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nr. 259 672 van 30 augustus 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. JORDENS

de Wynantsstraat 23

1000 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 14 april 2021 heeft

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

11 maart 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juni 2021.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. JANSSENS loco advocaat

G. JORDENS, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen België is binnengekomen op 8 juli 2019, diende op 15 juli

2019 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 11 maart 2021 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoekster

bij aangetekende brief van 11 maart 2021 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 15/07/2019

Overdracht CGVS: 20/12/2019
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Op 08 december 2020 van 08.40 uur tot 12.20 uur, had u een eerste persoonlijk onderhoud op het

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Op 20 januari 2021 van 08.45

uur tot 12.30 uur, had u een tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS. Beide keren werd u bijgestaan

door een tolk die het Spaans machtig is. Uw advocaat, meester Gaelle Jordens, was op beide data

aanwezig gedurende het volledige persoonlijk onderhoud.

A. Feitenrelaas

U hebt de Venezolaanse nationaliteit en werd op 29 mei 1971 geboren in Tucupita in de staat Delta

Amacuro in Venezuela. U woonde er tot aan uw vertrek samen met uw broer L. A. en zijn vrouw. U bent

sinds 2015 gescheiden en u heeft geen kinderen. U bent advocate van opleiding en bekleedde doorheen

uw carrière verschillende posten bij de Venezolaanse overheid. Van 2013 tot 2015 werkte u als juridisch

coördinatrice bij het hooggerechtshof in Tucupita. Deze job nam al uw tijd in beslag en omwille van het

ambt dat u bekleedde werd u gezegd dat u zich moest onthouden van maatschappelijke activiteiten. U

kreeg een escort als u zich verplaatste voor het werk, u kon geen verlof nemen en moest steeds

beschikbaar zijn om te werken. In uw functie moest u mensen te woord staan die hun zaak hangende

hadden bij het gerechtshof en ook maakte u wekelijks het veiligheidsrapport op voor het veiligheidskabinet

van de staat. U werd door uw oversten nauwlettend in de gaten gehouden en moest uw mond houden

over al de illegale gebeurtenissen die zich achter uw rug afspeelden. Delta Amacuro is namelijk een

strategisch gelegen staat voor de smokkel van drugs en brandstof.

Van september 2015 tot november 2018 was u werkzaam voor de UNES (Universidad Nacional

Experimental de la Seguridad) in Delta Amacuro. Van september 2015 tot maart 2017 was u er professor

van vakken over veiligheid. Vanaf mei 2017 bekleedde u er het ambt van coördinatrice van intellectuele

creatie en sociale banden. De UNES is de universiteit waar al het veiligheidspersoneel van de staat heen

moest om opgeleid te worden. U zetelde ook in de tuchtraad van de academie waar u een belangrijke

beslissende macht had in zaken van personen die voor de raad verschenen, dit waren zowel studenten

als personeel van de verschillende veiligheidsdiensten van de staat zoals onder andere de SEBIN en de

CICPC. U had een hoge functie die normaal gezien zou worden ingevuld door een militair. Het feit dat u

als gewone burger deze functie had was voor sommige leden van het veiligheidspersoneel moeilijk te

verkroppen.

In 2016 kreeg u voor het eerst problemen toen er op een dag een jongen bij u thuis een glas water kwam

vragen. De jongen dronk het glas leeg en hief daarna zijn T-shirt op om het pistool te tonen dat tussen

zijn broeksriem stak. Hij zei: “Ja meester, u weet het al”, waarna hij weer vertrok. U vernam niets meer

van deze jongen en weet niet wat hij precies van u wilde.

Op een dag halverwege 2018 werd u vroeg in de ochtend gebeld door een buurman die u waarschuwde

dat twee mannen uw woning probeerden binnen te breken. U stak het licht aan waarop de personen

vertrokken. U hebt verder niets meer van hun vernomen.

Verder had u een éénmalig conflict met A. C., directeur van de politieacademie, omdat die ontslagen werd

na het vertonen van ongepast gedrag ten aanzien van een andere vrouwelijke ambtenaar en u hier het

verslag over had geschreven. Als reactie op zijn ontslag zei hij u dat u misschien veilig was binnen de

instelling, maar dat jullie elkaar erbuiten nog wel zouden tegenkomen. Na zijn ontslag hebt u echter nooit

meer iets van hem vernomen.

Op 22 november 2018 was u na het werk op weg naar huis toen u onderschept werd door twee jongeren

op een motor. Eén van hen stapte af en zette een geweer tegen uw hoofd terwijl hij u toeriep dat hij u ging

vermoorden. Hij haalde tweemaal de trekker over maar het geweer blokkeerde. Er kwamen mensen

aangewandeld waarop de andere jongen zei: “Haast je, dood haar”. Omdat de mensen te dicht in de buurt

waren sprong hij terug achterop de moto en reden ze weg. Na dit incident besloot u het land te verlaten.

Uw zus Z. U., eveneens werkzaam in het juridisch milieu, zou met u meegaan. Twee dagen na het incident

ging u van Tucupita naar Caracas. Vanuit Caracas nam u samen met uw zus de bus naar Colombia.

Vijf maanden na uw vertrek uit het land werd H. G. vermoord, een oud-studiegenoot van u en coördinator

van de nationale antidrugseenheid. Volgens u had hij dezelfde fout gemaakt als u, namelijk als burger

een militair ambt bekleden.

Daarnaast haalt u aan dat ook de UNES als werkgever eiste dat u steeds beschikbaar zou zijn om te

werken, u kon geen enkele dag verlof nemen en er werd u verboden het land te verlaten. Wanneer u één

dag niet kon gaan werken wegens ziekte stuurde uw werkgever al iemand naar uw huis om u te komen
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ophalen. Daarnaast werd u tijdens uw carrière bij de UNES door uw bazen steeds verplicht om deel te

nemen aan politieke activiteiten. De dienst HR had een lijst waarmee ze bijhielden of de ambtenaren

gehoorzaamden, zo niet kon u uw job verliezen. Enkele weken voor het laatste incident liet de

personeelschef een formulier achter op uw bureau dat u verplicht moest ondertekenen. Volgens uw

verklaringen was het om lid worden van de milities in Venezuela. U wilde dit niet en liet het formulier liggen

tot u het land verliet.

In Colombia probeerde u uw leven opnieuw op te bouwen en woonde u samen met uw zus in Fontibon.

Op 20 februari 2019 zei uw buurvrouw in Colombia dat er eerder op de dag mannen met een Venezolaans

accent op zoek waren gekomen naar jullie, jullie waren toen niet thuis. Enkele dagen later ging u hierover

klacht indienen bij het parket van Bogota. Uit voorzorg verhuisden jullie naar Puerta Detejas. Hier had u

verder geen problemen. U besloot Colombia te verlaten en verder te reizen naar België. Uw zus ging terug

naar Venezuela omdat ze niet verder kon reizen doordat haar paspoort nog maar drie maanden geldig

was. Op 15 juli 2019 diende u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een verzoek om internationale

bescherming in.

Indien u zou moeten terugkeren naar Venezuela vreest u dat u vermoord zal worden omwille van uw

professionele carrière als overheidsmedewerker en dit omdat u als burger een functie had die eigenlijk

voor een militair bedoeld was. Ook vreest u vervolging door uw werkgever omdat u uw post en het land

verlaten heeft.

Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer: uw nationale identiteitskaart (CDI), uw

internationaal paspoort, uw rijbewijs, uw scheidingsakte, een klacht die u indiende bij het openbaar

ministerie van Colombia, een toestemming van de kerk om het land te verlaten, een bewijs van uw woonst

in Tucupita, een bewijs van goed gedrag en zeden en een kopie van een WhatsAppconversatie met uw

broer. Betreffende uw professionele carrière: uw arbeidscertificaat als rechter, uw diploma als advocaat,

uw arbeidscertificaat van uw tewerkstelling bij de gevangenis, uw arbeidscertificaat van uw tewerkstelling

bij de UNES, een weigering van de UNES om het land te verlaten, een werkattest van het UNES (4p.),

een tot orde roeping door de UNES (5p.), een bewijs van uw benoeming als coördinatrice bij de UNES,

een weigering van uw vakantieaanvraag door de UNES, een bewijs van tekort aan personeel bij de UNES,

uw ontslagbrief bij de UNES. Tot slot ontving het CGVS nog vijf mails van uw advocaat met extra

documenten aangaande uw dossier. Op 29 oktober 2020 kreeg het CGVS een mail met als bijlage 22

documenten aangaande uw professionele carrière. Op 3 november 2020 kreeg het CGVS een mail met

als bijlage een psychologisch attest. Op 15 december 2020 kreeg het CGVS een mail met als bijlage 36

documenten aangaande uw professionele carrière. Op 14 januari 2021 kreeg het CGVS een mail met als

bijlage twee documenten, namelijk uw CV en enkele foto’s die uw professionele activiteiten staven. Op 1

februari 2021 ontving het CGVS een mail met enkele opmerkingen aangaande de notities van uw

persoonlijk onderhoud.

B. Motivering

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

vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere procedurele

nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen

rechtvaardigt.

Vooreerst stelde u bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming dat er geen

kwetsbaarheden waren in uwen hoofde (registratie verzoek om internationale bescherming, datum

inschrijving 11 juli 2019). Ook blijkt dat u bij DVZ opnieuw verklaarde dat er geen elementen of

omstandigheden waren die het vertellen van uw verhaal of uw deelname aan de procedure internationale

bescherming kunnen bemoeilijken (vragenlijst “bijzondere procedurele noden” DVZ, 17 december 2019).

Op 3 november 2020 legt u via een mail van uw advocaat een psychologisch attest neer. Hoewel het

attest melding maakt van een aantal symptomen die duiden op post-traumatische stressproblemen (in

gedeeltelijke remissie maar met residuele symptomen) met verbeterende anxio-depressieve

comorbiditeit), blijkt er echter niet uit dat dit een normale deelname aan de procedure zou verhinderen.

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

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

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

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet u niet kan worden toegekend.

De reden is dat u geen gegronde vrees voor vervolging in uwen hoofde aannemelijk maakt. Daarnaast

maakt u evenmin aannemelijk dat u in Venezuela een reëel risico op ernstige schade loopt dat de

toekenning van subsidiaire bescherming in uwen hoofde rechtvaardigt.

Als motief voor uw aanvraag om internationale bescherming haalt u aan dat u omwille van uw

professionele carrière als coördinatrice van de UNES vervolging vreest door personeel van de

veiligheidsdiensten omdat u als burger een militair ambt bekleedde. Sommige leden van de

veiligheidsdiensten konden het volgens u niet aanvaarden dat zij als militair personeel moesten luisteren

naar een overste zonder militaire achtergrond. Daarnaast vreest u vervolging door uw werkgever, omdat

u uw post verliet, naar het buitenland reisde en niet langer deelnam aan de verplichte politieke activiteiten.

U verklaart dat u voor een eerste keer problemen had in 2016, toen een jongen een glas water kwam

vragen bij u thuis. Hieruit kan echter geen nood om bescherming worden afgeleid. De jongen zou u een

pistool getoond hebben en u gezegd hebben “Ja meester, u weet het al”, maar u weet niet wie hij was of

wat hij precies van u wilde. Na deze uitspraak zou hij zonder meer vertrokken zijn en hebt u nooit meer

iets van hem vernomen (CGVS 08.12.20, p. 12 CGVS 20.01.21, p.9). Hierbij wordt opgemerkt dat het

vreemd is dat u dit incident nooit aankaartte bij uw werkgever en dit terwijl die u al eerder van bescherming

voorzien had tijdens activiteiten die u moest uitvoeren voor uw werk. U verklaart dat door te zeggen dat

het niet mogelijk was omdat u de politie niet kon vertrouwen. Volgens u behoorden de personen die u

lastig vielen zelf tot het veiligheidspersoneel van de staat dat door de UNES werd opgeleid, waardoor u

geen bescherming kon zoeken (CGVS 21.01.20, p.10). U weet echter niet wie die personen waren en u

kan ook niet kaderen wat de concrete aanleiding van deze bedreiging zou geweest zijn. Bovendien is het

niet logisch dat u gezien uw hoge functie niet in staat zou zijn geweest om hierover met uw directe oversten

contact op te nemen om naar een oplossing te zoeken. Hoe dan ook hebt u nooit meer iets van deze

personen vernomen en kan er uit dit incident dan ook geen gegronde vrees in uwen hoofde worden

afgeleid.

Vervolgens haalt u een incident aan uit 2018 waarbij u door uw buurman gewaarschuwd werd dat er

mannen wilden inbreken bij u thuis. Het lijkt hier echter eerder te gaan om een geïsoleerd crimineel feit

waaruit geen nood aan bescherming in uwen hoofde kan worden afgeleid. U weet niet wie de mannen

waren, wat ze precies wilden en vanaf jullie het licht hadden aangestoken in huis vertrokken zij waarna u

nooit meer iets van hun vernam (CGVS 08.12.20, p.12, CGVS 20.01.21, p.10).

Een derde en laatste incident zou zich hebben voorgedaan op 22 november 2018, waarna u besliste dat

u het land ging verlaten. Wat betreft dit incident zijn er verschillende elementen die de geloofwaardigheid

van uw verklaringen ondermijnen.

Wat betreft het incident op zich slaagt u er niet in duidelijk te maken wie u nu precies zou willen

vermoorden en om welke reden. Volgens u ging het om een bedreiging tegen uw persoon omwille van de

functie die u had. U verklaart dat u een risicovol ambt bekleedde met een zekere autoriteit. U verkreeg dit

ambt echter door jarenlang hard te werken. Via de juiste connecties kwam u vervolgens in deze functie

terecht. Er wordt niet getwijfeld aan uw uitgebreide opleiding en professionele ervaring die u ongetwijfeld

hielpen deze functie te verkrijgen en die u uitgebreid weet te staven door de vele documenten die u indient.

Daarnaast werd u door uw connecties met de juiste mensen in contact gebracht om vervolgens bij de

UNES te kunnen gaan werken (CGVS 08.12.20, p.8). Hoewel u aanhaalt dat u als burger deze functie

ging uitvoeren en dat dit voor moeilijkheden zorgde, lijkt het er wel op dat u op zich de juiste persoon voor

de job was. U haalt bovendien, behoudens één dreigement van dhr. C., geen concrete bedreigingen aan

die u van veiligheidspersoneel gekregen zou hebben omwille van het ambt dat u bekleedde. Niets wijst er

dan ook op dat u omwille van uw functie gevaar liep om door de veiligheidsdiensten vervolgd te worden.

Voorts zijn uw verklaringen aangaande dit incident strijdig met de door u geschetste situatie waarin u zich

niet in het openbaar durfde vertonen. U verklaart immers dat u die dag te voet van de UNES naar huis

ging en dat uw collega u vergezelde omdat zij de bus ging nemen in uw buurt. Op de vraag waarom u niet

met de auto ging stelt u dat het traumatiserend was om met de auto te gaan omdat u dan vier keer rond

de blok moest rijden om zeker te zijn dat niemand zich in de buurt van uw woning verstopte en dat u uw

broer moest bellen zodat hij de lichten al kon aandoen. Het is echter niet logisch dat het gevaarlijk zou

zijn voor u om met de auto naar het werk te gaan, maar dat u het wel veilig acht om te voet over straat te

wandelen (CGVS 21.01.20, p.10).
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Bovendien zou uw collega getuige zijn geweest van het incident dus is het vreemd dat u zich niet tot uw

werkgever hebt gewend om bescherming te zoeken voor de bedreigingen die u zou hebben meegemaakt,

zeker aangezien deze getuige ook voor dezelfde instelling werkte (CGVS 21.01.20, p.11). Deze

onlogische verklaringen doen dan ook verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van de feiten.

Wat betreft het éénmalig conflict dat u aanhaalt met de directeur van de politieacademie, dhr. A. C. wordt

het volgende opgemerkt. Hij moest zich onder u stellen, iets waar hij het als militair al moeilijk mee had.

Vervolgens werd de man werd in september of oktober van 2018 uit zijn functie gezet omdat hij onder

andere ongepast gedrag had getoond ten opzichte van een andere vrouwelijke ambtenaar, u stelde dit

rapport op. Hij zou u daarop bedreigd hebben door te zeggen dat u misschien in de instelling wel veilig

was, maar dat jullie elkaar op straat nog wel zouden zien. Hoewel deze bedreiging hard kan aankomen

lijkt het hier echter te gaan om een uitspatting van ongeloof en woede door dhr. C. omwille van zijn ontslag.

U stelde het rapport op, maar het was uw baas die de beslissing nam en het document ondertekende.

