
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 216 987 van 15 februari 2019 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X -  X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. HENDRICKX 

Marcel Broodthaersplein 8/5 

1060 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

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

18 september 2018 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 17 augustus 2018. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 november 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KIWAKANA loco advocaat  

A. HENDRICKX en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. De bestreden beslissing inzake eerste verzoekster (Y.) luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

 Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Valencia (Venezuela) en bezit u de Venezolaanse 

nationaliteit. In januari 2016 ging u samen met een vriendin naar een feestje van een zekere O.. Toen u 

later die avond in de badkamer uw make-up aan het bijwerken was, kwam er een jongedame binnen. Zij 

stelde zich voor als D. (O.V. X). Jullie begonnen te praten en het klikte tussen jullie: jullie 

wisselden telefoonnummers uit en kusten elkaar voor het eerst op de mond. Na jullie kennismaking op 

het feestje van O. begonnen jullie regelmatig berichtjes te sturen naar elkaar.  
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U nodigde D. uit in de woning van uw ouders en een dag later gingen jullie samen naar de bioscoop. 

Twee dagen later kwam D. opnieuw naar uw ouderlijke woning en hadden jullie voor het eerst seksuele 

betrekkingen met elkaar. Omdat D. in Puerto Ordaz woonde maar werkte in Valencia, besloten jullie in 

juli 2016 te gaan samenwonen. D. verhuisde naar de woning van uw ouders. U vertelde uw ouders 

evenwel nooit over uw relatie met D. maar u voelde aan dat zij hiervan op de hoogte waren. Op 15 juni 

2017 namen u en uw partner, samen met aantal studiegenoten van de cursus boekhouding die u 

volgde, deel aan een demonstratie tegen het regime van Maduro. Toen de betoging reeds een tijdje 

gaande was, kwamen er wagens van de autoriteiten ingereden op de massa. Uit alle wagens 

stapten mannen in een militair uniform uit. Ook u en D. werden samen met zes andere personen 

klemgereden en omcirkeld door een zestal agenten. Deze zeiden dat ze van de Sebin, de 

Venezolaanse inlichtingendienst, waren. Jullie gsm’s werden afgenomen en gecontroleerd en jullie 

werden aangemaand om in de wagen te stappen, maar iedereen weigerde dit te doen. Uw partner werd 

hierop stevig vastgegrepen en later op de grond geduwd. U kwam tussenbeide en riep dat ze haar met 

rust moesten laten. Eén van de agenten begreep dat D. uw partner was en schold jullie uit. Uiteindelijk 

konden jullie toch beschikken: één van de agenten sprak jullie aan en zei dat jullie konden vertrekken 

maar dat jullie voorzichtig moesten zijn en niet opnieuw mochten deelnemen aan demonstraties. Drie 

dagen later kreeg u telefoon van een onbekende man die u zei dat hij wist waar jullie woonden en dat 

jullie niet opnieuw mochten gaan manifesteren, anders zouden jullie vermoord worden. Een aantal 

dagen later werd u opnieuw telefonisch bedreigd en ook D. kreeg dezelfde dreigtelefoons. Dit bleef zich 

gedurende enkele maanden herhalen. Om aan deze voortdurende bedreigingen te ontsnappen reisden 

u en uw partner op 12 september 2017 naar Europa. Uw homoseksuele oom R. verbleef sinds enkele 

jaren in België en hij betaalde jullie vlucht. Op 7 januari 2018 keerden jullie terug naar Venezuela in de 

hoop dat jullie problemen achter de rug zouden zijn en de bedreigingen niet opnieuw zouden beginnen. 

Maar niets was minder waar: toen u de simkaart van uw gsm opnieuw activeerde – D. was haar gsm in 

België verloren dus zij bezat er geen meer – begonnen de bedreigingen opnieuw. Op 17 februari 2018 

gingen u en D. van deze bedreigingen aangifte doen bij de politie. De vijf volgende dagen werd u nog 

verschillende keren gebeld maar u nam geen enkele keer op. Op 22 februari 2018 verlieten jullie 

Valencia en doken jullie onder bij uw tante in Coro. Jullie verbleven hier een aantal weken. In deze 

periode belde uw moeder u op en zij vertelde dat twee personen regelmatig rond uw ouderlijke woning 

kwamen rondrijden. Eenmaal was er een persoon uitgestapt en had aan uw moeder naar u en 

D. gevraagd. Jullie besloten uiteindelijk om Venezuela te verlaten. Jullie verkochten een aantal 

persoonlijke zaken en kregen wat geld toegeschoven van uw oom R.. U en uw partner verlieten 

Venezuela op 15 maart 2018 en reisden naar de Dominicaanse Republiek waar jullie twee dagen 

verbleven in afwachting van uw vlucht naar België. Op 18 maart 2018 kwamen jullie aan in België. 

Omdat jullie over onvoldoende bestaansmiddelen beschikten, werden jullie aan de grens 

tegengehouden en overgebracht naar het transitcentrum ‘Caricole’ te Steenokkerzeel. Jullie dienden 

diezelfde dag nog een verzoek om internationale bescherming in. Bij een eventuele terugkeer 

naar Venezuela vreest u opnieuw gezocht en bedreigd te worden door dezelfde leden van de Sebin die 

jullie al eerder bedreigd hadden. Bovendien vreest u de homofobie in de Venezolaanse samenleving. 

Ter staving van uw identiteit en/of uw asielrelaas legde u uw paspoort en een kopie van de aangifte, d.d. 

17 februari 2018, neer 

 

 B. Motivering 

 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, 

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw 

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

verplichtingen.  

 

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

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

beschermingsstatuut kan worden toegekend.  

 

Vooreerst hebben jullie niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk in Venezuela verbleven te hebben op 

15 juni 2017, toen jullie aan een demonstratie tegen het Venezolaanse regime deelnamen waardoor 

jullie later telefonisch werden bedreigd. Uit de in uw paspoort geplaatste stempels blijkt namelijk dat u 

op 17 april 2017 Venezuela verliet, op 18 april 2017 in Panama aankwam en pas op 3 augustus 2017 

terugkeerde naar Venezuela.  
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Uit de stempels geplaatst in het paspoort van D. blijkt dat ze op 11 augustus 2016 Venezuela verliet en 

pas op 3 augustus 2017 naar Venezuela terugkeerde. De vaststelling dat jullie niet aannemelijk hebben 

gemaakt dat jullie zich in Venezuela bevonden op 15 juni 2017, i.e. de dag waarop al jullie problemen 

een aanvang kenden, ondermijnt op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van het geheel van jullie 

beweerde problemen. 

 

 Dit blijkt tevens uit jullie houding. Uit jullie verklaringen blijkt immers dat jullie na aanvang van jullie 

problemen in juni 2017 op 12 september 2017 naar België reisden en alhier tot 7 januari 2018 verbleven 

zonder een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Nochtans kan van een persoon die 

daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst redelijkerwijs 

worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op 

de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming. Het loutere feit dat jullie na jullie verblijf 

in België gewoon naar Venezuela terugkeerden zonder in België om internationale bescherming te 

verzoeken, ondermijnt ernstig de geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen.  

 

Dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw problemen met de Sebin kan verder onderbouwd 

worden door de vaststelling dat jullie verklaringen betreffende de interventie van de Sebin tijdens de 

demonstratie op 15 juni 2017 niet stroken met elkaar. Vooreerst is het opvallend dat u stelde met zes of 

zeven studiegenoten, van wie u er drie bij naam kon benoemen (CGVS 2, p. 20), gedemonstreerd te 

hebben, daar waar D. stelde dat het om één meisje en twee jongens ging (CGVS D. 2, p. 23). Voorts 

zijn jullie ook tegenstrijdig over het ingrijpen van de Sebin. Uzelf verklaarde dat jullie werden omsingeld 

door een achttal personen van deze inlichtingendienst: u werd vastgegrepen en uw partner werd 

hardhandig op de grond geduwd (CGVS 2, p. 20-21). D. daarentegen stelde dat zij niet op de grond 

werd geduwd maar dat jullie allen stevig werden vastgegrepen, tegen de wagen of de muur werden 

geduwd en dat jullie allemaal met een pistool in de zij in bedwang werden gehouden (CGVS D. 2, p. 24-

26). Een dergelijke tegenstrijdige weergave betreffende de kern van jullie asielrelaas 

ondermijnt opnieuw de geloofwaardigheid van jullie verklaringen.  

