, verwijst verzoekster 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 vallen onder het toepassingsgebied 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.

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 werd veroor-

zaakt door het opzettelijk handelen of nalaten van een actor, zoals bedoeld artikel 48/5, § 1 van de

Vreemdelingenwet. Deze situatie blijkt louter het gevolg te zijn van een complexe situatie en de

wisselwerking van verschillende elementen en factoren, zoals economisch wanbeheer, Amerikaanse

econo-mische sancties, de dalende olieproductie en olieprijzen, hyperinflatie en een inkrimping van de

economie.

Verder wijst de Raad er nogmaals 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.

In casu blijkt niet dat verzoekster in deze context persoonlijk wordt geviseerd of dat zij behoort tot een

groep van geviseerde personen. Verzoekster toont immers niet aan dat zij bij terugkeer naar Venezuela

op intentionele en gerichte wijze zou worden onderworpen aan een onmenselijke behandeling, met

name een situatie van extreme armoede waarbij zij niet in haar elementaire levensbehoeften zou

kunnen voorzien. Waar verzoekster erop wijst dat haar moeder is gestorven, haar zussen in Europa

leven en haar vader voor haar zieke grootvader moet zorgen en niet langer werkt, verwijst de Raad naar

volgende pertinente overweging in de bestreden beslissing:

“Verder moet geconcludeerd worden dat u kunt rekenen op steun van verschillende personen in

Caracas. U heeft nog wekelijks contact met de vader van uw zoon met wie u een goede relatie heeft

(CGVS, p. 5) en die in Caracas voor een Noord- Amerikaans bedrijf zou werken (CGVS, p. 4). Uw vader

zou nog vaak in Caracas verblijven hoewel hij een verhuis naar Colombia aan het organiseren is en is

voormalig eigenaar van een transportbedrijf in de petroleumsector (CGVS, p. 6). Uw grootvader woont
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ook nog in Caracas en heeft genoeg middelen om niet naar een geriatrische instelling te gaan maar om

een persoonlijke verzorgster te betalen, in hetzelfde gebouw als interim-president Juan Guaido (CGVS,

p. 12). Tijdens uw studie kon u het zich bovendien veroorloven om – ondanks het feit dat uw vader in

Caracas woonde – een eigen woning te huren in Caracas (CGVS, p. 12). Dit zijn allemaal tekenen van

een zekere welstand die niet te kwalificeren valt als onmenselijke en vernederende levensomstandig-

heden. Uw zus werkt bovendien voor Exxon-Mobil in België en kan u vanuit België verder ondersteunen,

terwijl u ook nog een tante, een oom en een nicht heeft in Venezuela hoewel zij ook rekenen op steun

vanuit het buitenland (CGVS, p. 11). U legt bovendien nog twee getuigenissen neer, één van een

buurvrouw en één van de echtgenoot van uw tante, waaruit blijkt dat deze personen die nog in Caracas

wonen, bereid zijn om u te helpen mocht dat vereist zijn.”

Voor wat betreft verzoeksters bewering dat zij psychologische ondersteuning nodig heeft, herinnert de

Raad aan het onbetrouwbaar karakter van het door haar bijgebracht medisch rapport ter staving

hiervan. Los daarvan moet worden opgemerkt dat verzoekster verklaarde dat zij in Venezuela naar een

psychiater ging en er sinds september 2017 begeleiding kreeg bij een klinisch psycholoog. Verzoekster

zou nu nog steeds deze begeleiding krijgen en maandelijks in contact staan met deze psycholoog in

Caracas (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 4, 10). Aldus mag aangenomen

worden dat verzoekster deze begeleiding zou kunnen verderzetten bij terugkeer naar Venezuela indien

nodig.

In de mate dat verzoeker zich nog de vraag stelt of zij in Venezuela in de mogelijkheid zal zijn om een

job te vinden nu zij haar diploma aan de UNEARTE nooit heeft behaald, benadrukt de Raad dat

verzoekster verschillende andere diploma’s bezit en verschillende jobs heeft uitgeoefend in Venezuela,

onder meer in de muzieksector (AD CGVS, notities persoonlijk onderhoud 3 juni 2019, p. 3). Gezien

verzoeksters hoog intellectueel en artistiek potentieel, moet het voor haar mogelijk zijn om opnieuw werk

te vinden in Caracas, al dan niet in de muzikale sector. Uit niets blijkt dan ook dat verzoekster als

Venezolaanse geen werk zou mogen uitoefenen in haar land. Het antwoord op de vraag zal dan eerder

afhangen van de economische omstandigheden in haar land van herkomst en de inspanningen van

verzoekster.

Bijgevolg kan niet zonder meer worden aangenomen dat verzoekster 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RvV X - Pagina 19 van 20

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.

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

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

een gewapend conflict heerst in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Verzoekster

toont dit ook niet aan.

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

van toepassing.

7.4. Aldus toont verzoekster niet aan dat er in haar geval zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat zij bij een terugkeer naar haar 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 verzoekster in

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

Vreemdelingenwet.

8. Waar verzoekster verwijst naar de UNHCR “Guidance Note on the outflow of Venezuelans” van maart

2018, merkt de Raad op dat in dit document enkel wordt opgeroepen om Venezolanen niet gedwongen

terug te sturen zonder dat dit in overeenstemming is met het internationale asielrecht en de

mensenrechten. Evenmin wordt geadviseerd om aan elke Venezolaan automatisch een vorm van

internationale bescherming te bieden. Ook uit de recentere landeninformatie die heden voorligt, kan dit

niet blijken. Een individuele beoordeling van elke nood aan internationale bescherming blijft bijgevolg

noodzakelijk. Uit wat voorafgaat blijkt niet dat verzoekster in concreto aannemelijk heeft gemaakt dat zij

in haar land van herkomst wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico bestaat

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

9. Artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet stelt dat indien een verzoeker in het verleden reeds werd

vervolgd, of reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke

vervolging of met dergelijke schade, dit een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging

gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat

die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. Het vluchtrelaas werd niet

geloofwaardig bevonden en er zijn voorts geen concrete individuele aanwijzingen dat verzoekster heden

dreigt te worden vervolgd of geviseerd in Venezuela. Bijgevolg is verzoeksters verwijzing naar artikel

48/7 van de Vreemdelingenwet niet dienstig.

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

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

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Betreffende artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet, geeft verzoekster niet de minste toelichting over de

wijze waarop zij deze bepaling geschonden acht zodat de aangevoerde schending niet dienstig is.

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

kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten,

kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en was zij in de mogelijkheid zich te laten bijstaan

door haar 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 verzoekster 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.

12. Waar verzoekster het vertrouwensbeginsel geschonden acht, wijst de Raad erop dat dit beginsel

inhoudt dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk

dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn

voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die
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vergissing een voordeel te zijn verleend aan een rechtsonderhorige, en er mogen geen gewichtige

redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de overheid zouden rechtvaardigen. Verzoekster

toont met geen enkel concreet element aan dat in casu aan de opgesomde voorwaarden is voldaan. Zij

maakt een schending van het vertrouwensbeginsel dan ook niet aannemelijk (RvS 26 februari 2007, nr.

X).

13. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een

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

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

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

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

14. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekster 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 negen februari tweeduizend eenentwintig

door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