Bovendien zetelde u in de tuchtraad en was het dus uw functie om personen zoals hem te beoordelen en

indien nodig actie te ondernemen (CGVS 08.12.2020, p. 12, CGVS 20.01.21, p.8). Het is dan ook niet

onwaarschijnlijk dat u omwille van deze rol soms de woede van bepaalde mensen over u kreeg. Na dit

dreigement hebt u echter nooit nog iets van dhr. C. vernomen en zag u hem nooit meer terug. Hieruit kan

dan ook geen gegronde vrees voor vervolging in Vluchtelingenrechtelijke zin worden afgeleid. Bovendien

hebt u als gevolg van de bedreiging geen klacht ingediend, volgens u omdat de man verbonden was met

verschillende veiligheidsdiensten (CGVS 08.12.20, p.13). U stelt echter wel dat u het vertelde aan uw

baas, maar dat die u zei dat hij zijn ontslag ondertekend had en het dus zijn verantwoordelijkheid was. Als

u echter dermate vreesde dat dhr. C. u iets zou aandoen lijkt het toch logisch dat u gezien uw functie

toegang zou hebben tot de juiste personen en procedures om dit verder op te volgen en dat u daarvoor

iets meer moeite zou doen (CGVS 08.12.20, p.13, CGVS 20.01.21, p.8). Uw gedrag hieromtrent

ondermijnt dan ook verder de door u aangehaalde vrees.

Wat betreft de moord op H. G. die u aanhaalt zegt u dat het om een gelijkaardige situatie ging aangezien

hij ook een burger was die een militaire functie uitvoerde en dat hij daardoor gedood moest worden. U

brengt echter geen informatie aan waaruit kan worden afgeleid dat u het risico loopt om op dezelfde

manier slachtoffer te worden als dhr. G., evenmin brengt u informatie aan waaruit blijkt dat hij omwille van

de reden die u aanhaalt vermoord werd (CGVS 20.01.21, p.8). Zonder afbreuk te doen aan de

psychologische impact die zijn dood op u gehad kan hebben, wordt opgemerkt dat de reden van de moord

niet duidelijk is en dat er ook geen zichtbare link bestaat tussen uw problemen en die van hem.

Daarnaast haalt u ook aan vervolging te vrezen door uw werkgever. Uit uw verklaringen blijkt echter dat

u een goede relatie onderhield met uw oversten. U haalt geen problemen aan met uw rechtstreekse baas

P. B., en ook uit uw facebookgeschiedenis kan worden afgeleid dat u met hem een goede

verstandhouding had (zie informatie administratief dossier). Bovendien verklaart u tijdens uw tweede

persoonlijk onderhoud dat u na uw vertrek uit het land nog via mail contact had met uw baas om hem te

vragen naar een gedetailleerde weergave van uw tewerkstelling bij de UNES. Uw baas heeft deze mail

beantwoord door u het attest op te sturen. Nog volgens uw verklaringen zou u in deze mail ook naar uw

ontslagpremie gevraagd hebben en werd deze vraag door uw baas genegeerd (CGVS 20.01.21, p.7-8).

Het feit dat u nog recht zou hebben op geld en dat men u niet wil uitbetalen is heeft geen gevolgen van

die aard dat men kan spreken van een gegronde vrees voor vervolging.

Voorts is het beeld dat u schept van de beëindiging van uw professionele carrière binnen uw functie

bijzonder twijfelachtig. Zo beweert u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud dat u bij de UNES nooit de

optie had om ziek te zijn of vrije dagen te nemen. Vanaf u thuis wilde blijven omdat u ziek was zouden

medewerkers van de staat u thuis zijn komen ophalen met een combi en een motor, dit gebeurde zo’n

drie keer (CGVS 08.12.20, p.16). Wanneer u wordt gevraagd naar de omstandigheden van uw ontslag

verklaart u dat u na het incident op 22 november 2018 niet meer ging werken. U wordt gevraagd wat ze

daarvan vonden op het werk en u antwoordt dat u had gezegd dat u niet meer ging komen en dat de

directeur u zei dat u uw ontslag moest indienen, waarop u zou gezegd hebben dat u dat ging doen (CGVS

21.01.20, p.12). U wordt daarop gevraagd of het dan plots geen probleem was dat u ontslag wilde nemen

en aan wie u het dan gemeld had dat u ging vertrekken. Daarop zegt u dan weer dat u gewoon vertrokken

bent en dat u het aan niemand gezegd hebt. U wordt geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid waarop

u uw eerdere verklaring aanpast en zegt dat u niet tegen uw baas kon zeggen dat u ontslag ging nemen.

Wanneer de protection officer u opnieuw confronteert met het feit dat u vlak daarvoor verklaarde dat u

tegen uw baas zei dat u ontslag ging nemen antwoordt u afwijkend dat u niet meer naar het werk kon

gaan omdat het risico te groot was. De vraag wordt herhaald en u bevestigt dan dat u geen ontslag nam,

maar dat u enkele dagen later gewoon vertrok.
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Daarop wordt u gevraagd of ze u dan niet thuis kwamen zoeken, aangezien u eerder had gezegd dat u

nooit een dag niet kon gaan werken omdat men u dat niet toeliet. Daarop past u opnieuw uw verklaring

aan en zegt u dat u de volgende dag al vertrok naar Los Teques en dat u daar een week bleef alvorens u

het land verliet. Op de vraag of uw werkgever u dan niet kwam zoeken antwoordt u dat er een politieagent

naar uw huis kwam en dat die buiten zichzelf was. Hiermee verwijst u echter naar een incident dat zich

volgens u afspeelde in februari 2019 en dus drie maanden na uw vertrek. Het feit dat u, wanneer u

geconfronteerd wordt met verschillende tegenstrijdigheden, telkens uw verklaringen aanpast doet verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas (CGVS 08.12.20, p.16, CGVS 20.01.21, p.12). U slaagt

er verder ook niet in te verklaren waarom men steeds zo streng is geweest op uw werk en men u tot slot,

wanneer u vertrekt met de intentie het land te verlaten, pas maanden na uw vertrek zou zijn komen

zoeken. Bovendien wijst ook het feit dat uw baas op normale manier reageert op uw mail en u het

gevraagde bewijs van bewezen diensten doorstuurt erop dat u geen gevaar loopt om door uw werkgever

vervolgd te worden. In het document staat bovendien ook beschreven dat u zelf ontslag nam omwille van

persoonlijke redenen (zie document nummer 25 van 27 oktober 2020). Dat u niet eerlijk bent over de

manier waarop uw ontslag verliep blijken ook uit uw verklaringen bij DVZ waar u dan weer stelde dat het

laatste incident (waarbij u het incident bedoelt met de twee figuren op de moto) zich afspeelde enkele

weken voor u naar Colombia vertrok (vragenlijst CGVS, vraag 5). Het lijkt er dan ook op dat uw werkgever

wel degelijk uw ontslag zou aanvaarden, maar dat de hoge werkdruk, de beperking op het nemen van

vakantie en de algemene crisissituatie in Venezuela u te veel werden en u ertoe aanzetten uw werk en

bijgevolg ook uw land te verlaten. Dat u zich slecht voelde bij de algemene situatie in Venezuela en de

omstandigheden waarin u moest werken wordt ook verder bekrachtigd door uw getuigenis in de klacht die

u indiende bij de Colombiaanse autoriteiten. Daarin beschrijft u immers ook uitgebreid de moeilijke situatie

omwille van het tekort aan basisproducten en de strenge regels op uw werk zoals het feit dat u het land

niet mocht verlaten of dat u geen vakantie kon nemen (zie document 5 pagina 2). Het feit dat u een

veeleisende job deed die een zware druk uitoefende op uw privéleven wordt door het CGVS niet in twijfel

getrokken. Ook de documenten die u voorlegt bevestigen uw verklaringen hieromtrent (zie document 18

en 19). Het is echter niet omdat uw job veeleisend en zwaar was dat hieruit een gegronde vrees voor

vervolging kan worden afgeleid. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat u in de toekomst

problemen riskeert omdat u ontslag nam van uw job bij de UNES.

De hierboven aangehaalde wisselende verklaringen tasten ook rechtstreeks de geloofwaardigheid van

het incident met de twee mannen op de motor aan. Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud op het

CGVS verklaarde u immers dat dit incident zich omstreeks 22 november 2018 voordeed (CGVS 20.01.21,

p.4). U stelt dat u twee dagen later Tucupita verliet en, na een verblijf van een week in Los Teques, naar

Colombia vertrok waar u op 3 december 2018 toekwam (CGVS 20.01.21, p. 11). Op de DVZ stelde u

daarentegen dat het laatste incident (waarbij u het incident bedoelt met de twee figuren op de moto) zich

afspeelde enkele weken voor u, eind november, naar Colombia vertrok (vragenlijst CGVS, vraag 5;

verklaring DVZ, punten 10, 31). Nochtans maakte u op het CGVS een inhoudelijke opmerking over uw

verklaringen op de DVZ in verband met dat incident maar niet over de datering ervan (CGVS 08.12.20,

p.4). Deze tegenstrijdigheid over het moment van de gebeurtenis die rechtstreeks tot uw vertrek zou

hebben geleid, tast de geloofwaardigheid ervan aan.

Wat betreft de verplichte deelname aan overheidsevenementen wordt nog opgemerkt dat u een hoge

functie bekleedde in een orgaan van de staat, dus dat het dan ook niet vreemd is dat van u verwacht

wordt dat u in het kader van uw functie aanwezig bent op bepaalde activiteiten (CGVS 20.01.21, p.4-5).

Wat betreft het formulier dat u zou hebben moeten ondertekenen aangaande de milities wordt opgemerkt

dat u hiervan geen bewijs voorlegt. Uit uw verklaringen lijkt dan ook eerder dat u verplicht werd om deel

te nemen aan bepaalde politieke activiteiten, wat niet hetzelfde is als deel uitmaken van een militie.

Bovendien kon u het papier op uw bureau laten liggen zonder het te tekenen tot uw vertrek uit het land

(CGVS 08.12.20, p.13, CGVS 21.02.20, p.4-5). Hieruit kan dan ook geen vrees voor vervolging worden

afgeleid.

Voorts komen sommige documenten die u voorlegt niet overeen met de gebeurtenissen zoals u ze vertelt

en doen ze verder twijfel rijzen over het incident van 22 november 2018. Zo legt u een attest neer van uw

kerkgemeenschap, dat u volgens uw verklaringen van de kerk kreeg om een bewijs van opvang te hebben

eens jullie in Colombia zouden zijn aangekomen (CGVS 08.12.20, p.13). Dit attest werd echter opgesteld

op 29 oktober 2018, wat erop wijst dat u al eerder plannen had om het land te verlaten. Wanneer

geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid verklaart u in één trek dat u er voor het incident nooit aan dacht

het land te verlaten, maar dat u een stichting voor kwetsbare personen helpt en dat u eraan dacht te reizen

naar Colombia om financiering te zoeken om deze stichting te ondersteunen.
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Mocht dat effectief de reden zijn geweest dat dit document werd opgesteld valt het feit dat u hiervoor naar

Colombia zou reizen nog altijd niet te plaatsen binnen de door u geschetste context van onderdrukking

waarin u van uw werk geen toelating kreeg om het land te verlaten of om zelfs maar één dag niet op te

dagen omwille van ziekte of verlof (CGVS 20.01.21, p.13).

Aangezien geen geloof wordt gehecht aan de omstandigheden van uw ontslag is het ook niet

geloofwaardig dat twee Venezolanen u in dat verband in februari 2019 zouden zijn komen opzoeken in

Colombia. Bovendien had u volgens uw verklaringen in januari 2019 een officiële mail gestuurd naar uw

werk dus was het voor hen ook duidelijk dat u ontslag genomen had. Het is dan ook niet geloofwaardig

dat u dermate van belang was dat men twee personen naar Colombia zou sturen om u te komen zoeken.

De klacht die u voorlegt is gebaseerd op uw eigen verklaringen en daardoor niet bewijskrachtig.

Op 28 februari 2019 zou u verschillende oproepen gemist hebben van uw broer A. die u probeerde te

bereiken, ter staving hiervan dient u enkele printscreens in. Toen u uw broer terugbelde zou die gezegd

hebben dat er die dag een politieagent naar uw woning was gekomen om u te zoeken. De agent zou

buiten zichzelf geweest zijn en gevraagd hebben waar u was. Uw broer antwoordde dat u in een nabije

stad was en dat u later zou terugkeren (CGVS 08.12.20, p.14). U linkt dit bezoek aan uw ontslag en geeft

aan dat men u nog steeds zoekt. Zoals hierboven reeds aangehaald had u ondertussen echter officieel

uw ontslag ingediend en is het dan ook niet geloofwaardig dat men plots, drie maanden nadat u vertrok u

zou komen zoeken. Bovendien is er inhoudelijk uit de berichten op de printscreens niets af te leiden

aangezien het enkel gaat om gemiste oproepen en een voicebericht waar u de inhoud niet van meedeelt.

Daarnaast dient u nog een andere printscreen in van een gesprek met uw broer dat gaat over de moord

op enkele politiemensen. Hoewel het hier gaat om zware feiten kan hieruit geen enkele vrees in uwen

hoofde worden afgeleid. U verklaart hierbij nog dat ‘het een risico is als je voor de overheid werkt en je

nooit weet wanneer ze je gaan vermoorden’. De moorden op deze politieagenten hebben echter geen

enkele connectie met uw verhaal en u geeft ook geen verdere informatie over hoe deze situatie gelinkt

zou zijn met die van u (CGVS 08.12.20, p.14). Bovendien wordt bij de printscreens die u indient nog

opgemerkt dat het onmogelijk is dat deze drie pagina’s allemaal uit hetzelfde gesprek komen. Zo is

namelijk duidelijk te zien dat de foto’s van een verschillende telefoon komen en bij het ene gesprek springt

de datum van 28 februari naar 2 maart zonder andere berichten tussenin, terwijl het bij de andere foto,

volgens u een afbeelding van hetzelfde gesprek, berichten te zien zijn van 28 februari en vlak daarna van

1 maart. Het is dan ook niet mogelijk dat al de foto’s uit hetzelfde gesprek komen. U werd hier tijdens

beide persoonlijke onderhouden uitgebreid op bevraagd, maar u blijft erbij dat alle foto’s uit hetzelfde

gesprek komen dat u met uw broer had via WhatsApp (CGVS 08.12.20, p.16-17, CGVS 20.01.21, p.15).

Wat er ook van zij, aangezien er inhoudelijk niets uit af te leiden valt, kunnen de berichten de genomen

beslissing niet veranderen.

Wat betreft de identiteitsdocumenten die u voorlegt wordt het volgende opgemerkt. Uw nationale

identiteitskaart, uw rijbewijs, uw scheidingsakte, uw bewijs van goed gedrag en zeden en het bewijs van

uw woonst in Tucupita bevestigen uw identiteit en herkomst, die op dit moment niet ter discussie staan.

Daarnaast diende u nog extra documenten in die te maken hebben met uw professionele carrière, die

momenteel door het CGVS niet betwist wordt.

Tot slot ontving het CGVS nog vijf e-mails van uw advocaat. De eerste mail is van 29 oktober 2020. Als

bijlage bij deze mail zitten 22 documenten. Ten eerste legt u twee werkcontracten voor van uw werk als

poetsvrouw bij Star Clean. Het feit dat u in België een job hebt heeft echter geen verdere invloed op de

inhoud van uw beslissing.

Vervolgens bevat de mail het document dat u van uw baas ontving in oktober 2020 en waarop te lezen

staat welk ambt u bekleed hebt en van wanneer tot wanneer. Verder bevat de mail nog een bewijs van

uw werk als juridisch coördinatrice, een kopie van uw werkbadge als advocate en 10 foto’s die uw carrière

verder onderbouwen. Tot slot bevat de mail een artikel over de algemene slechte situatie in Venezuela

en het standpunt van de Venezolaanse overheid t.o.v. burgers die kritiek uiten. Het artikel schetst de

algemene toestand, maar heeft geen verdere invloed op de beslissing aangezien er geen persoonlijke

link bestaat met uw eigen situatie.

De tweede mail dateert van 3 november 2020, deze mail bevat het reeds hoger aangehaalde

psychologisch attest. Dit attest vormt echter geen bewijs van de door u ingeroepen gebeurtenissen.

Een derde mail dateert van 15 december 2020. Deze mail bevat 36 documenten die allemaal uw

professionele carrière bevestigen.
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Opnieuw wordt hier benadrukt dat uw carrière hier momenteel niet ter discussie staat. Uw uitgebreide

verklaringen en documentatie bevestigen dan ook uw professionele activiteiten.

De vierde mail is van 14 januari 2021. Deze bevat uw CV en opnieuw heel wat foto’s die uw professionele

carrière bevestigen. Wat betreft het artikel dat erbij zit wordt ook hier opgemerkt dat het gaat over de

algemene situatie van personen die kritiek hebben op de regering, maar dat het geen verdere invloed

heeft op uw beslissing.

Een vijfde en laatste mail dateert van 1 februari 2021. Hierbij geeft u enkele opmerkingen aangaande uw

gehoorverslag. Met deze opmerkingen werd rekening gehouden, maar ze zijn niet van die aard dat ze iets

veranderen aan de inhoud van bovenstaande beslissing.