 

Vervolgens dient ook vastgesteld dat uw opeenvolgende verklaringen in verband met de bedreigingen 

die jullie ontvingen na 15 juni 2017 niet overeenkomen. Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud stelde 

u dat uw partner nooit telefonisch werd bedreigd: nooit werd er naar haar gebeld, u gaf enkel uw gsm 

wel eens door als u bedreigd werd (CGVS 1, p. 8-9). Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud stelde u 

evenwel dat er ook naar de gsm van uw partner werd gebeld, hetgeen uw partner ook tijdens haar 

eerste onderhoud had gezegd (CGVS 2, p. 22-23; CGVS D. 1, p. 11). Daar waar u bij uw eerste 

onderhoud beweerde dat het steevast dezelfde man was die jullie opbelde (CGVS 1, p. 9), meende uw 

partner dat het om verschillende mannen ging (CGVS D. 1, p. 11). Bij haar tweede onderhoud meende 

uw partner dan weer dat het steeds dezelfde stem was die jullie opbelde (CGVS D. 2, p. 27-28). Ook 

betreffende de bedreigingen die jullie ontvingen na jullie terugkeer uit België op 7 januari 2018 stroken 

jullie onderlinge verklaringen niet. Uzelf stelde dat uw partner haar gsm in België had verloren waardoor 

enkel uzelf nog werd bedreigd na jullie terugkeer uit België (CGVS 2, p. 23). Uw partner daarentegen 

stelde dat jullie beiden drie dagen na jullie aankomst in Venezuela jullie simkaarten 

opnieuw activeerden, dat u diezelfde dag nog werd bedreigd en dat zij ook daags nadien opnieuw werd 

bedreigd. Na deze bedreiging verkocht ze echter haar gsm uit financiële overwegingen (CGVS D. 1, p. 

11; CGVS D. 2, p. 28-29). Nadat jullie aangifte waren gaan doen van deze bedreigingen stelde uw 

partner voorts dat jullie na drie dagen een eerste keer opnieuw werden bedreigd en dat jullie diezelfde 

dag nog naar Coro vertrokken (CGVS D. 2, p. 30). Uzelf stelde evenwel dat jullie na de aangifte nog 

verschillende keren werden gebeld en dat jullie pas na een vijftal dagen naar Coro vertrokken (CGVS 2, 

p. 23-24).  

 

Tot slot bracht u geen enkel overtuigend begin van bewijs ter staving van jullie problemen aan. U legde 

weliswaar een kopie neer van jullie klacht op zaterdag 17 februari 2018 waarin jullie de vervolgingsfeiten 

waarvan jullie het slachtoffer werden, i.e. de gebeurtenissen op 15 juni 2017 en de daaropvolgende 

dreigtelefoontjes, aangeven. Aan dit document kan echter geen bewijswaarde gehecht worden. Naast 

het feit dat, om bewijskrachtig te zijn, een document moet kaderen in een geloofwaardig en coherent 

relaas, hetgeen hier niet het geval is, blijkt er een inhoudelijke tegenstrijdigheid in het document te zijn 

geslopen. In het document zijn slechts twee data  opgenomen, met name 15 juni 2017, de dag waarop 

het aangegeven delict plaatsvond, en 17 februari 2018, de dag van jullie aangifte. Voorts wordt er, bij de 

beschrijving van het delict, verwezen naar dinsdag (martes) de dag in de week waarop het delict 

plaatsvond. Nochtans was 15 juni 2017 een donderdag en was 17 februari 2018 een zaterdag.  
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Gelet op deze vaststellingen kan er geen bewijswaarde aan het door jullie neergelegde proces-

verbaal gehecht worden, waardoor jullie evenmin jullie politie-aangifte die jullie hiermee wilden aantonen 

aannemelijk hebben gemaakt. Het geheel van bovenstaande doet besluiten dat er geen enkel geloof 

meer gehecht kan worden aan uw verklaringen op 15 juni 2017 tijdens een manifestatie staande te zijn 

gehouden door agenten van de Sebin en ten gevolge hiervan bedreigd te zijn geweest.  

 

Jullie verklaarden voorts dat jullie seksuele geaardheid ertoe heeft bijgedragen dat jullie gevlucht zijn 

omdat u uw homoseksualiteit in Venezuela niet vrijuit kon beleven (Vragenlijst CGVS, ingevuld op de 

DVZ, vraag 3.5; CGVS 1, p. 10) en omdat jullie als homoseksueel gediscrimineerd worden in jullie land 

van herkomst (Vragenlijst CGVS D., ingevuld op de DVZ, vragen 3.4 en 3.7).  

 

Vooreerst kan er echter gewezen worden op de vaststelling dat er ernstige vraagtekens geplaatst 

kunnen worden bij de geloofwaardigheid van jullie beweerde relatie. 

 

 Zo slopen er verschillende tegenstrijdigheden in jullie verklaringen in verband met de eerste maanden 

van jullie beweerde relatie. Het is onder meer bevreemdend dat jullie jullie eerste ontmoeting op een 

verschillende manier weergeven. Uzelf stelde dat O. gewoon een feestje gaf zonder specifieke 

aanleiding. U ging er met een vriendin naartoe en toen u zichzelf in de badkamer aan het opmaken was, 

kwam D. toevalligerwijs binnen waarna jullie aan de praat raakten. Later die avond hebben jullie elkaar 

voor het eerst op de mond gezoend (CGVS 2, p. 3-5). D. zelf stelde echter dat O. een feestje gaf voor 

zijn pasgeboren kindje, C., en dat u en D. aan elkaar werden voorgesteld door O. en zijn echtgenote, 

waarna jullie een gesprek begonnen. Jullie hebben gewoon gepraat en van enig fysiek contact was er 

die avond bijgevolg geen sprake (CGVS D. 2, p. 6-7). Uzelf stelde voorts dat jullie na de ontmoeting 

berichtjes begonnen te sturen maar dat D. aanvankelijk niet openstond voor een ontmoeting. Na zo’n 

twee tot drie weken gaf ze uiteindelijk toe en kwam ze bij jullie thuis op bezoek. Daags nadien gingen 

jullie samen naar de bioscoop en toen jullie terug thuis waren gaven jullie elkaar een eerste echte zoen 

(CGVS 2, p. 5-6). D. gaf die eerste weken echter volledig anders weer: zij stelde dat jullie na een vijftal 

dagen afspraken in een koffiebar in Valencia en dat zij nog een achttal dagen later bij u kwam lunchen. 

Zo’n week na deze lunch gingen jullie samen naar de bioscoop. Tijdens de film vroeg u aan D. om u te 

kussen, wat ook gebeurde. Dit was jullie eerste zoen (CGVS D. 2, p. 9-12). Daarnaast vertelde u dat 

jullie zo’n twee dagen na het bioscoopbezoek – en dus twee dagen na jullie eerste echte zoen – in uw 

ouderlijke woning voor het eerst seksuele betrekkingen met elkaar hadden (CGVS 2, p. 6-7). 

D. herinnerde zich deze gebeurtenis evenwel anders: zij stelde dat u haar verraste op een avondje uit. U 

nam haar mee naar een hotel alwaar u voor enkele uurtjes een kamer had geboekt. In deze hotelkamer 

hadden jullie voor het eerst seksuele betrekkingen met elkaar. Dit alles gebeurde een maand na het 

bioscoopbezoek en jullie eerste zoen (CGVS D. 2, p. 12, 13 en 14). Dat jullie over deze ingrijpende en 

intense gebeurtenissen in de weken nadat jullie elkaar ontmoet hadden, niet op gelijkaardige manier 

kunnen verhalen, is niet aannemelijk en doet dan ook op fundamentele wijze afbreuk aan jullie 

verklaringen in januari 2016 een relatie te zijn begonnen.  

 

Dit wordt bevestigd doordat u slechts een zeer lacunaire kennis bezit betreffende de persoonlijke en 

familiale achtergrond van D.. Zo kon u over de ouders van D. enkel vertellen dat haar vader gestorven 

is. De namen van haar vader en van haar moeder wist u evenwel niet. Evenmin wist u waaraan haar 

vader was gestorven. Voorts kende u de namen van haar broer en haar zus niet. Vervolgens kon u ook 

niet antwoorden op de vraag in welk jaar D. geboren werd. Bovendien was uw kennis betreffende de 

opleiding en de professionele carrière van D. quasi onbestaande: u wist enkel dat zij Human Resources 

had gestudeerd, maar welke jobs ze nadien uitoefende, kon u niet weergeven (CGVS, p. 9-10). Uw 

gebrekkige kennis over (het leven van) D. kan moeilijk in overeenstemming gebracht worden met jullie 

bewering reeds twee en een half jaar een relatie met elkaar te hebben. Dat D. enige kennis bezit over 

uw leven en familiale situatie, doet hieraan geen enkele afbreuk. 

 

 Voorts kan er geen geloof gehecht worden aan jullie bewering dat jullie van juli 2016 tot september 

2017 meer dan een jaar in Venezuela samenwoonden. Zoals hierboven reeds aangestipt, blijkt uit het 

paspoort van uw beweerde partner dat ze van augustus 2016 tot augustus 2017 in het buitenland 

verbleef. Nochtans beweerde D. dat ze sinds juni 2016 onafgebroken in Valencia, i.e. bij u thuis, 

verbleef en dat ze in die periode enkel naar haar familie in Puerto Ordaz trok (CGVS D. 1, p. 4). Verder 

sloop er nog een aanzienlijke tegenstrijdigheid in jullie verklaringen over jullie bezoeken aan 

het homoseksuele milieu in Venezuela. Zo verklaarde u dat u in Venezuela eenmaal naar Chilao, een 

homobar in Valencia, bent geweest samen met D. (CGVS 2, p. 7). D. stelde daarentegen dat ze geen 

enkele ontmoetingsplaats voor homoseksuelen, zoals bars of clubs, kende.  
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Ze wist dat ze er waren in Venezuela, omdat deze overal ter wereld bestaan, maar ze kende er geen 

noch was ze in Venezuela ooit naar zo’n plaats gegaan (CGVS D. 2, p. 14).  

 

Tot slot is het ook bijzonder merkwaardig dat jullie geen eensluidende verklaringen konden 

afleggen betreffende het ogenblik dat D. zich bewust zou zijn geworden van haar homoseksuele 

geaardheid.  Zo is het bevreemdend dat D. aanvankelijk verklaarde dat zij voor jullie ontmoeting, hoewel 

ze nooit geëxperimenteerd had in dit verband, wel homoseksuele gevoelens ervaren had (CGVS D. 1, 

p. 14). Later stelde ze echter dat ze nooit homoseksuele gevoelens gekend had voordat ze u leerde 

kennen (CGVS D. 2, p. 7). Hier voegde ze nog aan toe dat jullie zich beiden bewust werden van jullie 

geaardheid na jullie eerste zoen in de bioscoop: daarna hebben jullie deze bewustwording zelfs met 

elkaar besproken (CGVS D. 2, p. 21). Uzelf daarentegen had echter geen enkel idee wanneer D. zich 

bewust werd van haar ontluikende homoseksualiteit (CGVS 2, p. 18). Dat u haar bewustwording niet 

kon situeren hoewel D. stelde dit met u besproken te hebben, is weinig aannemelijk.  

 

Bovenstaande bevindingen doen dan ook besluiten dat jullie, ondanks de foto’s die u op uw 

facebookaccount post en waarop jullie sinds jullie verblijf in België samen te zien zijn – foto’s kunnen 

immers in scène zijn gezet –, jullie beweerde relatie met elkaar sinds januari 2016 niet aannemelijk 

gemaakt hebben.  

 

Gelet hierop en aangezien jullie beiden de ontdekking van jullie homoseksualiteit koppelen aan jullie 

ontmoeting in januari 2016 en de start van jullie relatie (CGVS 1, p. 12; CGVS 2, p. 4; CGVS D. 2, p. 7), 

rijzen er tevens vraagtekens bij de geloofwaardigheid van jullie beweerde geaardheid en van de 

hiermee verbonden beledigingen die jullie moesten verduren. Deze conclusie wordt bevestigd doordat 

jullie betreffende de beleving van jullie beweerde homoseksualiteit in België tegenstrijdig waren. U 

stelde dat u samen met uw oom en D. eenmaal te voet naar een homoseksuele club ging: hier waren 

lesbiennes aanwezig en dansten transseksuele mannen op hoge hakken (CGVS 2, p. 8). Dit was de 

enige keer dat u naar een dergelijke plaats ging. D. vertelde eveneens dat jullie eenmaal in een 

discotheek waren geweest in Brussel. Echter, zij stelde dat jullie slechts met twee waren en dat jullie 

aan een taxichauffeur gevraagd hadden waar er een feestje was. Hij bracht jullie hierop naar een club 

aan de Louisalaan maar buiten de muziek, het dansen en het drinken was er weinig speciaals die 

avond: D. wist dan ook niet of deze discotheek al dan niet een ontmoetingsplaats voor 

homoseksuelen was (CGVS D. 2, p. 14; p. 17-18). Andere evenementen of plaatsen, georganiseerd 

voor de homoseksuele gemeenschap in België, bezochten jullie niet (CGVS 2, p. 8; CGVS D. 2, p. 18).  

 

Zelfs al zou er geloof gehecht kunnen worden aan jullie beweringen betreffende jullie geaardheid en de 

hiermee verbonden problemen in Venezuela, dan nog zijn deze door jullie aangekaarte problemen, met 

name dat jullie af en toe beledigd werden als jullie samen over straat liepen (CGVS 1, p. 10; CGVS D. 1, 

p. 14-15; CGVS D. 2, p. 16-17), hoe onaangenaam ook, onvoldoende zwaarwichtig om te kunnen 

gewagen van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van ernstige schade zoals bepaald 

in de definitie van subsidiaire bescherming. In dit verband kan aangestipt worden dat uit de reeds 

geciteerde gegevens in jullie paspoort blijkt dat jullie ondanks jullie geaardheid meermaals naar het 

buitenland reisden zonder om internationale bescherming te verzoeken en vanuit het buitenland naar 

Venezuela terugreisden. Bovendien hadden verschillende mensen in jullie directe entourage 

klaarblijkelijk geen probleem met jullie geaardheid (CGVS 2, p. 16-18; CGVS D. 2, p. 21-23).  

 

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

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

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

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

§2 van de vreemdelingenwet.  

 

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

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

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 

 

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

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

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

schendingen van artikel 3 van het E.V.R.M. (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 
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1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

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

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

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

228).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persoon woonachtig in Venezuela in precaire omstandigheden leeft.  

 

Wat de lamentabele socio-economische situatie in Venezuela betreft, waarnaar u verwees (CGVS 1, p. 