Er wordt geconcludeerd dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat u voor uw komst naar

België vervolgd bent geweest door het veiligheidspersoneel van de staat omwille van uw functie bij de

UNES. Ook wijst niets erop dat u bij eventuele terugkeer naar uw land door uw werkgever vervolgd zult

worden.

Gezien bovenstaande elementen kan besloten worden dat uw verklaringen betreffende uw vluchtmotieven

ongeloofwaardig zijn en dat u bijgevolg op basis van deze motieven niet in aanmerking komt voor de

toekenning van de vluchtelingenstatus zoals bepaald in de Conventie van Genève. Evenmin zijn er op

basis van deze motieven zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel risico loopt op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in art.48/4, §2, a) 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, b) of c) 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 EVRM (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december

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

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

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

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

228).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aannemelijk te maken dat u bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit of naar uw land van gewoonlijk
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verblijf een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing loopt. Dit klemt

des te meer nu uit de beschikbare informatie blijkt dat niet elke persoon woonachtig in Venezuela in

precaire omstandigheden leeft.

Wat de lamentabele socio-economische situatie in Venezuela betreft zoals deze omschreven wordt in de

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

sites/default/files/rapporten/coi focus venezuela situatieschets 20200515.pdf of op

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

2020, beschikbaar op https:// coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020 08 EASO COI Report

Venezuela.pdf merkt het CGVS voorts op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds

oordeelde dat humanitaire of socio-economische overwegingen in geval van terugkeer naar het land van

herkomst niet noodzakelijk verband houden met de vraag of er een reëel risico is op behandeling in strijd

met artikel 3 EVRM. Het terugsturen van personen naar hun land van oorsprong waar ze als gevolg van

de economische situatie moeilijkheden op socio-economisch vlak zullen ondervinden, bereikt immers niet

het niveau van hardheid dat door artikel 3 EVRM wordt vereist (EHRM, 14 oktober 2003, nr. 17837/03, T.

v. Verenigd Koninkrijk). Socio-economische overwegingen in asielzaken zijn derhalve slechts relevant in

die uiterste gevallen waarbij de omstandigheden waarmee een terugkerende asielzoeker zal worden

geconfronteerd zélf oplopen tot een onmenselijke of vernederende behandeling. Dit betreft in essentie

ernstige humanitaire omstandigheden of socio-economische behandelingen van uitzonderlijke aard die

het gevolg zijn van het handelen of de nalatigheid van actoren (overheidsactoren of niet-overheidsactoren)

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

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

evenals het vooruitzicht op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke termijn relevante

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

30696/09, M.S.S. / België en Griekenland, § 254 ; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en

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

76 en § 92).

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

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

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

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 blijkt echter dat u geen economische problemen had. U had immers een hoge functie

en een lange carrière als ambtenaar voor de Venezolaanse overheid.

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

niet afgeleid worden dat er in uw hoofde ernstige problemen van socio-economische aard bestaan of dat

de algemene situatie in Venezuela van dien aard is dat u, in geval van terugkeer naar Venezuela,

persoonlijk een bijzonder risico op een ‘onmenselijke en vernederende behandeling’ loopt. Bijgevolg kan

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

zou terechtkomen.

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

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

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

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

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

conflict.

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

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

coifocusvenezuelasituationsecuritaire20190404.pdf of op https://www.cgvs.be/nl , COI Focus Venezuela:

Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coifocusvenezuelaveiligheidssituatieaddendum2019070

1.pdf of op https://www.cgvs.be/ nl, COI Focus Venezuela: Situatieschets van 15 mei 2020, beschikbaar
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op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coifocusvenezuelasituatieschets20200515.pdf of op

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

2020, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/202008EASOCOIReportVenezuela.pdf blijkt dat

Venezuela een diepe politieke, economische en sociale crisis kent. Het geweld is er wijdverspreid en

wordt er gepleegd door het Venezolaanse leger, de politie, de inlichtingendiensten, de colectivos

chavistas, de megabandas, enz., die hierbij burgers met een bepaald profiel viseren. Dit type geweld,

heeft bijgevolg geen uitstaans met artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet maar houdt eerder

verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In Zulia, Tachira en Apure evenals in de Zuid-Venezolaanse staten Amazonas en Bolivar, is er naast

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

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

tot confrontaties tussen deze groeperingen onderling evenals tussen de gewapende groeperingen en de

Venezolaanse staat. Het bestaan van een gewapend conflict in deze staten brengt echter niet automatisch

een reëel risico op het lijden van ernstige schade ten gevolge van willekeurig geweld in hoofde van de

burgerbevolking met zich mee.

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

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

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

doelgericht van aard is.

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

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

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

een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na een grondige analyse van

de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er geen zwaarwegende gronden bestaan om aan

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

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

het tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Het verzoekschrift bevat twee middelen als volgt:

“1) Eerste middel afgeleid uit de schending van artikel 1A, §2, van het Verdrag van Genève betreffende

het statuut van de vluchtelingen, artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 48/7 van de Vreemdelingenwet,

de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het redelijkheidbeginsel
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en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de

Mens (hierna “EVRM”);

Met oog op het Verdrag van Genève, heeft verzoekster ernstige bedreigingen ondergaan in haar land van

herkomst. De bedreigingen hebben plaats gevonden in een context van erge politieke pressie in

Venezuela, waar de onveiligheid ook verontrustend is.

Verzoekster heeft een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar haar land van herkomst

omwille van verschillende redenen. Ten eerste, bekleedde ze een militaire positie terwijl zij geen militaire

achtergrond heeft. Ten tweede, had zij een tuchtrapport geschreven tegen de directeur van de

politieacademie, als gevolg waarvan hij ontslagen werd. Ten einde, had zij haar hoge functie bij het

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie en Vrede, zonder voorafgaande toestemming en ondanks de

zeer strikte regels die op dit onderwerp van toepassing zijn, verlaten (zie ingediende documenten:

weigering van de UNES om het land te verlaten en weigering van haar vakantieaanvraag door de UNES).

Terwijl zij reeds door de veiligheidsdiensten werd beschouwd als iemand die een functie uitoefende

waartoe zij geen toegang had mogen hebben, is zij door hen en door haar hiërarchie - het Ministerie van

Binnenlandse Zaken. Justitie en Vrede – ook beschouwd als een verrader van de natie.

Verzoekster is het slachtoffer geweest van talrijke intimidaties en doodsbedreigingen tot de laatste

incident, een poging tot moord, die haar ertoe heeft gebracht te vluchten.

Mensen die op de een of andere manier laten blijken het niet eens te zijn met de heersende macht worden

streng vervolgd. Dit wordt zowel door geweld, foltering, arrestaties, plundering, intimidatie en executies

uitgevoerd.

Elke vorm van oppositie wordt inderdaad in Venezuela onderdrukt. Leden van de oppositie, zowel als

gewone betogers worden willekeurig gearresteerd, en in mensonterende omstandigheden gedetineerd.

Verschillende rapporten melden systematisch buitensporig geweld tegen burgers door de politie.

Het recente verslag van de VN bevestigt het feit dat de regering verder willekeurig geweld inzet tegen

personen die, zoals verzoekster - die enerzijds heeft geweigerd deel te nemen aan de door haar

superieuren opgelegde politieke activiteiten en anderzijds zonder voorafgaande toestemming en in strijd

met de geldende regels (zie ingediende documenten) haar hoge functie bij de Venezolaanse overheid

heeft neergelegd en daarom als verrader wordt beschouwd - worden beschouwd als « mensen die zich

verzetten tegen autoriteit » (UN Human Rights report on Venezuela urges immediate measures to halt

and remedy grave rights violations,

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=E).

De VN vermeldden:

"The incidence of alleged extrajudicial killings by security forces, particularly the special forces (FAES), in

the context of security operations has been shockingly high, the report states. In 2018. the Government

registered 5,287 killings, purportedly for “resistance to authority,” during such operations. Between 1

January and 19 May this year, another 1.569 people were killed, according to Government figures. Other

sources suggest the figures may be much higher.

The report also notes that as of 31 May 2019, 793 people remained arbitrarily deprived of their liberty,

including 58 women, and that so far this year, 22 deputies of the National Assembly, including its

President, have been stripped of their parliamentary immunity."

Buitengerechtelijke executies, intimidatie, en willekeurige en disproportionele gebruik van geweld tegen

personen die « zich verzetten tegen autoriteit » zijn gewoonlijk geworden in Venezuela (Amnesty

International, Venezuela: Hunger, punishment and fear, the formula for repression used by authorities

under Nicolas Maduro, 20.02.2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/venezuela-hunger-

punishment-and-fear-the-formula-for-repression-used-by-authorities-under-nicolas- maduro/).

De repressie van de regering tegen zelfs « vermoede » leden van de oppositie, gewone betogers, mensen

die hun onenigheid met de beleid van de regering openlijk aantonen of gewone voorbijgangers, is erger

geworden (Coi focus « Venezuela - Situation sécuritaire », 04.04.2019, p. 14). Sinds 2014, werden meer

dan 12.400 mensen gearresteerd « met betrekking tot » manifestaties (COI Focus « Venezuela - Situation

sécuritaire », 04.04.2019, p. 16).

« Plus de 12 500 personnes ont été arrêtées depuis 2014 en lien avec des manifestations, selon le Forum

Pénal. Il s 'agissait non seulement de manifestants, mais également de passants et de personnes

emmenées de chez elles sans mandat. (...)

L'enquête de terrain menée par Amnesty International révèle que les autorités ont procédé à des

exécutions extrajudiciaires à des fins de contrôle social en utilisant la Police nationale bolivarienne (PNB),

et plus particulièrement ses Forces d’action spéciale (FAES), à l'encontre des personnes participant d'une

manière ou d'une autre aux manifestations. Les quartiers les plus pauvres de Caracas et d'autres régions

du pays ont été plus spécialement touchés et stigmatisés, enregistrant le plus grand nombre de victimes,

qui ont par la suite été présentées comme étant des « criminels » tués lors d’affrontements avec les

autorités.
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Des membres de la famille de personnes ayant un lien avec les manifestations de janvier 2019 ont

également été visés par tes autorités. »

Het is duidelijk dat - indien personen die enkel “’betrokken zijn bij” demonstraties of personen die enkel

"verdacht" worden van lidmaatschap van de oppositie ernstig worden vervolgd (willekeurige arrestaties,

willekeurige detenties, gebruik van buitensporig geweld, verdwijningen, buitengerechtelijke executies,

enz.) - verzoekster, die een hoge positie bekleedde binnen de Venezolaanse autoriteiten (niet betwist

door verweerder) en derhalve verplicht was zich in alle opzichten te schikken naar de door de zittende

regering opgelegde gedragslijn, het grootste risico loopt te worden vervolgd, des te meer het slachtoffer

zou zijn van ernstige vervolging, gezien zij, enerzijds, geweigerd heeft deel te nemen aan de door de

autoriteiten georganiseerde betogingen en, anderzijds, zonder voorafgaande toestemming haar post heeft

verlaten, ondanks de andersluidende regels ter zake (zie ingediende documenten).

Verzoekster valt inderdaad onder een risicoprofiel.

« 3.1 Political opposition

Deputies of the National Assembly have been subjected to 'strong repression' and threats on public media.

Amnesty International indicated that the government continues to 'intimidate, harass, physically abuse,

arbitrarily detain and forcibly disappear National Assembly representatives and staff in an attempt to

silence political dissent (...) According to CEPAZ, members of the National Assembly have been subjected

to, among others, prohibition from running for public office for terms that reach 15 years, cancellation of

their passports and the refusal to issue diplomatic passports, prohibition to leave the country’, stripping of

parliamentary immunity, targeting of family members, arbitrary detention, instigation to violence by officials

on the media, illegal raids of their property by state security agencies, and opening of judicial processes

that violate due process.

(...)

During 2019, 2 219 persons were arbitrarily detained for political reasons.

(...)

3.4. State employees and union leaders

State employees who are actually or perceived to be critical of the government have been targeted by the

government. Sources indicated that attendance to government rallies are usually ‘obligatory' for public

sector employees. In some occasions, public sector employees are provided with a progovernment t-shirt

or beret to go to the rally. Usually, employees cannot refuse because the pressure is such that by refusing

to attend, the person might lose their employment. Amaya indicated that many people who attend

government rallies are public servants. Government institutions call employees during their shift to attend

the rallies and they check lists of those who attended. Those who refuse to go risk being investigated for

'insubordination', as they refused to 'work during working hours', or being dismissed. In this context,

government employees face censorship, 'repression' and surveillance if they express a political opinion

contrary to that of the government. Similarly, FundaRedes indicated that criminalisation of dissent within

government institutions is 'generalised' and employees do not speak out for fear of reprisals. Some public

servants who do not agree with the government end up leaving their jobs or migrating. The Bertelsmann

Stiftung report on Venezuela similarly indicated that 'there is severe discrimination based on political

preferences. Open dissent turns citizens into "traitors" who are denied employment in the public sector

and even access to services'.. »

(EASO, COI Report - Venezuela: Country Focus, August 2020, pp. 52-53 en 58,

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_venezuela_country_focus_20200820.p

df)

Die informatie stemt - in elk opzicht - overeen met de verklaringen van verzoekster.

Verschillende betrouwbare bronnen melden bovendien dat familieleden van mensen vermoed van verraad

of verzet ook gefolterd worden zelfs als zij niet zelfs betrokken zijn in politiek (Human Rights Watch,

Venezuela: Suspected Plotters Tortured- Military Officers, Family Members Detained and Abused,

09.01.2019, https://www.hrw.org/news/2019/01 /09/venezuela-suspected-plotters-tortured).

Uit informatie van de VN blijkt ook dat vervolging voor een kritische houding ten aanzien van het regime

zich uitbreidt naar familieleden:

“OHCHR also observed that persecution had extended to the families of opposition members, social

activists or human rights defenders. Family members have been subjected to surveillance, threats,

intimidation, and reprisals, solely on the basis of their family ties. OHCHR documented the particularly

extreme case of Juan Pedro Lares, son of Omar Lares, former mayor of Campo Ellas in the state of

Merida, who was arbitrarily arrested on 30 July 2017 when the SEBIN came to his house seeking to detain
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his father (see also chapter D above). Juan Pedro was detained incommunicado at the SEBIN Helicoide

until his release on 1 June 2018. He was never brought before a judge.”

(UN Human Rights office of the high commissioner. Human rights violations in the Bolivarian republic of

Venezuela: a downward spiral with no end in sight, june 2018, p. 35, beschikbaar op

https://www.uhchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018 EN.pdf)

« Family members of the opposition also face intimidation and harassment by the government, including

unlawful detention and raids of their properties. »

(EASO, COI Report - Venezuela: Country Focus, August 2020, p. 53,

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/easo coi report Venezuela country focus_20200820.pdf)

De onveiligheid is ook verontrustend in Venezuela.

Venezuela is inderdaad de gewelddadigste land, die niet in openlijk oorlog is, ter wereld geworden. Het

land wordt zelfs door sommige bronnen als het gevaarlijkste ter wereld beschouwt (CNN, Venezuela

named world's most dangerous country again, poll finds, June 8, 2018,

https://edition.cnn.com/2018/06/08/world/gallup-venezuelamost-dangerous-country-intl/index.html). De

aandeel moorden in Venezuela is 10 keer hoger dan de gemiddelde aantal. Caracas werd bovendien tot

de tweede meest gevaarlijke stad ter wereld genoemd (COI Focus « Venezuela - Situation sécuritaire »,

04.04.2019, p. 5).

« Le dernier rapport annuel de l’OVV publié en décembre 2018 révèle un taux d'homicides de

81.4/100.000, ce qui place le Venezuela en tête des pays les plus violents d'Amérique latine. Ce taux est

le double de celui qui était anticipé pour le Honduras et excède aussi celui qui était attendu pour le

Salvador. (...) Le rapport conclut à une généralisation à tout le pays de la violence. Alors qu'auparavant,

elle était concentrée dans les grandes villes, elle s'est à présent répandue dans des villes à taille petite et

moyenne et frappe désormais aussi les populations rurales. En effet, un nouveau type de bandes de

délinquants a émergé à la campagne et dans un contexte de crise économique, de manque d'argent

liquide et de raréfaction de la nourriture, la production agro-alimentaire s’est convertie en un nouveau

butin. »

(COI Focus « Venezuela - Situation sécuritaire », 04.04.2019, p. 18)

« 1.2 Security situation

Venezuela has one of the highest homicide rates in Latin America. The Venezuelan Observatory of

Violence (OVV, Observatorio Venezolano de Violenciaól) indicated that 16 506 violent deaths occurred in

the country in 2019 (...) For 2019, the violent death rate consisted of 6 588 homicides (rate of 24), 5 286

deaths for 'resisting authority' (rate of 19), and 4 632 'non-determined' deaths which also include homicides

(rate of 17). »

(EASO, COI Report - Venezuela: Country Focus, August 2020, p. 20,

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/easo_coi_report_venezuela_country_focus_20200820.p

df)

In het algemeen bevestigen de objectieve informaties de ernstige mensenrechten schendingen, op alle

vlakten. Men leest ook dat afpersing, moorden, kidnappingen gewoonlijk geworden zijn.