7), merkt het CGVS voorts op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat 

humanitaire of socioeconomische overwegingen in geval van terugkeer naar het land van herkomst niet 

noodzakelijk verband houden met de vraag of er een reëel risico op behandeling in strijd met artikel 3 

EVRM. Het terugsturen van personen naar hun land van oorsprong waar ze als gevolg van de 

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

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

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

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

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

ernstige humanitaire omstandigheden of socio-economische behandelingen van uitzonderlijke 

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

overheidsactoren) en gepaard gaan met de onmogelijkheid om in elementaire levensbehoeften zoals 

voedsel, hygiëne en huisvesting te voorzien, waarbij de eventuele kwetsbaarheid van de verzoeker voor 

slechte behandeling evenals het vooruitzicht op een verbetering van zijn situatie binnen een redelijke 

termijn relevante afwegingen uitmaken (EHRM, 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42; EHRM 21 

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

11449/07, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, § 283 ; EHRM 29 januari 2013, nr. 60367/10, S.H.H. / 

Verenigd Koninkrijk, § 76 en § 92).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risico op een ‘onmenselijk en vernederende behandeling’ loopt.  
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Zo blijkt uit uw verklaringen dat uzelf de kans kreeg om te studeren en dat u op twee verschillende 

plaatsen gewerkt heeft (CGVS 1, p. 5; CGVS 2, p. 12). Voorts zijn uw ouders eigenaar van hun eigen 

woning in Valencia en hebben zij momenteel beiden werk: uw vader is leraar en uw moeder werkt als 

portier in een school (CGVS 2, p. 13). Uzelf zag daarnaast, zoals hierboven reeds aangestipt, de 

mogelijkheid om naar Panama te reizen en u kon tweemaal met de hulp van familieleden naar Europa 

reizen (CGVS 2, p. 12). Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat u, indien u zou terugkeren naar 

Venezuela, in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen.  

 

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

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

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

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

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

binnenlands gewapend conflict.  

 

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

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

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

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

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

guerrillabewegingen uit Colombia, de Bolivarian Liberation Forces en de stedelijke colectivos, hun 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

nog toegevoegd worden dat ook in het kader van het verzoek om internationale bescherming van D. een 

weigeringsbeslissing werd genomen.  

 

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

toegevoegd.  

 

Uw paspoort staaft uw identiteit en uw nationaliteit, die hier niet betwist worden. 

 

 C. Conclusie  

 

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

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

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

 

1.2. De bestreden beslissing inzake tweede verzoekster (D.) luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Puerto Ordaz (Venezuela) en bezit u de Venezolaanse 

nationaliteit. Na uw studies Human Resources ging u werken in verschillende bedrijven in de regio rond 

Puerto Ordaz. In 2015 vond u echter werk in Valencia, een stad op zo’n zes uur rijden van Puerto 

Ordaz. In januari 2016 werd u uitgenodigd op een feestje van een collega, een zekere O.. U werd door 

O. en zijn echtgenote voorgesteld aan Y. (O.V. 8.610.502). Jullie begonnen te praten, het klikte en jullie 

wisselden die avond telefoonnummers uit. Hoewel u voordien nog nooit homoseksuele gevoelens had 

ervaren, voelde u zich sterk aangetrokken tot Y.. Na het feestje bij O. begonnen jullie berichtjes naar 

elkaar te sturen en vijf dagen na jullie ontmoeting spraken jullie voor het eerst af in een koffiebar. Zo’n 

acht dagen later werd u door Y. uitgenodigd om bij haar ouders te komen lunchen.  
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Nog eens een week later gingen jullie samen naar de bioscoop. Jullie kozen een romantische film uit en 

tijdens de film vroeg Y. u om haar te kussen, wat u ook deed. Jullie begonnen een relatie maar 

vertelden er niemand over. Een maand na jullie eerste kus vroeg Y. u om mee uit te gaan. Bij wijze van 

verrassing nam Y. u mee naar een hotel waar jullie voor een paar uurtjes een kamer huurden. Hier 

hadden jullie voor het eerst seksuele betrekkingen met elkaar. Nadien ging u vaak op bezoek bij Y. en 

uit financiële overwegingen besloot u in juni of juli 2016 om met haar te gaan samenwonen in de woning 

van haar ouders. Hoewel jullie haar ouders niet vertelden over jullie relatie, wisten zij wel dat jullie een 

koppel vormden. Hierover werd evenwel niet gesproken. Op 15 juni 2017 namen u en uw partner, 

samen met aantal van haar studiegenoten van de cursus boekhouding die ze volgde, deel aan een 

demonstratie tegen het regime van Maduro. Toen de betoging reeds een tijdje gaande was, kwamen er 

wagens van de autoriteiten ingereden op de massa. Uit alle wagens stapten mannen in een militair 

uniform uit. Ook u en Y. werden samen met zes andere personen staande gehouden. Jullie belagers 

zeiden dat ze van de Sebin, de Venezolaanse inlichtingendienst, waren. Jullie gsm’s en documenten 

werden gecontroleerd en jullie werden tegen de muur en tegen de wagen gezet en onder schot 

gehouden door de agenten. U pakten ze harder aan dan Y. en om u te verdedigen riep uw partner om 

haar vriendin met rust te laten. Op dat ogenblik had uw belager door dat jullie een koppel vormden. 

Jullie werden beledigd omwille van jullie homoseksualiteit en jullie werden gedwongen om in de wagen 

plaats te nemen. Jullie weigerden echter, net als de overige arrestanten. Omdat jullie bleven 

tegenstribbelen lieten de agenten jullie uiteindelijk gaan, op voorwaarde dat jullie niet meer zouden 

deelnemen aan manifestaties: als ze jullie nogmaals zouden terugzien, zouden jullie vermoord worden. 

Twee dagen later werd uw partner opgebeld door een onbekende man. Deze zei opnieuw hetzelfde: ze 

wisten waar jullie woonden en als jullie opnieuw zouden gaan demonstreren, zouden jullie vermoord 

worden. Dezelfde week nog werd Y. voor een tweede keer telefonisch bedreigd. Een week later kreeg u 

ook telefoon van een onbekende man. Deze uitte dezelfde bedreigingen. Zo ging het gedurende enkele 

maanden door: soms werd u gebeld, soms werd er contact opgenomen met Y. maar steeds was de 

boodschap dezelfde. Op 12 september 2017 besloten jullie om naar België te reizen om de zaak te laten 

bekoelen. De oom van Y., R., verbleef reeds enkele jaren in België en regelde jullie reis. Na enkele 

maanden in België verbleven te hebben keerden jullie op 7 januari 2018 terug naar Venezuela. Terug in 

jullie land van herkomst activeerden jullie na drie dagen de simkaarten van jullie gsm’s en diezelfde dag 

nog werd Y. opnieuw telefonisch bedreigd. De daaropvolgende dag kreeg u weer telefoon en werd u 

bedreigd. Een dag later verkocht u uw gsm omdat u geld nodig had. Nadien bleef Y. telefonisch 

bedreigd worden. Dit bleef zich gedurende een aantal weken herhalen tot jullie op 17 februari 2018 

samen met een kennis van uw partner klacht gingen indienen bij de politie. Een aantal dagen na deze 

klacht werden jullie opnieuw telefonisch bedreigd. Diezelfde dag nog, op 22 februari 2018, verlieten jullie 

Valencia om onder te duiken bij een verre tante van uw partner in Coro. Toen jullie een week in Coro 

verbleven hadden, belde de moeder van Y. om te zeggen dat er sinds korte tijd een auto rond haar 

woning rondreed en dat er eenmaal twee  personen waren uitgestapt die naar jullie hadden gevraagd. 

Jullie besloten uiteindelijk om Venezuela te verlaten. Jullie verkochten een aantal persoonlijke zaken en 

kregen wat geld toegeschoven van de oom van uw partner in België. U en uw partner verlieten 

Venezuela op 15 maart 2018 en reisden naar de Dominicaanse Republiek waar jullie twee dagen 

verbleven in afwachting van uw vlucht naar België. Op 18 maart 2018 kwamen jullie aan in België. 

Omdat jullie over onvoldoende bestaansmiddelen beschikten, werden jullie aan de grens 

tegengehouden en overgebracht naar het transitcentrum ‘Caricole’ te Steenokkerzeel. Jullie dienden 

diezelfde dag nog een verzoek om internationale bescherming in. Bij een eventuele terugkeer naar 

Venezuela vreest u vermoord te worden door de Venezolaanse autoriteiten. Bovendien vreest u 

gediscrimineerd te worden omwille van uw homoseksuele geaardheid. Ter staving van uw identiteit 

en/of uw asielrelaas legde u uw paspoort en een kopie van de aangifte, d.d. 17 februari 2018, neer. 