Inderdaad maakt niet alleen de politie gebruikt van geweld tegen burgers, maar ook vele verschillende

andere actoren. Objectieve bronnen bevestigen dat de Venezolaanse regering het monopolie op het

gebruik van geweld verloren heeft.

Verschillende gewapende benden voeren hun gewelddadigheden in absolute straffeloosheid uit.

Er zijn tientallen van duizenden "Colectivos", dewelke politieke en criminele geweld mengen. Ze worden

als "echte paramilitaire groeperingen van Venezuela" beschreven (COI focus « Venezuela - Situation

sécuritaire », 04.04.2019, pp. 9-10).

De Colectivos worden gesteund door de regering en voeren hun criminele activiteiten in absolute

straffeloosheid uit:

"A mesure que les revenus du gouvernement se sont réduits, les colectivos se sont convertis en agents

de répression lors des protestations, par le biais d’une intimidation brutale et souvent mortelle. D’après

plusieurs sources, les colectivos sont de véritables groupes de choc paramilitaires, financés, armés et

formés par le gouvernement pour intimider l’opposition, leur conférant une forme de légitimité. En échange

de leur loyauté, le gouvernement leur assure l'impunité "

(COI Focus « Venezuela - Situation sécuritaire », 04.04.2019, p. 9)

Hoewel ze bij het begin van hun creatie door de regering gecontroleerd werden, heeft de regering geen

controle meer op hun activiteiten en misdaden.

« Experts say the colectivos date to the early days of Mr. Chàvez, who originally conceived them as social

organizations to advance his vision of a Socialist revolution to transform Venezuela's poor neighborhoods.



RvV X - Pagina 14

Many had their own names, flags and uniforms. The government eventually handed them arms and

security training as well, deploying them as a separate militia.

As the groups became more powerful, they exerted their own influence independent of the government,

most notably in controlling organized crime like drug trafficking in Caracas barrios.

Their power was so great that some even clashed with the police in 2014, part of an effort to oust an

interior minister who had sought to curb them. More recently, others have fought deadly shootouts with

soldiers in military operations to stop organized crime.

Today, the groups control 10 percent of towns and cities in Venezuela, according to Fermin Mármol, a

criminologist at the University of Santa Maria in Caracas. Mr Mármol said the deep left-wing ideological

bent of the groups means they will defend Mr. Maduro at any cost.

“If tomorrow the revolution loses the presidency, the colectivos will immediately change to urban guerrilla

warfare, ” the criminologist said.

Colectivos control vast territory across Venezuela, financed in some cases by extortion, black-market food

and parts of the drug trade as the government turns a blind eye in exchange for loyalty.

Now they appear to be playing a key role in repressing dissent. »

(New-York Times, Anned Civilian Bands in Venezuela Prop Up Unpopular President, April 22, 2017,

https://www.nytimes.com/2017/04/22/world/americas/armed-civilian-bands-invenezuela-prop-up-

unpopular-president.html)

De Colectivos zijn niet alleen criminele benden, maar ze steunen ook de regering door hun gewelddadige

repressie van elke vorm van dissidentie.

De UNHCHR bevestigt dat er heden in Venezuela absolute en veralgemeende straffeloosheid heerst:

"L’impunité en matière de violations des droits humains est d’après le Haut-Commissariat des Nations

unies aux droits de l'homme (HCDH) cité par Human Rights Watch (HRW) « généralisée ». "

(COI focus « Venezuela - Situation sécuritaire », 04.04.2019, p. 14)

Deze elementen worden niet door het CG VS betwist, dewelke herkent dat crimineel geweld in Venezuela

wijdverbreid is.

Prima facie heeft verzoekster een nood aan een internationale bescherming in de zin van het Verdrag van

Genève wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen.

In een tweede middel zal U aangetoond worden dat de grieven van de Commissaris generaal

onvoldoende zijn om de geloofwaardigheid van de vrees van verzoekster in geval van terugkeer naar

Venezuela in vraag te stellen.

In hoofdorde, dient haar ten gevolge, de vluchtelingenstatus toegekend te worden.

Met oog op de subsidiaire bescherming status, indien Uw Raad zou oordelen dat verzoekster niet in

aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus beoordelend dat er geen band gemaakt

kan worden tussen één of meer van de gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1A van het verdrag

van Genève en de ingeroepen vrezen van verzoekster - quod non - dan dient haar de subsidiaire

bescherming toegekend te worden wegens een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2, a), b) van de vreemdelingenwet.

Een asielzoeker wie niet aannemelijk zou maken dat hij, persoonlijk en wegens zijn ras, zijn godsdienst,

het behoren tot een bepaald sociaal groep, zijn politieke overtuigingen en/of zijn nationaliteit, een

gegronde vrees voor vervolging heeft in zijn land van herkomst, wel in aanneming kan komen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in geval er zwaarwegende gronden bestaan “om aan

te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade” en die

geen beroep tot bescherming kan of wil doen op zijn eigen autoriteiten omwille de risico tot het lopen van

dergelijke schade.

De ernstige schade meer bepaalt in de paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet zijn:

- doodstraf of executie, of,

- foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoekster in zijn land

van herkomst, of,

- 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.

Artikel 2 van het EVRM wijdt het recht op leven toe. Deze recht wordt door het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (hierna “EHRM”) beschouwt als één van de meest fundamentele rechten.

Inderdaad, het EHRM beoordeeld dat “Het bekrachtigt een van de fundamentele waarden van

democratische samenlevingen die samen de Raad van Europa vormen. We moeten de bepalingen dus
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erg interpreteren' (EHRM, MacCann Farrel § Savage t. Verenigd Koninkrijk, 27 september 1995,

verzoekschrift n° 18984/91).

Dat artikel 3 van het EVRM bevat de absolute recht geen foltering of vernederende en/of onmenselijke

behandelingen te ondergaan. Artikel 3 EVRM voorziet geen enkel uitzondering (vaste rechtspraak van het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, o.a., EHMR, Soering t. Verenigd Koninkrijk, 7 juli 1989,

verzoek. N° 14038/88; EHRM, Vilvarajah e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991; EHMR, Chahal t.

Verenigd Koninkrijk, 16 november 1996, verzoek. N° 22414/93; EHRM, Ahmed t. Oostenrijk, 17 december

1996. verzoek. N° 25964/94 ; EHRM, Saadi t. Italië, 28 februari 2008, verzoek. N° 37201/06 ; EHRM,

M.S.S t. België en Griekenland, 21 januari 2011; EHRM, Husseinie t. Zweden, 13 oktober 2011, verzoek.

N° 10611/09; RvV, arrest 128 564, 128 540 en 128 565 dd. 2 september 2014) en verplicht de staten de

nodige maatregelen te nemen om enige schending van deze recht te vermijden, ongeacht dat de

schending veroorzaakt word door een overheidsactor of door een particulier (EHRM, Chahal t. Verenigd

Koninkrijk, 15 november 1996; EHRM, H.L.R. t. Frankrijk, 29 april 1997, verzoek. N° 24573/94 de welke

vermeldt dat “en raison du caractère absolu du droit garanti, la Cour n'exclut pas que l’article 3 trouve

aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'une personne ou de groupes qui ne relèvent pas de la

fonction publique”, §40). Zo beoordeelde de Raad van State in een arrest 96.643 dd. 19 juni 2001 dat

artikel 3 EVRM, de lidstaten verplichtte het recht die door deze bepaling beschermt word niet te schenden

maar ook de schendingen ervan te voorkomen (CE, n° 96.643, 19 juin 2001, Adm. Publique,09/2001, 154-

155).

De eerbiedigen van beide fundamentele rechten - artikelen 2 en 3 van het EVRM - hebben als gevolg dat

de Staat verplicht is na te gaan of een door zijn genomen maatregel niet in strijd is met het recht op leven

en het verbod aan foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen (Cass. 16 maart 2000, in T.

Vreemdelingenrecht, 2001, vol. 24 en in Jaarboek Mensenrechten 1998 - 2000, p. 31). Het is de taak van

verweerder om grondig en zorgvuldig na te gaan of een asielzoeker een risico loopt op een schending

van de rechten voortvloeiden uit artikelen 2 en 3 van het EVRM in zijn land van herkomst (EHRM, MSS

c. Belgique et Grèce, 21 januari 2011 Y c. Russie, 4 december 2008 ; Saadi c. Italie, 28 februari 2008 ;

Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 oktober 1991 ; Cruz Varas et autres c. Suède, 20 maart 1991).

Het CGVS moet dus nagaan of het terugkeren van een verzoeker naar zijn land van herkomst ten gevolge

van een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming

status, geen risico doet lopen, in hoofde van de asielzoeker tot een schending van één of meerdere

fundamentele rechten.

In geval een asielzoeker zulke risico loopt in zijn land van herkomst, dan moet er zijn een bescherming

toegekend worden.

Deze elementen zorgen ervoor dat verzoekster een reëel risico tot ernstige schade loopt in de zin van

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

Verzoekster voldoet aan alle voorwaarden voorzien door artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien behoort hij tot geen van de door de wet voorziene uitsluitingsgevallen.

In ondergeschikte orde, dient haar ten gevolge, de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te worden.

2) Tweede middel afgeleid uit de schending van artikelen 1 tot 4 van de Handvest van de Grondrechten

van de Europese Unie ; artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet ; artikelen 1, 2

en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen ;

algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, de redelijkheidsbeginsel en

het zorgvuldigheidsbeginsel

Verzoekster meent dat de grieven van de Commissaris generaal op basis van de welke hij de toekenning

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan haar weigert, onvoldoende en niet

draagkrachtig zijn.

Verzoekster is van mening dat de Commissaris generaal zijn onderzoeksplicht niet op draagkrachtige

wijze heeft uitgevoerd.

Inleidende opmerking

De verwerende partij trekt niet in twijfel:

- dat verzoekster bekleedde doorheen haar carrière verschillende hoge posten bij de Venezolaanse

overheid (zie ingediende documenten) ;

- dat zij een hoge functie had bij de UNES die normaal gezien zou worden ingevuld door een militair ;

- dat het feit dat zij als gewone burger deze functie had was voor sommige leden van het

veiligheidspersoneel moeilijk te verkroppen.

- dat de leden van de autoriteiten, en dus verzoekster, in de uitoefening van hun functie onder aanzienlijke

druk staan (zie de objectieve informatie die hierboven is verstrekt);
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- dat leden van de Venezolaanse autoriteiten, die van de gedragslijn van de machthebbers afwijken, aan

ernstige vervolgingen worden blootgesteld (zie de hierboven geproduceerde objectieve informatie)

2.1. Betreffende het incident die in 2016 plaatsvond toen een jongen een glas water kwam vragen aan

verzoekster en haar bedreigde

2.1.1. Wat betreft het feit dat verzoekster nooit meer van hem heeft vernam

Verzoekster bevestigt dat zij sinds dien niets meer van deze specifieke persoon heeft gehoord.

Zij herhaald echter dat zij daarna andere problemen heeft ondervonden en dat deze problemen

rechtstreeks verband houden met dit incident van 2016 waarbij zij werd bedreigd vanwege haar functie.

Dit incident van 2016, in combinatie met de andere incidenten die zij heeft meegemaakt, toont aan dat zij

een gegronde vrees voor vervolging heeft.

2.1.2. Wat betreft het feit dat verzoekster haar werkgever of de autoriteiten niet van dit incident op de

hoogte heeft gebracht

De verzoekster had goede redenen om aan te nemen dat deze persoon lid was van de militaire politie en

dat hij haar had bedreigd op grond van het feit dat zij een hoge functie had bij de militaire politie terwijl zij

geen militaire achtergrond had.

Daarom was het voor haar, zoals zij duidelijk heeft uitgelegd in haar persoonlijk onderhoud (NPO

20.01.2021, blz. 9), onmogelijk om haar hiërarchie (bestaande uit militairen) of de militaire politie ervan in

te lichten:

Hebt u dat ergens gemeld? Iets aangeven in mijn land, zeker in mijn staat Delta Amacuro, Tucupita, is

hetzelfde als zelfmoord plegen. Een klacht indienen als je met politieagenten werkt is hetzelfde als jezelf

doden. Het is de maffia. Die bestaat binnen de politie, de gemeenschappen. De politie kan contact

opnemen met mensen in de wijken in ruil voor drugs, ze verkopen informatie. Ik kon onmogelijk klacht

indienen, ik zat in een heel kwetsbare situatie. Vz huilt.

Uit objectieve informatie blijkt inderdaad dat corruptie een wijdverbreide plaag binnen de administratie en

de autoriteiten is in Venezuela.

« The people entrusted with enforcing the law in Venezuela regularly make the headlines as suspects or

altered accomplices, facilitators or perpetrators of serious crimes, a sign of the advanced deterioration

and corruption of the country's securin’ forces.

Corrupt officials — especially police and military — play an essential role in the penetration and growth of

organized crime in Venezuela, which is reflected in alarming crime statistics.

The cases have ranged from officers of the Bolivarian Armed Forces accused of transporting drug

shipments in military; vehicles, facilitating the passage of drug planes or managing gasoline smuggling to

Colombia. Even the recently named interior minister has been accused by the United States of facilitating

drug shipments when he was head of the country's anti-narcotics effort, a charge he denies.

Police officers have been known to allow prisoners to escape, or to support or participate in kidnapping

and extortion rings. There have been cases of security force members providing weapons and information

to criminal groups and even procuring grenades for prison mafias.

As Latinobarometro has noted, police corruption is one of the principal problems in Latin America, and

public perception of its extent is a big issue for regional law enforcement. The belief that police are corrupt

in Latin America runs from 90 percent in Mexico to 47 percent in Uruguay’, and 70 percent of people polled

in Venezuela have a negative view of their authorities. In addition, 56 percent of Venezuelan respondents

sav they believe the police are involved in organized crime.

(...)

Venezuela’s Bolivarian National Guard (Guardia Nacional Boliviariana - GNB) has long been tainted by

corruption. The responsibilities of this fourth branch of the Venezuelan Armed Forces include border

surveillance, ports, airports, oil facilities, parks and maintaining public order. In recent years, officers of

the GNB — as well as member of all the nation ’s defense and security agencies — have been implicated

in drug trafficking, kidnappings and other illegal practices. »

(InsightCrime, « Military and Police Corruption: Venezuela’s Growing Evil », 22.09.20216,

https://insightcrime.org/news/analysis/corruption-inilitary-police-growing-evil-venezuela/)

« Venezuela regularly ranks in international studies as one of the most corrupt countries in Latin America,

and the world. In 2020. anti-corruption watchdog Transparency International rated Venezuela 173rd out

of 180 countries in its Corruption Perception Index, rating Venezuela less corrupt thank only Yemen. Syria.

South Sudan, and Somalia. Corruption takes many forms, from motorists bribing traffic police to

allegations of bribes and kickbacks in the allocation of government contracts. Corruption appears to have

reached record levels in recent years, with government institutions becoming increasingly criminal in

nature, including activities such as rampant corruption in the state-controlled food distribution, active black

market dollar trading, gasoline smuggling, drug trafficking, illegal gold mining, and other activities. All anti-
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corruption campaigns launched by Maduro have served as cynical maneuvering with political ends to give

a rotating roster of loyalists a chance to profit from pervasive corruption rather than genuine reform efforts.

The customs system, the administration of foreign exchange, and other government entities are

notoriously corrupt.

(...)

Venezuelan regime officials have previously proposed increasing the budget for the military and local

police to combat the rapidly rising crime rate. Corruption, inadequate police training and equipment,

insufficient central government funding, and rapidly deteriorating economic conditions dramatically reduce

the effectiveness of the security forces. Media reports often identify police abuse and police involvement

in crimes, including illegal and arbitrary detentions, extrajudicial killings, kidnappings, and excessive use

of force. The extrajudicial actions of the police coincide with an increase in the lethality of the police action

and a lack of professionalism. Deaths of people at the hands of the police or military authorities under the

argument that they resisted authority increased in a remarkable and worrying way.

The judicial system is notoriously corrupt and inefficient. Civil cases take years to process, and criminal

cases take much longer. Politics has largely compromised the judicial system, since former president

Hugo Chavez put judges into the Supreme Court friendly to his government. Corruption is a major problem

under the current administration as well, made worse by fact that Maduro has refused to undertake reforms

that would alleviate deep-rooted problems such as corruption - because the regime uses corruption as a

mechanism to reward and control its own allies in government. The judicial branch is beholden to the

regime and so is the virtually the entire membership of the Supreme Court. »

(U.S. Department of State - Overseas Security Advisory Council (OSAC), « Venezuela 2020 Crime &

Safety Report », 21.07.2020. https://www.osac.gov/Country/Venezuela/Content/Detail/Report/0e6ed0e0-

eb8e-44cc-ab81 -1938e6c8d93f)

Uit deze informaties blijkt dat:

- in 2020, was Venezuela het 176ste meest corrupte land van een totaal van 180 landen volgens

Transparency International (Transparency International , Country data - Venezuela, 2020,

https://www.transparency.org/en/countries/venezuela) ;

- de Bolivariaanse Nationale Garde van Venezuela (Guardia Nacional Boliviariana - GNB) - die belast is

met grensbewaking, havens, luchthavens, oliefaciliteiten, parken en handhaving van de openbare orde -

is lange tijd bezoedeld geweest door corruptie ;

- en vooral, het regime corruptie gebruikt als een mechanisme om zijn eigen bondgenoten in de regering

te belonen en te controleren.

In die omstandigheden, is het juist logisch dat verzoekster bij de autoriteiten of bij haar hiërarchie geen

aangifte heeft gedaan van de bedreigingen die de jongen, terecht verdacht van een lid van de militaire

politie te zijn, tegen haar heeft geuit.

2.2. Betreffende het incident die halverwege 2018 plaatsvond toen verzoekster gewaarschuwd werd door

een buurman dat er mannen wilden inbreken bij haar thuis

De verwerende partij verwijt verzoekster dat zij niet weet wie deze mannen waren en is van mening dat

dit incident een geïsoleerd crimineel feit is waaruit geen nood aan bescherming in haar hoofde kan worden

afgeleid.

Verzoekster betwist deze analyse.

Hoewel verzoekster inderdaad niet de identiteit van deze personen kon geven, aangezien zij op de vlucht

sloegen toen zij beweging in het huis hoorden, verklaart de context waarin dit incident plaatsvond waarom

verzoekster ervan overtuigd is dat het leden van de militaire politie waren en dat zij haar iets wilden

aandoen omdat zij, naar hun mening, haar positie niet verdiende als overste zonder militaire achtergrond.

Dit incident dient worden gelezen in samenhang met de andere incidenten waaraan zij het slachtoffer is

geweest en die als zodanig haar gegronde vrees voor vervolging rechtvaardigen.

2.3. Betreffende het incident die op 22.11.2019 plaatsvond toen verzoekster onderschept werd door twee

jongeren die probeerden haar te schieten

2.3.1. Betreffende het incident van 22.11.2018 als zodanig

Verzoekster verklaart dat, in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, voor dit incident zij al

bedreigingen van veiligheidspersoneel heeft gekregen. Dit waren echter meer intimidaties dan

doodsbedreigingen.

Het incident van 22.11.2018 was daarentegen het ernstigste waarmee zij werd geconfronteerd. Als het

pistool niet was vastgelopen, zou ze waarschijnlijk dood geweest. Het feit dat de directeur van de

politieacademie als gevolg van het door verzoekster - die geen militaire achtergrond heeft - geschreven
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rapport uit zijn functie werd ontslagen, werd door hem en door alle leden van de veiligheidspersoneel als

een vernedering ervaren, reden waarom ze achter haar aangingen.

Verzoekster bevestigt dat zij er de voorkeur aan gaf van en naar haar werk te lopen, omdat zij voordeel

nam van het feit dat er anderen waren die met haar meeliepen en zich daardoor veiliger voelde.

Verzoekster bevestigt tevens dat zij geen bescherming heeft gezocht bij haar werkgever om dezelfde

redenen als hierboven vermeld (corruptie). Zij is ervan overtuigd, en terecht gezien de objectieve

informatie hierboven en haar persoonlijke ervaring, dat zij geen bescherming zou hebben gekregen van

haar hiërarchie. Hierover herhaalt ze dat zij heeft verklaard gedurende haar persoonlijke onderhoud dat

zij tijdens de opstelling van het rapport haar baas op de hoogte had gebracht van haar vrees en dat deze

haar enkel had gezegd dat zij geen gevaar liep omdat hij de ondertekenaar van het rapport zou zijn.

2.3.2. Betreffende het conflict met de directeur van de politieacademie, dhr. A. C.

Verzoekster wijst erop dat het rapport weliswaar door haar baas werd ondertekend, maar dat iedereen

wist dat zij degene was die het had opgesteld. De aanklachten tegen dhr. A. C. waren dus door

verzoekster opgesteld en iedereen was ervan op de hoogte.

Het feit dat verzoekster in de tuchtraad zetelde en dus haar functie was om personen zoals dhr. A. C. te

beoordelen en indien nodig actie te ondernemen kan bovendien op geen enkele manier de poging tot

moord op verzoekster op 22.11.2018 rechtvaardigen.

Ten einde, indien verzoekster na het incident van 22.11.2018, waarbij zij bijna werd gedood, niets meer

van dhr. A. C. heeft gehoord, is dat eenvoudigweg omdat zij Venezuela heeft verlaten om naar Colombia

te gaan om te vluchten.

2.3.3. Betreffende de vermeende tegenstrijdigheid in de tijd tussen verzoeksters verklaringen aan de DVZ

en het CG VS

Verzoekster bevestigt, zoals verklaard aan het CGVS, dat:

- het incident plaats vond op 22.11.2018,

- twee dagen later, op 24.11.2018, verliet ze Tucupita om naar Los Teques te gaan,

- op 03.12.2018. verliet ze Los Teques om naar Colombia te vluchten.

Tussen het incident en haar vertrek uit Venezuela zijn 11 dagen verstreken.

Verzoekster verklaart dat zij bij de DVZ heeft gezegd dat het laatste incident « enkele dagen » - en niet «

enkele weken » zoals foutief geschreven in de vragenlijst – voor haar vertrek naar Colombia gebeurde.

Verzoekster voegt toe dat bij DVZ haar verklaringen niet werden teruggelezen, maar zij enkel een kopie

van zijn vragenlijst heeft gekregen. Toen zij haar verklaringen herlas, zag zij deze fout niet.

Deze kleine tijd inconsistentie volstaat in ieder geval niet om de realiteit van het incident van 22.11.2018

in twijfel te trekken

Ter conclusie, zijn de grieven van verwerende partij om de realiteit van het incident van 22.11.2018 te

betwisten kennelijk onvoldoende. Verwerende partij brengt inderdaad geen belangrijke inconsistentie of

tegenstrijdigheid naar voren in verzoeksters verklaringen over het incident van 22.11.2018. Verzoekster

was zeer precies over dit incident. Het behoeft geen betoog dat dit incident - een poging tot moord die

alleen mislukte omdat het wapen vastliep - uiterst ernstig/gewelddadig was en daarom de grootste

voorzichtigheid vereist.

Zou Uw Raad ons volgen, betreffende de intimidatie, doodsbedreigingen en/of het incident van

22.11.2018, dient er rekening te worden gehouden met artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet dewelke

bepaalt: “Het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige schade heeft

ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke schade, is een

duidelijke aanwijzing 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 ”.

De bewijslast wordt dus omgekeerd. Nochtans toont de verwerende partij niet aan dat er geen risico voor

de verzoekster bestaat in geval van terugkeer in haar land van herkomst.

2.4. Betreffende de moord op Henry Guzman

Verzoekster dient een krantenartikel in over dhr. Henry Guzman’s dood (stuk 3) waaruit blijkt dat hij door

een lid van de veiligheidspersoneel (militair) werd vermoord na deelname aan een anti-drugs actie in

Caracas:

Vrije vertaling:

« Na vijf dagen van verdwijning werd het lichaam van Henry José Guzmán Rodriguez (32 jaar), die

directeur was van het Nationaal Netwerk tegen Druggebruik (ONA), gevonden op de snelweg Caracas-
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La Guaira. Het lichaam werd gevonden op de Caracas-La Guaira snelweg. De tweede sergeant bij de

marine, Karl Luis Sosa Mejias, die gestationeerd was bij het Directoraat-generaal Militaire Contraspionage

(DGCIM), werd voor deze daad gearresteerd.

Op zaterdag de 18e zou Guzmán aanwezig zijn geweest bij een institutionele activiteit van het Nationaal

Bureau voor Drugsbestrijding in een sector van Petare, in Caracas, waarna hij zich naar de Urbanización

La Esmeralda Suite, gemeente Baruta, Miranda, begaf, waar hij verdween.

Na verschillende onderzoeken en telefonische analyses kon de vermoedelijke moordenaar worden

geïdentificeerd, die Karl Sosa bleek te zijn; hij werd onmiddellijk gearresteerd en het lichaam werd

teruggevonden in het bosrijke gebied, dat moeilijk toegankelijk was, waar ook een mes, dat door de dader

werd gebruikt om Guzmán te onderwerpen, en een paar schoenen die aan de dader toebehoorden,

werden gevonden. Het lichaam had meerdere steekwonden.

(...)

Voordat hij de functie in de nationale leiding van het Netwerk tegen Druggebruik bekleedde, bekleedde

Guzmán de functie van regionaal commissaris van de ONA in Delta Amacuro tot 2018, toen hij in deze

functie werd aangesteld tot het moment van zijn overlijden. »

Het behoeft geen betoog dat uit de hierboven aangehaalde objectieve bronnen blijkt dat leden van de

veiligheidsdiensten nauwe banden onderhouden met de gewapende bendes en de criminaliteit in

Venezuela.

In het licht van deze elementen is de verzoeksters stelling (NPO 20.01.2021, p. 9) dat haar vriend, dhr.

Henry Guzman, vermoord werd omdat hij, zoals zij, een burger in een militaire functie was, consistent en

dus gegrond:

dan twee opties, je onderwerpen of sterven. Mag ik een voorbeeld geven?

Ja. Een collega van mij, en een studiegenoot en vriend, was coördinator van de nationale

antidrugsdirectie. Hij is vermoord vijf maanden nadat ik vertrokken ben. De fout die we alle twee gemaakt

hadden. Want in november was er een aanslag op mij gepleegd en hij is dan vijf maanden na mijn vertrek

vermoord. De fout die we alle twee gemaakt hadden was dat we burgers waren in een militaire functie.

Hij is vermoord omdat hij weigerde zich te onderwerpen aan de belangen van de militairen. Ik heb een

foto doorgestuurd waarop we allebei staan tijdens een militair evenement. Waarop de toenmalige minister

van binnenlandse zaken vrede en justitie Miguel Torres aanwezig was en hij wapens en munitie

overhandigde aan verschillende politiediensten van de staat. Ik heb die opgestuurd via mijn advocaat.

Ja ik heb een mail gekregen met verschillende documenten en foto's. Naam? Henry Guzman.

2.5. Betreffende de vrezen van verzoekster aan vervolging door haar werkgever

Verzoekster betwist niet dat zij een goede relatie onderhield met haar directe overste.

Zij legde uit dat zij niet bang was voor hem, maar voor haar werkgever, het Ministerie van Binnenlandse

Zaken. Justitie en Vrede, omdat zij zich zeer kritisch had uitgelaten over de regering en had geweigerd

deel te nemen aan demonstraties waartoe zij uit hoofde van haar functie verplicht was.

In dit verband en in tegenstelling tot w'at de verwerende partij beweert (bestreden beslissing, p. 5), heeft

verzoekster een kopie van het formulier dat zij had moeten ondertekenen aangaande de milities

overgelegd (zie. DVZ, Ontvangstbewijs documenten, 17.12.2019, 6: « Verbintenis militie » - stuk 4).

2.6. Betreffende de beëindiging van de verzoekster professionele carrière

Verwerende partij stelt dat verzoekster haar haan en haar land uitsluitend heeft verlaten wegens de druk

van haar werk en de algemene crisissituatie in Venezuela om de volgende redenen:

2.6.1. Betreffende het feit dat verzoekster zou ten eerste gezegd hebben gedurende haar gehoor dat zij

had gezegd aan haar overste dat zij niet meer naar werk ging komen en haar overste haar zei dat zij haar

ontslag moest indienen terwijl zij zei ten tweede dat zij gewoon vertrokken is en het aan niemand gezegd

heeft.

Verzoekster verklaart dat haar woorden duidelijk verkeerd zijn begrepen of uitgelegd door verwerende

partij (NPO 21.01.2021, p. 12).

Aanvankelijk, na het incident van 22.11.2018. is zij gewoon niet meer naar haar werk gegaan, zonder haar

hiërarchie daarvan op de hoogte te brengen. Pas later, toen haar directe overste, met wie zij een goede

verhouding had, haar telefonisch opbelde, deelde zij hem mee dat zij niet meer zou terugkomen en hij

beval haar toen aan haar ontslag in te dienen, hetgeen zij in januari deed.

Verwerende partij heeft een overhaaste conclusie getrokken uit één enkele zin van verzoeksters

verklaringen, terwijl zij geen enkele tijdsaanduiding heeft gegeven die het mogelijk zou maken dit feit

(telefoontje met haar directe overste) in de chronologie van haar relaas te plaatsen (NPO 21.01.2021,

p. 12: « En wat vonden ze daar dan van op uw werk als u plots niet meer komt op dagen na 22 november?
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Ik heb dat gezegd dat ik niet meer kwam werkenen dan zei de directeur dat ik mijn ontslag moest indienen

en dan zei ik dat ik dat ging doen. »).

2.6.2. Betreffende het feit dat haar overste op normale manier geageerde op haar email

Hierover, verwijst verzoekster naar de bovengenoemde ontwikkelingen (2.5.).

Verzoekster betwist niet dat zij een goede relatie onderhield met haar directe overste. Het is niet hem

maar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie en Vrede waarvan zij bang is.

2.6.3. Betreffende het feit dat in haar ontslagbrief staat beschreven dat zij zelf ontslag nam omwille van «

persoonlijke redenen »

Nogmaals, lijkt verwerende partij geen rekening te houden met de algemene context waarin deze

ontslagbrief werd ingediend.

Het is duidelijk dat verzoekster, gelet op deze context, niet kon aangeven dat zij ontslag nam wegens

intimidatie en doodsbedreigingen die tegen haar werden geuit door leden van de autoriteiten/de

veiligheidsdiensten - met wie zij samenwerkte – op grond dat zij geen militair achtergrond had.

Verzoekster, die haar hoge positie in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie en Vrede heeft

opgegeven, wordt reeds gezien als verraadster door de gevestigde macht.

Verzoekster herhaalt hierover dat sommige leden van haar familie, waaronder haar broer, in Venezuela

waren toen zij haar ontslagbrief indiende. Zij kon dus de corruptie en de illegale praktijken bij de hoogste

autoriteiten van het land niet aan de kaak stellen, omdat zij het risico liep dat de autoriteiten haar familie

zouden aanvallen.

Verschillende betrouwbare bronnen melden inderdaad dat mensen vermoed van verraad of verzet

gefolterd worden, zowel als hun familie leden (Human Rights Watch, Venezuela: Suspected Plotters

Tortured- Military Officers, Family Members Detained and Abused, 09.01.2019,

https://www.hrw.org/news/2019/01 /09/venezuela-suspectedplotters-tortured).

Uit informatie van de VN blijkt ook dat vervolging voor een kritische houding ten aanzien van het regime

zich uitbreidt naar familieleden:

“OHCHR also observed that persecution had extended to the families of opposition members, social

activists or human rights defenders. Family members have been subjected to surveillance, threats,

intimidation, and reprisals, solely on the basis of their family ties.

OHCHR documented the particularly extreme case of Juan Pedro Lares, son of Omar Lares, former mayor

of Campo Elias in the state of Merida, who was arbitrarily arrested on 30 July 2017 when the SEBIN came

to his house seeking to detain his father (see also chapter D above). Juan Pedro was detained

incommunicado at the SEBIN Helicoide until his release on I June 2018. He was never brought before a

judge.”

(UN Human Rights office of the high commissioner. Human rights violations in the Bolivarian republic of

Venezuela: a downward spiral with no end in sight, june 2018, p. 35, beschikbaar op

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf)

« Family members of the opposition also face intimidation and harassment by the government, including

unlawful detention and raids of their properties. »

(EASO, COI Report - Venezuela: Country Focus, August 2020, p. 53,

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/easo coi report Venezuela country_focus_20200820.pdf)

In die context is het gewoon logisch dat verzoekster in haar ontslagbrief heeft gelogen over de redenen

waarom zij haar baan heeft verlaten.

2.6.4. Betreffende het feit dat in de klacht die zij indiende hij de Colombiaanse autoriteiten beschreef zij

de moeilijke situatie omwille van het tekort aan basisproducten en de strenge regels op haar werk

Hierover dient worden opgemerkt dat de lezing van dit document door verwerende partij gedeeltelijk en

partijdig is.

Weliswaar verklaarde verzoekster in het kader van dat document de moeilijke werkomstandigheden

waarmee zij werd geconfronteerd en de bevoorradingsproblemen die verband hielden met de algemene

crisissituatie in Venezuela, maar zij verklaart ook de voortdurende intimidatie en bedreigingen waaraan

zij tijdens de uitoefening van haar functie werd blootgesteld, alsmede het laatste incident van 22.11.2018

vóór haar vertrek uit Venezuela en de incidenten die zich na haar vertrek uit het land hebben voorgedaan.

Vrije vertaling:

« Zeer hartelijk en gezien uw gevoel voor samenwerking en medewerking, kom ik naar u toe met als

voornaamste doel publiekelijk aan de kaak te stellen dat ik het slachtoffer ben geweest van voortdurende

pesterijen en vervolging.