 

B. Motivering 

 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, 

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw 

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

verplichtingen. 
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 Er dient voorts opgemerkt te worden dat u uw verzoek om internationale bescherming integraal steunt 

op de motieven die werden aangehaald door Y. (O.V. 8.610.502). In het kader van haar verzoek om 

internationale bescherming heb ik een weigeringsbeslissing genomen die als volgt luidt.  

 

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

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

kan worden toegekend.  

 

Vooreerst hebben jullie niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk in Venezuela verbleven te hebben op 

15 juni 2017, toen jullie aan een demonstratie tegen het Venezolaanse regime deelnamen waardoor 

jullie later telefonisch werden bedreigd. Uit de in uw paspoort geplaatste stempels blijkt namelijk dat u 

op 17 april 2017 Venezuela verliet, op 18 april 2017 in Panama aankwam en pas op 3 augustus 2017 

terugkeerde naar Venezuela. Uit de stempels geplaatst in het paspoort van D. blijkt dat ze op 11 

augustus 2016 Venezuela verliet en pas op 3 augustus 2017 naar Venezuela terugkeerde. De 

vaststelling dat jullie niet aannemelijk hebben gemaakt dat jullie zich in Venezuela bevonden op 15 juni 

2017, i.e. de dag waarop al jullie problemen een aanvang kenden, ondermijnt op fundamentele wijze de 

geloofwaardigheid van het geheel van jullie beweerde problemen.  

 

Dit blijkt tevens uit jullie houding. Uit jullie verklaringen blijkt immers dat jullie na aanvang van jullie 

problemen in juni 2017 op 12 september 2017 naar België reisden en alhier tot 7 januari 2018 verbleven 

zonder een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Nochtans kan van een persoon die 

daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst redelijkerwijs 

worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een veilig derde land zo snel mogelijk een beroep doet op 

de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming. Het loutere feit dat jullie na jullie verblijf 

in België gewoon naar Venezuela terugkeerden zonder in België om internationale bescherming te 

verzoeken, ondermijnt ernstig de geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen. 

 

 Dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw problemen met de Sebin kan verder onderbouwd 

worden door de vaststelling dat jullie verklaringen betreffende de interventie van de Sebin tijdens de 

demonstratie op 15 juni 2017 niet stroken met elkaar. Vooreerst is het opvallend dat u stelde met zes of 

zeven studiegenoten, van wie u er drie bij naam kon benoemen (CGVS 2, p. 20), gedemonstreerd te 

hebben, daar waar D. stelde dat het om één meisje en twee jongens ging (CGVS D. 2, p. 23). Voorts 

zijn jullie ook tegenstrijdig over het ingrijpen van de Sebin. Uzelf verklaarde dat jullie werden omsingeld 

door een achttal personen van deze inlichtingendienst: u werd vastgegrepen en uw partner werd 

hardhandig op de grond geduwd (CGVS 2, p. 20-21). D. daarentegen stelde dat zij niet op de grond 

werd geduwd maar dat jullie allen stevig werden vastgegrepen, tegen de wagen of de muur werden 

geduwd en dat jullie allemaal met een pistool in de zij in bedwang werden gehouden (CGVS D. 2, p. 24-

26). Een dergelijke tegenstrijdige weergave betreffende de kern van jullie asielrelaas ondermijnt 

opnieuw de geloofwaardigheid van jullie verklaringen. 

 

 Vervolgens dient ook vastgesteld dat uw opeenvolgende verklaringen in verband met de bedreigingen 

die jullie ontvingen na 15 juni 2017 niet overeenkomen. Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud stelde 

u dat uw partner nooit telefonisch werd bedreigd: nooit werd er naar haar gebeld, u gaf enkel uw gsm 

wel eens door als u bedreigd werd (CGVS 1, p. 8-9). Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud stelde u 

evenwel dat er ook naar de gsm van uw partner werd gebeld, hetgeen uw partner ook tijdens haar 

eerste onderhoud had gezegd (CGVS 2, p. 22-23; CGVS D. 1, p. 11). Daar waar u bij uw eerste 

onderhoud beweerde dat het steevast dezelfde man was die jullie opbelde (CGVS 1, p. 9), meende uw 

partner dat het om verschillende mannen ging (CGVS D. 1, p. 11). Bij haar tweede onderhoud meende 

uw partner dan weer dat het steeds dezelfde stem was die jullie opbelde (CGVS D. 2, p. 27-28). Ook 

betreffende de bedreigingen die jullie ontvingen na jullie terugkeer uit België op 7 januari 2018 stroken 

jullie onderlinge verklaringen niet. Uzelf stelde dat uw partner haar gsm in België had verloren waardoor 

enkel uzelf nog werd bedreigd na jullie terugkeer uit België (CGVS 2, p. 23). Uw  partner daarentegen 

stelde dat jullie beiden drie dagen na jullie aankomst in Venezuela jullie simkaarten opnieuw 

activeerden, dat u diezelfde dag nog werd bedreigd en dat zij ook daags nadien opnieuw werd bedreigd. 

Na deze bedreiging verkocht ze echter haar gsm uit financiële overwegingen (CGVS D. 1, p. 11; CGVS 

D. 2, p. 28-29). Nadat jullie aangifte waren gaan doen van deze bedreigingen stelde uw partner voorts 

dat jullie na drie dagen een eerste keer opnieuw werden bedreigd en dat jullie diezelfde dag nog naar 

Coro vertrokken (CGVS D. 2, p. 30). Uzelf stelde evenwel dat jullie na de aangifte nog verschillende 

keren werden gebeld en dat jullie pas na een vijftal dagen naar Coro vertrokken (CGVS 2, p. 23-24).  
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Tot slot bracht u geen enkel overtuigend begin van bewijs ter staving van jullie problemen aan. U legde 

weliswaar een kopie neer van jullie klacht op zaterdag 17 februari 2018 waarin jullie de vervolgingsfeiten 

waarvan jullie het slachtoffer werden, i.e. de gebeurtenissen op 15 juni 2017 en de daaropvolgende 

dreigtelefoontjes, aangeven. Aan dit document kan echter geen bewijswaarde gehecht worden. Naast 

het feit dat, om bewijskrachtig te zijn, een document moet kaderen in een geloofwaardig en coherent 

relaas, hetgeen hier niet het geval is, blijkt er een inhoudelijke tegenstrijdigheid in het document te zijn 

geslopen. In het document zijn slechts twee data opgenomen, met name 15 juni 2017, de dag waarop 

het aangegeven delict plaatsvond, en 17 februari 2018, de dag van jullie aangifte. Voorts wordt er, bij de 

beschrijving van het delict, verwezen naar dinsdag (martes) de dag in de week waarop het delict 

plaatsvond. Nochtans was 15 juni 2017 een donderdag en was 17 februari 2018 een zaterdag. Gelet op 

deze vaststellingen kan er geen bewijswaarde aan het door jullie neergelegde proces-verbaal gehecht 

worden, waardoor jullie evenmin jullie politie-aangifte die jullie hiermee wilden aantonen aannemelijk 

hebben gemaakt 

 

. Het geheel van bovenstaande doet besluiten dat er geen enkel geloof meer gehecht kan worden aan 

uw verklaringen op 15 juni 2017 tijdens een manifestatie staande te zijn gehouden door agenten van de 

Sebin en ten gevolge hiervan bedreigd te zijn geweest.  

 

Jullie verklaarden voorts dat jullie seksuele geaardheid ertoe heeft bijgedragen dat jullie gevlucht zijn 

omdat u uw homoseksualiteit in Venezuela niet vrijuit kon beleven (Vragenlijst CGVS, ingevuld op de 

DVZ, vraag 3.5; CGVS 1, p. 10) en omdat jullie als homoseksueel gediscrimineerd worden in jullie land 

van herkomst (Vragenlijst CGVS D., ingevuld op de DVZ, vragen 3.4 en 3.7) 

 

. Vooreerst kan er echter gewezen worden op de vaststelling dat er ernstige vraagtekens geplaatst 

kunnen worden bij de geloofwaardigheid van jullie beweerde relatie. 

 

 Zo slopen er verschillende tegenstrijdigheden in jullie verklaringen in verband met de eerste maanden 

van jullie beweerde relatie. Het is onder meer bevreemdend dat jullie jullie eerste ontmoeting op een 

verschillende manier weergeven. Uzelf stelde dat O. gewoon een feestje gaf zonder specifieke 

aanleiding. U ging er met een vriendin naartoe en toen u zichzelf in de badkamer aan het opmaken was, 

kwam D. toevalligerwijs binnen waarna jullie aan de praat raakten. Later die avond hebben jullie elkaar 

voor het eerst op de mond gezoend (CGVS 2, p. 3-5). D. zelf stelde echter dat O. een feestje gaf voor 

zijn pasgeboren kindje, C., en dat u en D. aan elkaar werden voorgesteld door O. en zijn echtgenote, 

waarna jullie een gesprek begonnen. Jullie hebben gewoon gepraat en van enig fysiek contact was er 

die avond bijgevolg geen sprake (CGVS D. 2, p. 6-7). Uzelf stelde voorts dat jullie na de ontmoeting 

berichtjes begonnen te sturen maar dat D. aanvankelijk niet openstond voor een ontmoeting. Na zo’n 

twee tot drie weken gaf ze uiteindelijk toe en kwam ze bij jullie thuis op bezoek. Daags nadien gingen 

jullie samen naar de bioscoop en toen jullie terug thuis waren gaven jullie elkaar een eerste echte zoen 

(CGVS 2, p. 5-6). D. gaf die eerste weken echter volledig anders weer: zij stelde dat jullie na een vijftal 

dagen afspraken in een koffiebar in Valencia en dat zij nog een achttal dagen later bij u kwam lunchen. 

Zo’n week na deze lunch gingen jullie samen naar de bioscoop. Tijdens de film vroeg u aan D. om u te 

kussen, wat ook gebeurde. Dit was jullie eerste zoen (CGVS D. 2, p. 9-12). Daarnaast vertelde u dat 

jullie zo’n twee dagen na het bioscoopbezoek – en dus twee dagen na jullie eerste echte zoen – in uw 

ouderlijke woning voor het eerst seksuele betrekkingen met elkaar hadden (CGVS 2, p. 6-7). D. 

herinnerde zich deze gebeurtenis evenwel anders: zij stelde dat u haar verraste op een avondje uit. U 

nam haar mee naar een hotel alwaar u voor enkele uurtjes een kamer had geboekt. In deze hotelkamer 

hadden jullie voor het eerst seksuele betrekkingen met elkaar. Dit alles gebeurde een maand na het 

bioscoopbezoek en jullie eerste zoen (CGVS D. 2, p. 12, 13 en 14). Dat jullie over deze ingrijpende en 

intense gebeurtenissen in de weken nadat jullie elkaar ontmoet hadden, niet op gelijkaardige manier 

kunnen verhalen, is niet aannemelijk en doet dan ook op fundamentele wijze afbreuk aan jullie 

verklaringen in januari 2016 een relatie te zijn begonnen. Dit wordt bevestigd doordat u slechts een zeer 

lacunaire kennis bezit betreffende de persoonlijke en familiale achtergrond van D.. Zo kon u over de 

ouders van D. enkel vertellen dat haar vader gestorven is. De namen van haar vader en van haar 

moeder wist u evenwel niet. Evenmin wist u waaraan haar vader was gestorven. Voorts kende u de 

namen van haar broer en haar zus niet. Vervolgens kon u ook niet antwoorden op de vraag in welk jaar 

D. geboren werd. Bovendien was uw kennis betreffende de opleiding en de professionele carrière van 

D. quasi onbestaande: u wist enkel dat zij Human Resources had gestudeerd, maar welke jobs ze 

nadien uitoefende, kon u niet weergeven (CGVS, p. 9-10). Uw gebrekkige kennis over (het leven van) D. 

kan moeilijk in overeenstemming gebracht worden met jullie bewering reeds twee en een half jaar een 

relatie met elkaar te hebben. Dat D. enige kennis bezit over uw leven en familiale situatie, doet hieraan 

geen enkele afbreuk. 
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 Voorts kan er geen geloof gehecht worden aan jullie bewering dat jullie van juli 2016 tot september 

2017 meer dan een jaar in Venezuela samenwoonden. Zoals hierboven reeds aangestipt, blijkt uit het 

paspoort van uw beweerde  4 partner dat ze van augustus 2016 tot augustus 2017 in het buitenland 

verbleef. Nochtans beweerde D. dat ze sinds juni 2016 onafgebroken in Valencia, i.e. bij u thuis, 

verbleef en dat ze in die periode enkel naar haar familie in Puerto Ordaz trok (CGVS D. 1, p. 4). 

 

 Verder sloop er nog een aanzienlijke tegenstrijdigheid in jullie verklaringen over jullie bezoeken aan het 

homoseksuele milieu in Venezuela. Zo verklaarde u dat u in Venezuela eenmaal naar Chilao, een 

homobar in Valencia, bent geweest samen met D. (CGVS 2, p. 7). D. stelde daarentegen dat ze geen 

enkele ontmoetingsplaats voor homoseksuelen, zoals bars of clubs, kende. Ze wist dat ze er waren in 

Venezuela, omdat deze overal ter wereld bestaan, maar ze kende er geen noch was ze in Venezuela 

ooit naar zo’n plaats gegaan (CGVS D. 2, p. 14). 

 

 Tot slot is het ook bijzonder merkwaardig dat jullie geen eensluidende verklaringen konden afleggen 

betreffende het ogenblik dat D. zich bewust zou zijn geworden van haar homoseksuele geaardheid. Zo 

is het bevreemdend dat D. aanvankelijk verklaarde dat zij voor jullie ontmoeting, hoewel ze nooit 

geëxperimenteerd had in dit verband, wel homoseksuele gevoelens ervaren had (CGVS D. 1, p. 14). 

Later stelde ze echter dat ze nooit homoseksuele gevoelens gekend had voordat ze u leerde kennen 

(CGVS D. 2, p. 7). Hier voegde ze nog aan toe dat jullie zich beiden bewust werden van jullie 

geaardheid na jullie eerste zoen in de bioscoop: daarna hebben jullie deze bewustwording zelfs met 

elkaar besproken (CGVS D. 2, p. 21). Uzelf daarentegen had echter geen enkel idee wanneer D. zich 

bewust werd van haar ontluikende homoseksualiteit (CGVS 2, p. 18). Dat u haar bewustwording niet 

kon situeren hoewel D. stelde dit met u besproken te hebben, is weinig aannemelijk.  

 

Bovenstaande bevindingen doen dan ook besluiten dat jullie, ondanks de foto’s die u op uw 

facebookaccount post en waarop jullie sinds jullie verblijf in België samen te zien zijn – foto’s kunnen 

immers in scène zijn gezet –, jullie beweerde relatie met elkaar sinds januari 2016 niet aannemelijk 

gemaakt hebben. 

 

Gelet hierop en aangezien jullie beiden de ontdekking van jullie homoseksualiteit koppelen aan jullie 

ontmoeting in januari 2016 en de start van jullie relatie (CGVS 1, p. 12; CGVS 2, p. 4; CGVS D. 2, p. 7), 

rijzen er tevens vraagtekens bij de geloofwaardigheid van jullie beweerde geaardheid en van de 

hiermee verbonden beledigingen die jullie moesten verduren. Deze conclusie wordt bevestigd doordat 

jullie betreffende de beleving van jullie beweerde homoseksualiteit in België tegenstrijdig waren. U 

stelde dat u samen met uw oom en D. eenmaal te voet naar een homoseksuele club ging: hier waren 

lesbiennes aanwezig en dansten transseksuele mannen op hoge hakken (CGVS 2, p. 8). Dit was de 

enige keer dat u naar een dergelijke plaats ging. D. vertelde eveneens dat jullie eenmaal in een 

discotheek waren geweest in Brussel. Echter, zij stelde dat jullie slechts met twee waren en dat jullie 

aan een taxichauffeur gevraagd hadden waar er een feestje was. Hij bracht jullie hierop naar een club 

aan de Louisalaan maar buiten de muziek, het dansen en het drinken was er weinig speciaals die 

avond: D. wist dan ook niet of deze discotheek al dan niet een ontmoetingsplaats voor homoseksuelen 

was (CGVS D. 2, p. 14; p. 17-18). Andere evenementen of plaatsen, georganiseerd voor de 

homoseksuele gemeenschap in België, bezochten jullie niet (CGVS 2, p. 8; CGVS D. 2, p. 18). 