Nu ben ik advocaat van beroep en heb ik rechtstreekse functies bekleed bij de Venezolaanse regering,

bij het Hooggerechtshof en bij het Ministerie van Volksmacht voor Binnenlandse Betrekkingen, Justitie en

Vrede, waarbij ik in laatstgenoemd ministerie de functie bekleedde van Nationaal Coördinator van
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Intellectuele Creatie en Sociale Verbinding, in Tucupita, in de deelstaat Amacuro, een belangrijke en

relevante functie als een van de belangrijkste autoriteiten van een van de belangrijkste en meest

gespecialiseerde universiteiten op het gebied van de openbare veiligheid in Venezuela.

(...)

Toen ik mijn baas meedeelde dat ik vakantie nodig had, zei hij me botweg dat dat niet kon, dat we een

mededeling hadden die het verlaten van het land verbood, en dat ik, als ik dat deed, de consequenties

moest onthouden, onder zo'n dreigement besloot ik te vertrekken zonder iemand op de hoogte te brengen,

en naar de hoofdstad Caracas te gaan om mijn zus te ontmoeten. Het is vermeldenswaard dat twee (2)

dagen voor mijn reis twee gewapende mannen mij in een voertuig; van het type motorfiets onderschepten,

in de nabijheid van mijn woonplaats, (Venezuela) een van hen stapte van de motorfiets en richtte het

pistool op mijn hoofd, terwijl de andere man die de motorfiets bestuurde riep: "schiet op hier komt iemand"

de man die het pistool vasthield riep naar mij: "ik zou je verdomme moeten doden".

(...)

Op 28 februari 2019 heeft mijn broer uit Venezuela mii ongeveer meer dan 10 keer gebeld, (ik voeg bewijs

bij) om mij te vertellen dat een ambtenaar (politie) naar zijn huis was gegaan om te vragen waar ik was

en wanneer ik terug zou komen, mijn broer die zijn uitdagende toon opmerkte antwoordde dat ik op bezoek

was hij mijn zussen in een andere nabijgelegen stad en dat hij mij op de hoogte zou brengen van dat

bezoek, de ambtenaar stapte zonder meet woorden in zijn voertuig en verliet de plaats.

Het is het geval, ongeveer 2 weken geleden (20 februari 2019) in de plaats waar mijn woonplaats zich

bevond, (ik laat weg/, door verwijzing van buren vertelde ons dat twee mensen, mannen. Venezolaans

accent, anders dan hier naar ons (mijn zus en ik) vroegen. Wij kwamen naar dit land op de vlucht voor

een overweldigende en wanhopige situatie in ons land van herkomst, Venezuela. Door deze situatie

moesten we verhuizen uit de eerder genoemde plaats.

In die zin ben ik er vast van overtuigd dat mijn leven in gevaar is. en daarom is het noodzakelijk dat ik de

voortdurende belegeringen en vervolgingen waarvan ik het slachtoffer ben, opteken en dat ik uw

majesteitelijke autoriteit verzoek om de mechanismen die de bescherming van mijn lichamelijke integriteit

waarborgen in werking te stellen. »

Verzoekster heeft bovendien tijdens haar persoonlijke gehoor herhaaldelijk verklaard dat zij vertrokken

was omdat haar leven in gevaar was.

Ter conclusie, trekt verwerende partij overhaaste en ongegronde conclusies uit verzoeksters verklaringen

en documenten. Hoewel de crisissituatie in Venezuela voor verzoekster soms inderdaad ingewikkeld was,

behoorde zij duidelijk niet tot het deel van de bevolking dat in een zeer precaire situatie leeft. Zij had een

baan die, naar Venezolaanse maatstaven, goed betaalde, zij had huisvesting, zij kon zich zonder moeite

voeden, ...

Uit haar verklaringen en documenten blijkt duidelijk dat zij het slachtoffer is geweest van veelvuldige

intimidatie, doodsbedreigingen en poging tot moord, en dat het deze incidenten en haar vrees voor haar

leven waren die haar ertoe hebben aangezet het land te verlaten.

2.7. Documenten

Verzoekster heeft uitgebreide documentatie overgelegd ter ondersteuning van haar verklaringen.

Zij betreurt het dat verwerende partij deze documenten niet in hun geheel heeft geanalyseerd, maar zich

heeft beperkt tot het aan de orde stellen van wat zij als inconsistenties in slechts 3 documenten beschouwt,

om de geloofwaardigheid van haar - uiterst gedetailleerde en coherent - relaas in zijn geheel te

ondermijnen.

2.7.1. Attest van haar kerkgemeenschap

De verwerende partij heeft dit document verkeerd gelezen.

Zoals zij in haar persoonlijk onderhoud heeft uiteengezet, was verzoekster betrokken bij een stichting voor

kwetsbare personen. Ze zal het bewijs ervan zeker zo snel mogelijk bij Uw Raad indienen.

In dit verband was het vóór het beslissende incident van 22.11.2018 de bedoeling dat zij naar Colombia

zou reizen en daar door de kerkgemeenschap zou worden opgevangen.

Het is in deze context dat het document van 29.10.2018 is opgesteld.

Aanvankelijk was dit document geschreven om haar in staat te stellen de grens over te gaan in het kader

van haar activiteiten voor de stichting, maar zij heeft het gebruikt om Venezuela te verlaten na de

problemen die zij ondervond.

2.7.2. De klacht die in Colombie werd ingediend

Verwerende partij kon de bewijskracht van dit document redelijkerwijs niet afwijzen op de enkele grond

dat het was opgesteld op basis van de verzoeksters eigen verklaringen.

Inderdaad, bij het lezen van dit document, dient worden opgemerkt dat:
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- de inhoud ervan uiterst gedetailleerd is en overeenstemt met de verklaringen van de verzoekster ;

- de datum ervan (04.03.2019) overeenstemt met het relaas van de verzoekster ;

- het bevat de gegevens die de echtheid ervan kunnen bevestigen (sticker van Le Fiscalia, datum van

indiening, identificatienummer van het dossier, aantal bij de klacht gevoegde stukken, enz.)

2.7.3. Screenshots van gemiste oproepen van haar broer op 28.02.2019

Verzoekster bevestigt dat zij deze documenten heeft ingediend om aan te tonen dat haar broer op

28.02.2019 aandrong om contact met haar op te nemen toen politieagenten langs haar huis kwamen en

naar haar vroegen.

Verzoekster verklaart dat bij die gelegenheid haar broer aanwezig was, maar dat het zeer waarschijnlijk

is dat vóór die datum bij andere gelegenheden veiligheidsdiensten zijn langsgekomen.

Ten slotte bevestigt verzoekster dat het, zoals verwerende partij stelt, niet ging om één gesprek, maar om

twee gesprekken met haar broer. Zij legt uit dat zij twee telefoons had: de ene aangesloten op het

Venezolaanse telefoonnet, de andere aangesloten op het Colombiaanse telefoonnet. Haar broer, die haar

niet kon bereiken via haar telefoon die op het Venezolaanse netwerk was aangesloten, probeerde haar

te bereiken via haar andere telefoon.

Verzoekster verklaart dat zij dit element volledig onbedoeld buiten beschouwing had gelaten en verzoekt

Uw Raad om vergeving.

Het doet er immers niet echt toe hoeveel telefoons er werden gebruikt, wat van belang is, is het bewijs

dat haar broer op die dag aandrang heeft uitgeoefend om contact met haar op te nemen en dat er dus

een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Ter conclusie, vormen deze documenten, gelezen in samenhang met (1) verzoeksters uiterst

gedetailleerde en consistente verklaringen, (2) de zeer vele door haar andere ingediende documenten en

(3) de objectieve informatie die in het kader van het onderhavige verzoek waren overgelegd, op zijn minst

een begin van bewijs van haar relaas en haar - gegronde - vrees voor vervolging.

2.8. Conclusie

Ter conclusie, heeft de verwerende partij niet met alle vereiste objectiviteit de verklaringen en documenten

van verzoekster en de beschikbare informatie in verband met haar land van herkomst behandeld in

tegenstelling met artikel 48/6, §5, van de Vreemdelingenwet en haar zorgvuldigheidsplicht.

De bestreden beslissing is niet voldoende gemotiveerd in schending van artikelen 1 tot 3 van de wet van

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

De verzoekster was accuraat, spontaan en constant. De verzoekster gaf veel details, zowel gedurende

haar vrije relaas als in antwoord op de gestelde vragen. Haar spontaniteit weerspiegelt de realiteit van

haar ervaring. De verwerende partij heeft in haar verklaringen geen relevante inconsistentie aan de orde

gesteld.

Verzoekster heeft ook veel en relevante materieel bewijzen geleverd ter ondersteuning van haar

verklaringen (zie bvb documenten aangaande haar professionele carrière, een klacht die zij indiende bij

het openbaar ministerie van Colombia (La Fiscalia), een toestemming van de kerk om het land te verlaten,

een bewijs van haar woonst in Tucupita, een kopie van WhatsAppconversaties met haar broer, haar

arbeidscertificaat van haar tewerkstelling bij de UNES, een weigering van de UNES om het land te

verlaten, een tot orde roeping door de UNES, een bewijs van haar benoeming als coördinatrice bij de

UNES, een weigering van haar vakantieaanvraag door de UNES, een bewijs van tekort aan personeel bij

de UNES, haar ontslagbrief bij de UNES,...).

Bovendien, worden verschillende elementen van haar relaas niet in twijfel getrokken door verwerende

partij :

- dat verzoekster bekleedde doorheen haar carrière verschillende hoge posten bij de Venezolaanse

overheid (zie ingediende documenten) ;

- dat zij een hoge functie had bij de UNES die normaal gezien zou worden ingevuld door een militair ;

- dat het feit dat zij als gewone burger deze functie had was voor sommige leden van het

veiligheidspersoneel moeilijk te verkroppen ;

- dat de leden van de autoriteiten, en dus verzoekster, in de uitoefening van hun functie onder aanzienlijke

druk staan (zie de objectieve informatie die hierboven is verstrekt);

- dat leden van de Venezolaanse autoriteiten, die van de gedragslijn van de machthebbers afwijken, aan

ernstige vervolgingen worden blootgesteld (zie de hierboven geproduceerde objectieve informatie).

Ten einde, dient er te worden herhaald dat verzoekster onder een risicoprofiel valt.

De vrees van verzoekster is gegrond, temeer met het oog op objectieve informatie over haar land van

herkomst.
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Er bestaat voldoend objectieve elementen die de nauwkeurige en eenduidige verklaringen van

verzoekster ondersteunen opdat haar asielrelaas als geloofwaardig beschouwd wordt door Uw Raad,

indien nodig op basis van het voordeel van twijfel.

Hierover dient de paragraaf 196 van de UNHCR Guidelines benadrukt te worden:

« 196. It is a general legal principle that the burden of proof lies on the person submitting a claim. Often,

however, an applicant may not be able to support his statements by documentary or other proof and cases

in which an applicant can provide evidence of all his statements will be the exception rather than the rule.

In most cases a person fleeing from persecution will have arrived with the barest necessities and very

frequently even without personal documents. Thus, while the burden of proof in principle rests on the

applicant, the duty to ascertain and evaluate all the relevant facts is shared between the applicant and the

examiner. Indeed, in some cases, it may be for the examiner to use all the means at his disposal to

produce the necessary evidence in support of the application. Even such independent research may not,

however, always be successful and there may also be statements that are not susceptible of proof. In

such cases, if the applicant 's account appears credible, he should, unless there are good reasons to the

contrary, be given the benefit of the doubt. ».

De argumentatie en redenering van verwerende partij is niet overtuigend en de bestreden beslissing is

niet draagkrachtig gemotiveerd.

Verzoekster heeft een gegronde vrees voor vervolging (artikel 48/3) of loopt allerminst een reëel risico op

ernstige schade (artikel 48/4, §2, a en b).

Zij dient internationale bescherming te krijgen.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep bevat het verzoekschrift volgende stukken:

- een bericht over Karl Sosa en Henry Guzman (stuk 3);

- ontvangstbewijs documenten van de Dienst Vreemdelingenzaken van 17 december 2019 (stuk 4).

2.1.3. In een aanvullende nota van 17 juni 2021 brengt de commissaris-generaal de COI Focus

“Venezuela. Situatieschets” van 28 april 2021 ter kennis.

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

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

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

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

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

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoekster geschonden acht, en een theoretische uiteenzetting

over een aantal van deze bepalingen laat niet toe om vast te stellen dat verzoekster een nood heeft aan

internationale bescherming.

2.3. Verzoekster volhardt in haar asielrelaas, meer bepaald door haar afgelegde verklaringen te herhalen

en de voorgelegde documenten te bespreken. Zij verwijst naar de algemene situatie in Venezuela, maar

slaagt er niet in om de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen. Met de

loutere vaststelling dat verzoekster het oneens is met de bestreden beslissing, in het bijzonder verwijst zij

naar een algemeen risicoprofiel en naar de elementen over haar professionele loopbaan die niet ter

discussie staat, slaagt zij er niet in de aangehaalde nood aan internationale bescherming concreet

aannemelijk te maken. De pertinente en correcte motivering in de bestreden beslissing wordt na lezing

van het administratief dossier door de Raad bijgetreden en overgenomen als volgt:

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

vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere procedurele

nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen

rechtvaardigt.

Vooreerst stelde u bij de registratie van uw verzoek om internationale bescherming dat er geen

kwetsbaarheden waren in uwen hoofde (registratie verzoek om internationale bescherming, datum

inschrijving 11 juli 2019).
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Ook blijkt dat u bij DVZ opnieuw verklaarde dat er geen elementen of omstandigheden waren die het

vertellen van uw verhaal of uw deelname aan de procedure internationale bescherming kunnen

bemoeilijken (vragenlijst “bijzondere procedurele noden” DVZ, 17 december 2019).

Op 3 november 2020 legt u via een mail van uw advocaat een psychologisch attest neer. Hoewel het

attest melding maakt van een aantal symptomen die duiden op post-traumatische stressproblemen (in

gedeeltelijke remissie maar met residuele symptomen) met verbeterende anxio-depressieve

comorbiditeit), blijkt er echter niet uit dat dit een normale deelname aan de procedure zou verhinderen.

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

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

uw verplichtingen.

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

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet u niet kan worden toegekend.

De reden is dat u geen gegronde vrees voor vervolging in uwen hoofde aannemelijk maakt. Daarnaast

maakt u evenmin aannemelijk dat u in Venezuela een reëel risico op ernstige schade loopt dat de

toekenning van subsidiaire bescherming in uwen hoofde rechtvaardigt.

Als motief voor uw aanvraag om internationale bescherming haalt u aan dat u omwille van uw

professionele carrière als coördinatrice van de UNES vervolging vreest door personeel van de

veiligheidsdiensten omdat u als burger een militair ambt bekleedde. Sommige leden van de

veiligheidsdiensten konden het volgens u niet aanvaarden dat zij als militair personeel moesten luisteren

naar een overste zonder militaire achtergrond. Daarnaast vreest u vervolging door uw werkgever, omdat

u uw post verliet, naar het buitenland reisde en niet langer deelnam aan de verplichte politieke activiteiten.

U verklaart dat u voor een eerste keer problemen had in 2016, toen een jongen een glas water kwam

vragen bij u thuis. Hieruit kan echter geen nood om bescherming worden afgeleid. De jongen zou u een

pistool getoond hebben en u gezegd hebben “Ja meester, u weet het al”, maar u weet niet wie hij was of

wat hij precies van u wilde. Na deze uitspraak zou hij zonder meer vertrokken zijn en hebt u nooit meer

iets van hem vernomen (CGVS 08.12.20, p. 12 CGVS 20.01.21, p.9). Hierbij wordt opgemerkt dat het

vreemd is dat u dit incident nooit aankaartte bij uw werkgever en dit terwijl die u al eerder van bescherming

voorzien had tijdens activiteiten die u moest uitvoeren voor uw werk. U verklaart dat door te zeggen dat

het niet mogelijk was omdat u de politie niet kon vertrouwen. Volgens u behoorden de personen die u

lastig vielen zelf tot het veiligheidspersoneel van de staat dat door de UNES werd opgeleid, waardoor u

geen bescherming kon zoeken (CGVS 21.01.20, p.10). U weet echter niet wie die personen waren en u

kan ook niet kaderen wat de concrete aanleiding van deze bedreiging zou geweest zijn. Bovendien is het

niet logisch dat u gezien uw hoge functie niet in staat zou zijn geweest om hierover met uw directe oversten

contact op te nemen om naar een oplossing te zoeken. Hoe dan ook hebt u nooit meer iets van deze

personen vernomen en kan er uit dit incident dan ook geen gegronde vrees in uwen hoofde worden

afgeleid.