 

 Zelfs al zou er geloof gehecht kunnen worden aan jullie beweringen betreffende jullie geaardheid en de 

hiermee verbonden problemen in Venezuela, dan nog zijn deze door jullie aangekaarte problemen, met 

name dat jullie af en toe beledigd werden als jullie samen over straat liepen (CGVS 1, p. 10; CGVS D. 1, 

p. 14-15; CGVS D. 2, p. 16-17), hoe onaangenaam ook, onvoldoende zwaarwichtig om te kunnen 

gewagen van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van ernstige schade zoals bepaald 

in de definitie van subsidiaire bescherming. In dit verband kan aangestipt worden dat uit de reeds 

geciteerde gegevens in jullie paspoort blijkt dat jullie ondanks jullie geaardheid meermaals naar het 

buitenland reisden zonder om internationale bescherming te verzoeken en vanuit het buitenland naar 

Venezuela terugreisden. Bovendien hadden verschillende mensen in jullie directe entourage 

klaarblijkelijk geen probleem met jullie geaardheid (CGVS 2, p. 16-18; CGVS D. 2, p. 21-23).” 

 

 Derhalve kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een vrees voor 

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. 

 

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

§2 van de vreemdelingenwet.  

 

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

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

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

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

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

228) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nationaliteit verblijf een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Dit 

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

in precaire omstandigheden leeft. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risico op een ‘onmenselijk en vernederende behandeling’ loopt. Zo blijkt uit uw verklaringen dat uzelf de 

kans kreeg om universitaire studies te volgen die betaald werden door uw moeder en dat u op meerdere 

plaatsen gewerkt heeft (CGVS D. 1, p. 3; CGVS D. 2, p. 3-5). Daarnaast blijkt ook dat u, telkens u 

omwille van uw professionele activiteiten diende te verhuizen, steeds een woning kon huren. Daarnaast 

zag u de mogelijkheid om naar Panama te reizen en kon u tweemaal naar Europa reizen (CGVS D. 1, p. 

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

mensonwaardige situatie zou terechtkomen.  

 

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

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

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

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

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

conflict. 

 

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

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

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

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

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

guerrillabewegingen uit Colombia, de Bolivarian Liberation Forces en de stedelijke colectivos, hun 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

toegevoegd.  

 

Uw paspoort staaft uw identiteit en uw nationaliteit, dewelke hier niet betwist worden. 

 

C. Conclusie  

 

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

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

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

 

2. Over het beroep 

 

2.1. Verzoekschrift 
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Verzoeksters voeren in hun verzoekschrift van 18 september 2018 een schending aan van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

Verzoeksters halen artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève aan. Zij stellen ingeval van terugkeer te 

vrezen voor vervolging omwille van hun homoseksuele geaardheid en de problematische algemene 

veiligheidssituatie.  

 

Verder leggen verzoeksters de door verweerder vastgestelde tegenstrijdige verklaringen over hun relatie 

uit. Verzoeksters stellen vooreerst dat “Y. gewoon naar een feestje gegaan [is], mee met een vriendin, 

zonder O. te kennen en zonder te weten wat precies de aanleiding was van het feestje”, maar dat D. 

daarentegen was “uitgenodigd door O., die een feestje gaf voor C., zijn pasgeborene.”. Zij voegen eraan 

toe dat O. een ex-collega van D.’s werk in Valencia was. Voorts leggen zij uit dat zij mekaar kort kruisten 

“toen Y. in de badkamer stond, maar werden tevens « officieel » aan elkaar voorgesteld door O. en zijn 

echtgenote” en dat zij “die avond vooral veel gepraat [hebben] met elkaar, zonder echt fysiek contact, 

behalve een oppervlakkige zoen dan, die niets voorstelde zodat D. deze niet heeft vermeld in het 

interview.”. Verder stellen zij het bioscoopbezoek beiden “ongeveer 3 weken na hun eerste ontmoeting” 

te situeren en dat zij “wat geflirt [hebben] in de filmzaal, maar hun eerste echte kus gebeurde na de 

film.”. Tot slot merken zij op, wat betreft de vraag naar hun eerste seksueel contact, dat dit “een ruim 

begrip betreft dat zeker voor interpretatie vatbaar is”, dat in de “hotelkamer die Y. had gereserveerd als 

verrassing voor D., vonden geen «echte seksuele betrekkingen vast »” maar “het contact beperkt  bleef 

tot enkele strelingen en kussen”, en dat in het ouderlijk huis van Y. nadien wél verdergaande seksuele 

betrekkingen plaatsvonden. 

 

Waar verweerder stelt dat beide verzoeksters elkaars familiale achtergrond onvoldoende kennen, 

leggen verzoeksters uit dat D. alleen woonde, op grote afstand van Y. en dat D. in een bedrijf in 

Valencia heeft gewerkt, waar Y. en haar ouders woonden. Zij leggen uit dat D. veel aan huis kwam bij 

Y., “vandaar dat zij de familie van Y. zeer goed kende (en omgekeerd niet).”. 

 

Verder stellen verzoeksters dat D. in Panama verbleef van augustus 2016 tot augustus 2017 en dat Y. 

er verbleef van april 2017 tot augustus 2017. Zij benadrukken dat zij niet hebben “verklaard dat zij 

samenwoonden, maar wél dat zij samen « waren », dat zij een koppel waren” en redeneren dat de tolk 

wellicht “« estar junto » letterlijk [heeft] vertaald en niet figuurlijk. Hij heeft « estar junto » vertaald als 

samen « wonen », maar het kan even goed vertaald worden als samen «zijn».”. 

 

Aangaande de tegenstrijdigheden over hun bezoeken aan het homoseksuele milieu in Venezuela 

leggen verzoeksters uit dat Y. zonder D. naar een bar in Chilao ging. 

 

Over de bewustwording van haar seksuele geaardheid, geeft verzoekster D. aan dat “zij wel degelijk 

homoseksuele fantasieën had, voor zij Y. ontmoette, maar pas op het moment dat ze Y. leerde kennen, 

kreeg zij echt gevoelens voor een vrouw.”. 

 

Verzoeksters stellen dat zij hun Facebookaccount niet in scene hebben gezet.  

 

Zij verklaren beiden over hun stappen in het homomilieu in België dat zij “met de homoseksuel oom van 

Y. op stap te zijn geweest in het homo-milieu. Ook in Brussel zijn zij naar een discotheek geweest, zij 

namen deel aan de Gay Pride...”.  

 

Verzoeksters verwijzen naar de door hen neergelegde krantenartikelen betreffende het homofobe 

klimaat in Venezuela.  

 

Betreffende de manifestatie en de daaruit voortvloeiende problemen, stellen verzoeksters dat zij zich 

vergist hebben wat betreft de datum en dat deze manifestatie plaatsvond op 17 februari 2018 en niet op 

15 juni 2017. 

 

Wat betreft het statuut van subsidiaire bescherming halen verzoeksters artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet aan. 

 

Verzoeksters halen de politieke en economische crisis in Venezuela aan. Zij verwijzen naar rechtspraak 

van de Raad en naar de invulling van de term “reëel risico”.   
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In hoofdorde wordt verzocht om de “betwiste beslissing van het Commissariaat Generaal te hervormen 

en verzoeksters de status van vluchteling toe te kennen. In ondergeschikte orde, hen de status van 

subsidiaire bescherming toe te kennen.”. 