Vervolgens haalt u een incident aan uit 2018 waarbij u door uw buurman gewaarschuwd werd dat er

mannen wilden inbreken bij u thuis. Het lijkt hier echter eerder te gaan om een geïsoleerd crimineel feit

waaruit geen nood aan bescherming in uwen hoofde kan worden afgeleid. U weet niet wie de mannen

waren, wat ze precies wilden en vanaf jullie het licht hadden aangestoken in huis vertrokken zij waarna u

nooit meer iets van hun vernam (CGVS 08.12.20, p.12, CGVS 20.01.21, p.10).

Een derde en laatste incident zou zich hebben voorgedaan op 22 november 2018, waarna u besliste dat

u het land ging verlaten. Wat betreft dit incident zijn er verschillende elementen die de geloofwaardigheid

van uw verklaringen ondermijnen.

Wat betreft het incident op zich slaagt u er niet in duidelijk te maken wie u nu precies zou willen

vermoorden en om welke reden. Volgens u ging het om een bedreiging tegen uw persoon omwille van de

functie die u had. U verklaart dat u een risicovol ambt bekleedde met een zekere autoriteit. U verkreeg dit

ambt echter door jarenlang hard te werken. Via de juiste connecties kwam u vervolgens in deze functie

terecht. Er wordt niet getwijfeld aan uw uitgebreide opleiding en professionele ervaring die u ongetwijfeld

hielpen deze functie te verkrijgen en die u uitgebreid weet te staven door de vele documenten die u indient.

Daarnaast werd u door uw connecties met de juiste mensen in contact gebracht om vervolgens bij de

UNES te kunnen gaan werken (CGVS 08.12.20, p.8).
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Hoewel u aanhaalt dat u als burger deze functie ging uitvoeren en dat dit voor moeilijkheden zorgde, lijkt

het er wel op dat u op zich de juiste persoon voor de job was. U haalt bovendien, behoudens één

dreigement van dhr. C., geen concrete bedreigingen aan die u van veiligheidspersoneel gekregen zou

hebben omwille van het ambt dat u bekleedde. Niets wijst er dan ook op dat u omwille van uw functie

gevaar liep om door de veiligheidsdiensten vervolgd te worden. Voorts zijn uw verklaringen aangaande

dit incident strijdig met de door u geschetste situatie waarin u zich niet in het openbaar durfde vertonen.

U verklaart immers dat u die dag te voet van de UNES naar huis ging en dat uw collega u vergezelde

omdat zij de bus ging nemen in uw buurt. Op de vraag waarom u niet met de auto ging stelt u dat het

traumatiserend was om met de auto te gaan omdat u dan vier keer rond de blok moest rijden om zeker te

zijn dat niemand zich in de buurt van uw woning verstopte en dat u uw broer moest bellen zodat hij de

lichten al kon aandoen. Het is echter niet logisch dat het gevaarlijk zou zijn voor u om met de auto naar

het werk te gaan, maar dat u het wel veilig acht om te voet over straat te wandelen (CGVS 21.01.20,

p.10). Bovendien zou uw collega getuige zijn geweest van het incident dus is het vreemd dat u zich niet

tot uw werkgever hebt gewend om bescherming te zoeken voor de bedreigingen die u zou hebben

meegemaakt, zeker aangezien deze getuige ook voor dezelfde instelling werkte (CGVS 21.01.20, p.11).

Deze onlogische verklaringen doen dan ook verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van de feiten.

Wat betreft het éénmalig conflict dat u aanhaalt met de directeur van de politieacademie, dhr. A. C. wordt

het volgende opgemerkt. Hij moest zich onder u stellen, iets waar hij het als militair al moeilijk mee had.

Vervolgens werd de man werd in september of oktober van 2018 uit zijn functie gezet omdat hij onder

andere ongepast gedrag had getoond ten opzichte van een andere vrouwelijke ambtenaar, u stelde dit

rapport op. Hij zou u daarop bedreigd hebben door te zeggen dat u misschien in de instelling wel veilig

was, maar dat jullie elkaar op straat nog wel zouden zien. Hoewel deze bedreiging hard kan aankomen

lijkt het hier echter te gaan om een uitspatting van ongeloof en woede door dhr. C. omwille van zijn ontslag.

U stelde het rapport op, maar het was uw baas die de beslissing nam en het document ondertekende.

Bovendien zetelde u in de tuchtraad en was het dus uw functie om personen zoals hem te beoordelen en

indien nodig actie te ondernemen (CGVS 08.12.2020, p. 12, CGVS 20.01.21, p.8). Het is dan ook niet

onwaarschijnlijk dat u omwille van deze rol soms de woede van bepaalde mensen over u kreeg. Na dit

dreigement hebt u echter nooit nog iets van dhr. C. vernomen en zag u hem nooit meer terug. Hieruit kan

dan ook geen gegronde vrees voor vervolging in Vluchtelingenrechtelijke zin worden afgeleid. Bovendien

hebt u als gevolg van de bedreiging geen klacht ingediend, volgens u omdat de man verbonden was met

verschillende veiligheidsdiensten (CGVS 08.12.20, p.13). U stelt echter wel dat u het vertelde aan uw

baas, maar dat die u zei dat hij zijn ontslag ondertekend had en het dus zijn verantwoordelijkheid was. Als

u echter dermate vreesde dat dhr. C. u iets zou aandoen lijkt het toch logisch dat u gezien uw functie

toegang zou hebben tot de juiste personen en procedures om dit verder op te volgen en dat u daarvoor

iets meer moeite zou doen (CGVS 08.12.20, p.13, CGVS 20.01.21, p.8). Uw gedrag hieromtrent

ondermijnt dan ook verder de door u aangehaalde vrees.

Wat betreft de moord op H. G. die u aanhaalt zegt u dat het om een gelijkaardige situatie ging aangezien

hij ook een burger was die een militaire functie uitvoerde en dat hij daardoor gedood moest worden. U

brengt echter geen informatie aan waaruit kan worden afgeleid dat u het risico loopt om op dezelfde

manier slachtoffer te worden als dhr. G., evenmin brengt u informatie aan waaruit blijkt dat hij omwille van

de reden die u aanhaalt vermoord werd (CGVS 20.01.21, p.8). Zonder afbreuk te doen aan de

psychologische impact die zijn dood op u gehad kan hebben, wordt opgemerkt dat de reden van de moord

niet duidelijk is en dat er ook geen zichtbare link bestaat tussen uw problemen en die van hem.

Daarnaast haalt u ook aan vervolging te vrezen door uw werkgever. Uit uw verklaringen blijkt echter dat

u een goede relatie onderhield met uw oversten. U haalt geen problemen aan met uw rechtstreekse baas

P. B., en ook uit uw facebookgeschiedenis kan worden afgeleid dat u met hem een goede

verstandhouding had (zie informatie administratief dossier). Bovendien verklaart u tijdens uw tweede

persoonlijk onderhoud dat u na uw vertrek uit het land nog via mail contact had met uw baas om hem te

vragen naar een gedetailleerde weergave van uw tewerkstelling bij de UNES. Uw baas heeft deze mail

beantwoord door u het attest op te sturen. Nog volgens uw verklaringen zou u in deze mail ook naar uw

ontslagpremie gevraagd hebben en werd deze vraag door uw baas genegeerd (CGVS 20.01.21, p.7-8).

Het feit dat u nog recht zou hebben op geld en dat men u niet wil uitbetalen is heeft geen gevolgen van

die aard dat men kan spreken van een gegronde vrees voor vervolging.

Voorts is het beeld dat u schept van de beëindiging van uw professionele carrière binnen uw functie

bijzonder twijfelachtig. Zo beweert u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud dat u bij de UNES nooit de

optie had om ziek te zijn of vrije dagen te nemen. Vanaf u thuis wilde blijven omdat u ziek was zouden

medewerkers van de staat u thuis zijn komen ophalen met een combi en een motor, dit gebeurde zo’n
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drie keer (CGVS 08.12.20, p.16). Wanneer u wordt gevraagd naar de omstandigheden van uw ontslag

verklaart u dat u na het incident op 22 november 2018 niet meer ging werken. U wordt gevraagd wat ze

daarvan vonden op het werk en u antwoordt dat u had gezegd dat u niet meer ging komen en dat de

directeur u zei dat u uw ontslag moest indienen, waarop u zou gezegd hebben dat u dat ging doen (CGVS

21.01.20, p.12). U wordt daarop gevraagd of het dan plots geen probleem was dat u ontslag wilde nemen

en aan wie u het dan gemeld had dat u ging vertrekken. Daarop zegt u dan weer dat u gewoon vertrokken

bent en dat u het aan niemand gezegd hebt. U wordt geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid waarop

u uw eerdere verklaring aanpast en zegt dat u niet tegen uw baas kon zeggen dat u ontslag ging nemen.

Wanneer de protection officer u opnieuw confronteert met het feit dat u vlak daarvoor verklaarde dat u

tegen uw baas zei dat u ontslag ging nemen antwoordt u afwijkend dat u niet meer naar het werk kon

gaan omdat het risico te groot was. De vraag wordt herhaald en u bevestigt dan dat u geen ontslag nam,

maar dat u enkele dagen later gewoon vertrok. Daarop wordt u gevraagd of ze u dan niet thuis kwamen

zoeken, aangezien u eerder had gezegd dat u nooit een dag niet kon gaan werken omdat men u dat niet

toeliet. Daarop past u opnieuw uw verklaring aan en zegt u dat u de volgende dag al vertrok naar Los

Teques en dat u daar een week bleef alvorens u het land verliet. Op de vraag of uw werkgever u dan niet

kwam zoeken antwoordt u dat er een politieagent naar uw huis kwam en dat die buiten zichzelf was.

Hiermee verwijst u echter naar een incident dat zich volgens u afspeelde in februari 2019 en dus drie

maanden na uw vertrek. Het feit dat u, wanneer u geconfronteerd wordt met verschillende

tegenstrijdigheden, telkens uw verklaringen aanpast doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw relaas (CGVS 08.12.20, p.16, CGVS 20.01.21, p.12). U slaagt er verder ook niet in te verklaren

waarom men steeds zo streng is geweest op uw werk en men u tot slot, wanneer u vertrekt met de intentie

het land te verlaten, pas maanden na uw vertrek zou zijn komen zoeken. Bovendien wijst ook het feit dat

uw baas op normale manier reageert op uw mail en u het gevraagde bewijs van bewezen diensten

doorstuurt erop dat u geen gevaar loopt om door uw werkgever vervolgd te worden. In het document staat

bovendien ook beschreven dat u zelf ontslag nam omwille van persoonlijke redenen (zie document

nummer 25 van 27 oktober 2020). Dat u niet eerlijk bent over de manier waarop uw ontslag verliep blijken

ook uit uw verklaringen bij DVZ waar u dan weer stelde dat het laatste incident (waarbij u het incident

bedoelt met de twee figuren op de moto) zich afspeelde enkele weken voor u naar Colombia vertrok

(vragenlijst CGVS, vraag 5). Het lijkt er dan ook op dat uw werkgever wel degelijk uw ontslag zou

aanvaarden, maar dat de hoge werkdruk, de beperking op het nemen van vakantie en de algemene

crisissituatie in Venezuela u te veel werden en u ertoe aanzetten uw werk en bijgevolg ook uw land te

verlaten. Dat u zich slecht voelde bij de algemene situatie in Venezuela en de omstandigheden waarin u

moest werken wordt ook verder bekrachtigd door uw getuigenis in de klacht die u indiende bij de

Colombiaanse autoriteiten. Daarin beschrijft u immers ook uitgebreid de moeilijke situatie omwille van het

tekort aan basisproducten en de strenge regels op uw werk zoals het feit dat u het land niet mocht verlaten

of dat u geen vakantie kon nemen (zie document 5 pagina 2). Het feit dat u een veeleisende job deed die

een zware druk uitoefende op uw privéleven wordt door het CGVS niet in twijfel getrokken. Ook de

documenten die u voorlegt bevestigen uw verklaringen hieromtrent (zie document 18 en 19). Het is echter

niet omdat uw job veeleisend en zwaar was dat hieruit een gegronde vrees voor vervolging kan worden

afgeleid. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat u in de toekomst problemen riskeert omdat u

ontslag nam van uw job bij de UNES.

De hierboven aangehaalde wisselende verklaringen tasten ook rechtstreeks de geloofwaardigheid van

het incident met de twee mannen op de motor aan. Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud op het

CGVS verklaarde u immers dat dit incident zich omstreeks 22 november 2018 voordeed (CGVS 20.01.21,

p.4). U stelt dat u twee dagen later Tucupita verliet en, na een verblijf van een week in Los Teques, naar

Colombia vertrok waar u op 3 december 2018 toekwam (CGVS 20.01.21, p. 11). Op de DVZ stelde u

daarentegen dat het laatste incident (waarbij u het incident bedoelt met de twee figuren op de moto) zich

afspeelde enkele weken voor u, eind november, naar Colombia vertrok (vragenlijst CGVS, vraag 5;

verklaring DVZ, punten 10, 31). Nochtans maakte u op het CGVS een inhoudelijke opmerking over uw

verklaringen op de DVZ in verband met dat incident maar niet over de datering ervan (CGVS 08.12.20,

p.4). Deze tegenstrijdigheid over het moment van de gebeurtenis die rechtstreeks tot uw vertrek zou

hebben geleid, tast de geloofwaardigheid ervan aan.

Wat betreft de verplichte deelname aan overheidsevenementen wordt nog opgemerkt dat u een hoge

functie bekleedde in een orgaan van de staat, dus dat het dan ook niet vreemd is dat van u verwacht

wordt dat u in het kader van uw functie aanwezig bent op bepaalde activiteiten (CGVS 20.01.21, p.4-5).”

“Uit uw verklaringen lijkt dan ook eerder dat u verplicht werd om deel te nemen aan bepaalde politieke

activiteiten, wat niet hetzelfde is als deel uitmaken van een militie.
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Bovendien kon u het papier op uw bureau laten liggen zonder het te tekenen tot uw vertrek uit het land

(CGVS 08.12.20, p.13, CGVS 21.02.20, p.4-5). Hieruit kan dan ook geen vrees voor vervolging worden

afgeleid.

Voorts komen sommige documenten die u voorlegt niet overeen met de gebeurtenissen zoals u ze vertelt

en doen ze verder twijfel rijzen over het incident van 22 november 2018. Zo legt u een attest neer van uw

kerkgemeenschap, dat u volgens uw verklaringen van de kerk kreeg om een bewijs van opvang te hebben

eens jullie in Colombia zouden zijn aangekomen (CGVS 08.12.20, p.13). Dit attest werd echter opgesteld

op 29 oktober 2018, wat erop wijst dat u al eerder plannen had om het land te verlaten. Wanneer

geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid verklaart u in één trek dat u er voor het incident nooit aan dacht

het land te verlaten, maar dat u een stichting voor kwetsbare personen helpt en dat u eraan dacht te reizen

naar Colombia om financiering te zoeken om deze stichting te ondersteunen. Mocht dat effectief de reden

zijn geweest dat dit document werd opgesteld valt het feit dat u hiervoor naar Colombia zou reizen nog

altijd niet te plaatsen binnen de door u geschetste context van onderdrukking waarin u van uw werk geen

toelating kreeg om het land te verlaten of om zelfs maar één dag niet op te dagen omwille van ziekte of

verlof (CGVS 20.01.21, p.13).

Aangezien geen geloof wordt gehecht aan de omstandigheden van uw ontslag is het ook niet

geloofwaardig dat twee Venezolanen u in dat verband in februari 2019 zouden zijn komen opzoeken in

Colombia. Bovendien had u volgens uw verklaringen in januari 2019 een officiële mail gestuurd naar uw

werk dus was het voor hen ook duidelijk dat u ontslag genomen had. Het is dan ook niet geloofwaardig

dat u dermate van belang was dat men twee personen naar Colombia zou sturen om u te komen zoeken.

De klacht die u voorlegt is gebaseerd op uw eigen verklaringen en daardoor niet bewijskrachtig.

Op 28 februari 2019 zou u verschillende oproepen gemist hebben van uw broer A. die u probeerde te

bereiken, ter staving hiervan dient u enkele printscreens in. Toen u uw broer terugbelde zou die gezegd

hebben dat er die dag een politieagent naar uw woning was gekomen om u te zoeken. De agent zou

buiten zichzelf geweest zijn en gevraagd hebben waar u was. Uw broer antwoordde dat u in een nabije

stad was en dat u later zou terugkeren (CGVS 08.12.20, p.14). U linkt dit bezoek aan uw ontslag en geeft

aan dat men u nog steeds zoekt. Zoals hierboven reeds aangehaald had u ondertussen echter officieel

uw ontslag ingediend en is het dan ook niet geloofwaardig dat men plots, drie maanden nadat u vertrok u

zou komen zoeken. Bovendien is er inhoudelijk uit de berichten op de printscreens niets af te leiden

aangezien het enkel gaat om gemiste oproepen en een voicebericht waar u de inhoud niet van meedeelt.

Daarnaast dient u nog een andere printscreen in van een gesprek met uw broer dat gaat over de moord

op enkele politiemensen. Hoewel het hier gaat om zware feiten kan hieruit geen enkele vrees in uwen

hoofde worden afgeleid. U verklaart hierbij nog dat ‘het een risico is als je voor de overheid werkt en je

nooit weet wanneer ze je gaan vermoorden’. De moorden op deze politieagenten hebben echter geen

enkele connectie met uw verhaal en u geeft ook geen verdere informatie over hoe deze situatie gelinkt

zou zijn met die van u (CGVS 08.12.20, p.14). Bovendien wordt bij de printscreens die u indient nog

opgemerkt dat het onmogelijk is dat deze drie pagina’s allemaal uit hetzelfde gesprek komen. Zo is

namelijk duidelijk te zien dat de foto’s van een verschillende telefoon komen en bij het ene gesprek springt

de datum van 28 februari naar 2 maart zonder andere berichten tussenin, terwijl het bij de andere foto,

volgens u een afbeelding van hetzelfde gesprek, berichten te zien zijn van 28 februari en vlak daarna van

1 maart. Het is dan ook niet mogelijk dat al de foto’s uit hetzelfde gesprek komen. U werd hier tijdens

beide persoonlijke onderhouden uitgebreid op bevraagd, maar u blijft erbij dat alle foto’s uit hetzelfde

gesprek komen dat u met uw broer had via WhatsApp (CGVS 08.12.20, p.16-17, CGVS 20.01.21, p.15).

Wat er ook van zij, aangezien er inhoudelijk niets uit af te leiden valt, kunnen de berichten de genomen

beslissing niet veranderen.

Wat betreft de identiteitsdocumenten die u voorlegt wordt het volgende opgemerkt. Uw nationale

identiteitskaart, uw rijbewijs, uw scheidingsakte, uw bewijs van goed gedrag en zeden en het bewijs van

uw woonst in Tucupita bevestigen uw identiteit en herkomst, die op dit moment niet ter discussie staan.

Daarnaast diende u nog extra documenten in die te maken hebben met uw professionele carrière, die

momenteel door het CGVS niet betwist wordt.

Tot slot ontving het CGVS nog vijf e-mails van uw advocaat. De eerste mail is van 29 oktober 2020. Als

bijlage bij deze mail zitten 22 documenten. Ten eerste legt u twee werkcontracten voor van uw werk als

poetsvrouw bij Star Clean. Het feit dat u in België een job hebt heeft echter geen verdere invloed op de

inhoud van uw beslissing.
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Vervolgens bevat de mail het document dat u van uw baas ontving in oktober 2020 en waarop te lezen

staat welk ambt u bekleed hebt en van wanneer tot wanneer. Verder bevat de mail nog een bewijs van

uw werk als juridisch coördinatrice, een kopie van uw werkbadge als advocate en 10 foto’s die uw carrière

verder onderbouwen. Tot slot bevat de mail een artikel over de algemene slechte situatie in Venezuela

en het standpunt van de Venezolaanse overheid t.o.v. burgers die kritiek uiten. Het artikel schetst de

algemene toestand, maar heeft geen verdere invloed op de beslissing aangezien er geen persoonlijke

link bestaat met uw eigen situatie.

De tweede mail dateert van 3 november 2020, deze mail bevat het reeds hoger aangehaalde

psychologisch attest. Dit attest vormt echter geen bewijs van de door u ingeroepen gebeurtenissen.

Een derde mail dateert van 15 december 2020. Deze mail bevat 36 documenten die allemaal uw

professionele carrière bevestigen. Opnieuw wordt hier benadrukt dat uw carrière hier momenteel niet ter

discussie staat. Uw uitgebreide verklaringen en documentatie bevestigen dan ook uw professionele

activiteiten.

De vierde mail is van 14 januari 2021. Deze bevat uw CV en opnieuw heel wat foto’s die uw professionele

carrière bevestigen. Wat betreft het artikel dat erbij zit wordt ook hier opgemerkt dat het gaat over de

algemene situatie van personen die kritiek hebben op de regering, maar dat het geen verdere invloed

heeft op uw beslissing.

Een vijfde en laatste mail dateert van 1 februari 2021. Hierbij geeft u enkele opmerkingen aangaande uw

gehoorverslag. Met deze opmerkingen werd rekening gehouden, maar ze zijn niet van die aard dat ze iets

veranderen aan de inhoud van bovenstaande beslissing.

Er wordt geconcludeerd dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat u voor uw komst naar

België vervolgd bent geweest door het veiligheidspersoneel van de staat omwille van uw functie bij de

UNES. Ook wijst niets erop dat u bij eventuele terugkeer naar uw land door uw werkgever vervolgd zult

worden.

Gezien bovenstaande elementen kan besloten worden dat uw verklaringen betreffende uw vluchtmotieven

ongeloofwaardig zijn en dat u bijgevolg op basis van deze motieven niet in aanmerking komt voor de

toekenning van de vluchtelingenstatus zoals bepaald in de Conventie van Genève.”

Verzoekster voert aan dat zij enerzijds weigerde om deel te nemen aan de door de overheid

georganiseerde betogingen en anderzijds zonder voorafgaande toestemming haar post heeft verlaten,

maar dit toont niet aan dat deze elementen verkeerd zijn beoordeeld in de bestreden beslissing.

Waar het verzoekschrift ook benadrukt dat de vervolging zich uitbreidt naar familieleden, merkt de Raad

op dat verzoekster verklaarde dat haar broer en zus geen problemen hebben gekend na verzoeksters

vertrek (Notities persoonlijk onderhoud 2, stuk 5, p. 13-14). Verzoekster is samen met haar zus, die

gelijkaardige problemen kende omwille van haar gelijkaardige, “zware functie” binnen het justitieel

systeem (Ibid.), naar Colombia gereisd, maar haar zus keerde terug naar Venezuela (Notities persoonlijk

onderhoud 1, stuk 5, p. 5-6). Verzoekster gaf nochtans aan dat iedereen in Colombia kan blijven die dat

wil op basis van een identiteitsdocument, als je de administratieve kost kan betalen (Ibid.). Verzoekster

heeft een goede band met deze zus en haar broer en zei dat ze altijd op de hoogte was van hen (Ibid., p.

6-7, 9). Bovendien heeft verzoekster aangegeven dat haar broer en schoonzus samen met haar in hun

huis in Tucupita woonden en dat haar broer en schoonzus er nog steeds wonen (Notities van het

persoonlijk onderhoud 2, stuk 5, p. 10).

Wat de drie incidenten betreft die verzoekster in Venezuela zou hebben meegemaakt, merkt de Raad

bijkomend op dat hiervan geen enkel document werd neergelegd. Het is niet aannemelijk dat verzoekster,

gelet op haar professionele loopbaan, geen enkel van deze incidenten heeft aangegeven.

Wat de poging tot inbraak betreft, stelt de Raad overigens vast dat verzoeksters broer en schoonzus het

evenmin nodig vonden om hier enig gevolg aan te geven en nog steeds op hetzelfde adres wonen (Notities

van het persoonlijk onderhoud 2, stuk 5, p. 10).

Wat het schietincident van 22 november 2018 betreft, acht de Raad verzoeksters verklaringen over het

verloop op zich evenmin geloofwaardig. Verzoekster schetst deze feiten als zouden twee mannen op een

motor haar en haar collega bij UNES Tucupita hebben tegengehouden.
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Er werd een geweer tegen haar hoofd gezet en de trekker werd tweemaal overgehaald, maar het geweer

blokkeerde. Verzoekster werd gespaard, omdat er ondertussen mensen dichterbij kwamen en de daders

zich daardoor snel moesten vertrekken. De bestreden beslissing vermeldt hierover dat verzoeksters

collega getuige was, zodat verzoeksters verklaringen over het verloop onlogisch zijn en afbreuk doen aan

de geloofwaardigheid van de feiten. Waar het verzoekschrift ingaat op de vermeende tegenstrijdigheid

over het tijdsverloop in haar verklaringen afgelegd bij aanvang van de procedure bij de Dienst

Vreemdelingenzaken en tijdens het tweede persoonlijk onderhoud, merkt de Raad op dat verzoekster

tijdens het eerste persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zij ook na het incident van

eind november 2018 nog bij UNES Tucupita is blijven werken tot haar vertrek (Notities van het persoonlijk

onderhoud 1, stuk 5, p. 7). Ook al is een dergelijke inconsistentie over het tijdsverloop op zich onvoldoende

om beoordeling van de geloofwaardigheid te bepalen, gelet op het geheel van andere motieven wordt

terecht geen geloof gehecht aan de directe aanleiding van verzoeksters vertrek uit Venezuela.

Het verzoekschrift stelt terecht dat de verbintenis van de militie werd voorgelegd (Documenten, stuk 6,

witte envelop, “ACTA DE COMPROMISO”). In elk geval is de Raad de mening toegedaan dat dit element

niet doorslaggevend is geweest om te besluiten dat verzoekster geen gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk maakt. Aan de hand van dit stuk wordt de beoordeling van de bestreden beslissing niet in

een ander daglicht gesteld. De beoordeling in de bestreden beslissing blijft overeind waar deze stelt dat

verzoekster dit document op haar bureau kon laten liggen, zonder het te onderteken en hieraan geen

gevolgen werden verbonden. Uit haar verklaringen blijkt nog dat verzoekster eerder verplicht was om deel

te nemen aan bepaalde politieke activiteiten, maar niet dat zij verplicht zou moeten toetreden tot een

militie.

De Raad merkt tevens op dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over haar vertrek

naar Colombia. Zij stelt enerzijds dat zij clandestien moest reizen (Notities persoonlijk onderhoud 1, stuk 5,

p. 5; Notities van het persoonlijk onderhoud 2, stuk 5, p. 12), maar dit strookt niet met de stempels in haar

paspoort (Documenten, stuk 6, nr. 2). Anderzijds vertelt verzoekster dat zij bij de grenscontrole door de

nationale garde heeft gezegd wie zij was en dat zij voor UNES Tucupita werkte, waarop er geen verdere

vragen meer werden gesteld en er evenmin nog aanstalten werd gemaakt om de bagage te onderzoeken

(Notities van het persoonlijk onderhoud 1, p. 13). Daarna verklaarde verzoekster het volgende: “We zijn

dan in Bogota aangekomen en gingen daar een nieuw leven genieten. Het was in de buurt van Ven. Dus

als de zaken verbeterden, als er verandering in kwam konden we nog altijd terug keren.”

Het verzoekschrift gaat opnieuw in op de moord op H.G., die een vriend en studiegenoot was van

verzoekster en werd vermoord na zijn deelname aan een anti-drugsactie in Caracas (verzoekschrift, stuk

3). Dit bevestigt enkel het standpunt van de bestreden beslissing dat het niet om een gelijkaardige situatie

ging en er ook geen zichtbare link bestaat met verzoeksters problemen.

Verzoeksters argumentatie in het verzoekschrift dat zij precieze en coherente verklaringen heeft afgelegd,

dat deze verklaringen overeenstemmen met de beschikbare landeninformatie, dat zij zeer veel

bewijsstukken heeft bijgebracht, waaronder een klacht heeft ingediend bij de Colombiaanse politie, een

risicoprofiel heeft, haar post heeft verlaten om de risico’s te verminderen en dat uit haar verklaringen blijkt

dat zij geen intentie had om haar land te verlaten, doen geen afbreuk aan de voorgaande vaststellingen

die op zich toelaten te besluiten dat verzoekster de door haar aangehaalde vervolgingsfeiten niet

aannemelijk maakt.

Gelet op het voorgaande, maakt verzoekster niet in concreto aannemelijk dat zij bij een terugkeer naar

Venezuela dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Het betoog dat steunt op algemene informatie is niet

dienstig, omdat de Raad van oordeel is louter het profiel van verzoekster niet volstaat om aannemelijk te

maken dat zij bij een terugkeer naar Venezuela zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster

brengt geen concrete elementen bij waaruit blijkt dat zij omwille van haar werkzaamheden problemen

kende of zal kennen in Venezuela. De Raad wijst er in dit verband op dat verzoekster incoherente

verklaringen aflegde. Bovendien werd reeds geoordeeld dat de voorgehouden problemen

ongeloofwaardig zijn. Daarenboven stelt de Raad nog vast dat verzoekster verklaarde dat zij in januari

2019 ontslag nam van haar werkzaamheden bij UNES Tucupita en er sinds december 2018 niet meer

tewerkgesteld is.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.
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Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor vervolging koestert in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op haar

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

De bestreden beslissing steunt op goede gronden en wordt hier hernomen:

“Evenmin zijn er op basis van deze motieven zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel

risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in art.48/4, §2, a) 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, b) of c) 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 EVRM (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december

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

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

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

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

nr. 195 228).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aannemelijk te maken dat u bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit of naar uw land van gewoonlijk

verblijf een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing loopt. Dit klemt

des te meer nu uit de beschikbare informatie blijkt dat niet elke persoon woonachtig in Venezuela in

precaire omstandigheden leeft.

Wat de lamentabele socio-economische situatie in Venezuela betreft zoals deze omschreven wordt in de

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

sites/default/files/rapporten/coi focus venezuela situatieschets 20200515.pdf of op

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

2020, beschikbaar op https:// coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020 08 EASO COI Report

Venezuela.pdf merkt het CGVS voorts op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds

oordeelde dat humanitaire of socio-economische overwegingen in geval van terugkeer naar het land van

herkomst niet noodzakelijk verband houden met de vraag of er een reëel risico is op behandeling in strijd
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met artikel 3 EVRM. Het terugsturen van personen naar hun land van oorsprong waar ze als gevolg van

de economische situatie moeilijkheden op socio-economisch vlak zullen ondervinden, bereikt immers niet

het niveau van hardheid dat door artikel 3 EVRM wordt vereist (EHRM, 14 oktober 2003, nr. 17837/03, T.

v. Verenigd Koninkrijk). Socio-economische overwegingen in asielzaken zijn derhalve slechts relevant in

die uiterste gevallen waarbij de omstandigheden waarmee een terugkerende asielzoeker zal worden

geconfronteerd zélf oplopen tot een onmenselijke of vernederende behandeling. Dit betreft in essentie

ernstige humanitaire omstandigheden of socio-economische behandelingen van uitzonderlijke aard die

het gevolg zijn van het handelen of de nalatigheid van actoren (overheidsactoren of niet-overheidsactoren)

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

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

evenals het vooruitzicht op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke termijn relevante

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

30696/09, M.S.S. / België en Griekenland, § 254 ; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en

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

76 en § 92).

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

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

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

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 blijkt echter dat u geen economische problemen had. U had immers een hoge functie

en een lange carrière als ambtenaar voor de Venezolaanse overheid.

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

niet afgeleid worden dat er in uw hoofde ernstige problemen van socio-economische aard bestaan of dat

de algemene situatie in Venezuela van dien aard is dat u, in geval van terugkeer naar Venezuela,

persoonlijk een bijzonder risico op een ‘onmenselijke en vernederende behandeling’ loopt. Bijgevolg kan

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

zou terechtkomen.

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

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

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

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

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

conflict.

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

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

coifocusvenezuelasituationsecuritaire20190404.pdf of op https://www.cgvs.be/nl , COI Focus Venezuela:

Veiligheidssituatie (addendum) van 1 juli 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coifocusvenezuelaveiligheidssituatieaddendum2019070

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

op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coifocusvenezuelasituatieschets20200515.pdf of op

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

2020, beschikbaar op

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/202008EASOCOIReportVenezuela.pdf blijkt dat

Venezuela een diepe politieke, economische en sociale crisis kent. Het geweld is er wijdverspreid en

wordt er gepleegd door het Venezolaanse leger, de politie, de inlichtingendiensten, de colectivos

chavistas, de megabandas, enz., die hierbij burgers met een bepaald profiel viseren. Dit type geweld,

heeft bijgevolg geen uitstaans met artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet maar houdt eerder

verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie.

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

ontginning van mijnen komt veelvuldig voor in Venezuela. Het merendeel van deze misdaden wordt
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gepleegd door individuele misdadigers of kleine lokale bendes. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In Zulia, Tachira en Apure evenals in de Zuid-Venezolaanse staten Amazonas en Bolivar, is er naast

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

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

tot confrontaties tussen deze groeperingen onderling evenals tussen de gewapende groeperingen en de

Venezolaanse staat. Het bestaan van een gewapend conflict in deze staten brengt echter niet automatisch

een reëel risico op het lijden van ernstige schade ten gevolge van willekeurig geweld in hoofde van de

burgerbevolking met zich mee.

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

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

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

doelgericht van aard is.

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

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

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

een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na een grondige analyse van

de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er geen zwaarwegende gronden bestaan om aan

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

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

het tegendeel zou blijken.”

Verzoeksters betoog in het verzoekschrift is niet van die aard om afbreuk te doen aan bovenstaande

analyse. Ook de informatie van de COI Focus “Venezuela Situatieschets” van 28 april 2021 bevestigt het

standpunt in de bestreden beslissing.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Venezuela een reëel risico zou lopen op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

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

van het beroep heeft kunnen oordelen. 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.
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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 dertig augustus tweeduizend eenentwintig

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