 

2.2. Stukken 

 

Bij hun verzoekschrift voegen verzoeksters volgende stukken: 

 

Stuk 3 : “Klacht in verband met de manifestatie als bewijs dat deze plaatsvond op 17.02.18”. 

Stuk 4 en volgende : “Persartikelen betreffende homofobie in Venezuela”. 

 

Bij aanvullende nota van 20 november 2018 voegen verzoeksters “een attest van Rainbow house, een 

verklaring van mevrouw H. en kopieën van enkele foto’s, waarmee zij hun geaardheid bewijzen”. 

 

Ter terechtzitting leggen verzoeksters een “attest van psychiatrische opvolging van 26.11.2018” neer. 

 

2.3. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van 

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

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. 

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

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor 

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

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

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop. 

 

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn 

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeksters om internationale bescherming 

toekomt om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek 

van hun verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale 

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden 

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

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

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels 

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees 

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over 

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale 

bescherming kunnen rechtvaardigen. 

 

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus 

 

2.4.1. Verzoeksters verklaren Venezuela te zijn ontvlucht na hun deelname aan een manifestatie tegen 

het regime van president Maduro en de daaropvolgende (telefonische) bedreigingen.  

 

2.4.2. Vooreerst dient opgemerkt dat beide verzoeksters verklaarden dat hun problemen begonnen 

nadat zij op 15 juni 2017 deelnamen aan een demonstratie tegen het Venezolaanse regime (notities van 

het persoonlijk onderhoud van verzoekster D. van 10 april 2018 (hierna: notities D. 1), p. 6, p. 9, p. 10; 

notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekster D. van 31 mei 2018 (hierna: notities D. 2), p. 23; 

notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekster Y. van 10 april 2018 (hierna: notities Y. 1), p. 5; 

notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekster Y. van 31 mei 2018 (hierna: notities Y. 2), p. 19). 

Uit de stempels in hun paspoorten blijkt echter dat beide verzoeksters op dat moment in Panama 

verbleven. Immers uit het paspoort van verzoekster Y. blijkt dat Y. op 17 april 2017 Venezuela verliet, op 

18 april 2017 in Panama aankwam en pas op 3 augustus 2017 terugkeerde naar Venezuela. Uit het 

paspoort van verzoekster D. blijkt dat D. op 11 augustus 2016 Venezuela verliet en pas op 3 augustus 

2017 naar Venezuela terugkeerde. De vaststelling dat verzoekster zich op 15 juni 2017 – de dag van de 

manifestatie die centraal stond in verzoeksters relaas – niet in Venezuela bevond, ondermijnt op 

fundamentele wijze de geloofwaardigheid van beide verzoeksters vluchtrelaas. 

 

In hun verzoekschrift voeren verzoeksters aan dat zij zich vergist hebben wat betreft de datum en dat 

deze manifestatie plaatsvond op 17 februari 2018 en niet op 15 juni 2017.  
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Ter terechtzitting wordt dan weer verduidelijkt dat er een foute datum in de eerder neergelegde klacht 

stond en dat de manifestatie doorging op 15 augustus 2017. De Raad kan echter niet inzien dat 

verzoeksters zich herhaaldelijk en dermate flagrant zouden vergissen betreffende de datum van deze 

manifestatie, temeer nu beide verzoeksters aangaven dat dit de enige demonstratie is waaraan ze ooit 

hebben deelgenomen (notities Y. 1, p. 5; notities D. 1, p. 7). Dergelijke wijzigingen komen dan ook voor 

als een loutere post factum verklaring, die tot stand kwam na het vernemen van de bestreden 

beslissingen, en kunnen de ongeloofwaardigheid van beide verzoeksters deelname aan deze 

manifestatie tegen het regime niet herstellen.  

 

Wat betreft de bij hun verzoekschrift neergelegde klacht, die volgens het verzoekschrift aantoont dat de 

manifestatie plaatsvond op 17 februari 2018, stelt de Raad vast dat dit document vermeldt dat de klacht 

werd ingediend op 17 februari 2018. Verder vermeldt dit document dat er een transcriptiefout stond in 

het vorige document en dat de manifestatie doorging op 15 augustus 2017, in plaats van op 15 juni 

2017 (zie klacht neergelegd bij het CGVS). De Raad merkt op dat beide klachten fotokopieën betreffen, 

welke gemakkelijk te fabriceren zijn. De Raad kan daarenboven niet inzien waarom verzoeksters bij het 

CGVS de klacht met de zogenaamde transcriptiefout neerlegden en niet de verbeterde klacht, nu beide 

documenten vermelden dat de klacht op 17 februari 2018 werd ingediend. Dergelijke documenten 

kunnen bezwaarlijk de waarachtigheid van de feiten aantonen, laat staan bewijskrachtig zijn en de 

incoherentie van verzoeksters hun verklaringen herstellen.  

 

2.4.3.  Voorts valt beide verzoeksters persoonlijke houding niet te verzoenen met hun voorgehouden 

vrees voor vervolging. Zo reisden verzoeksters na aanvang van hun problemen op 12 september 2017 

naar België en bleven zij er drie maanden tot 7 januari 2018 zonder een verzoek om internationale 

bescherming in te dienen (notities D. 1, p. 4; notities D. 2, p. 20; notities Y. 1, p. 4). Van een persoon die 

beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van het 

Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, mag nochtans redelijkerwijze worden 

verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een 

asielaanvraag indient. Het loutere feit dat verzoeksters na hun verblijf in België gewoon terugkeerden 

naar Venezuela, zonder in België een verzoek om internationale bescherming te doen, toont niet enkel 

aan dat zij vrijwillig en zonder vrees voor hun autoriteiten naar hun land terugkeerden maar tevens dat 

zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtten.   

 

2.4.4. De ongeloofwaardigheid van hun voorgehouden asielrelaas wordt bevestigd, nu (i) beide 

verzoeksters verklaringen aangaande de interventie van de Sebin tijdens de demonstratie onderling 

strijdig zijn. Zo legden verzoeksters tegenstrijdige verklaringen af aangaande hun mededemonstranten 

(“zes of zeven” studiegenoten, waaronder drie meisjes, notities Y. 2, p. 20; “Een meisje en twee 

jongens”, notities D. 2, p. 23) en het ingrijpen van de Sebin zelf (notities Y. 2, p. 20-22; notities D. 2, p. 

24-26); (ii) zij onderling tegenstrijdige verklaringen aflegden over de bedreigingen die zij na de 

manifestatie ontvingen. Zo stelde verzoekster Y. initieel dat D. nooit persoonlijk telefonisch 

gecontacteerd werd, nu D. geen gsm had, dat ze naar Y.’s gsm belden en beide verzoeksters 

bedreigden en dat Y. haar gsm dan doorgaf aan D. (notities Y. 1, p. 8-9), om vervolgens te verklaren dat 

ook naar de gsm van D. werd gebeld (notities Y. 2, p. 22-23), wat D. tijdens haar eerste onderhoud 

eveneens aangaf (notities D. 1, p. 9, p. 11). Bovendien stelde Y. dat het om dezelfde man ging die hen 

opbelde (notities Y. 1, p. 9), terwijl D. eerst meende dat het om verschillende mannen ging (notities D. 1, 

p. 11) en vervolgens dat het om dezelfde mannenstem ging (notities D. 2, p. 27-28); (iii) hun onderlinge 

verklaringen aangaande de bedreigingen die zij ontvingen na terugkeer uit België evenmin stroken. 

Verzoekster Y. gaf aan dat D. haar gsm in België verloren was (notities Y. 2, p. 23), terwijl D. stelde dat 

zij na aankomst in Venezuela nog bedreigd werd en vervolgens haar gsm omwille van financiële 

redenen verkocht (notities D. 1, p. 11; notities D. 2, p. 28-29). Ook hun verklaringen over de 

bedreigingen en hun vertrek naar Coro na hun aangifte op 17 februari 2018 stemden niet overeen 

(notities Y. 2, p. 23-24; notities D. 2, p. 30). 

 

2.4.5. Gelet op voorgaande maken verzoeksters niet aannemelijk dat zij daadwerkelijk hebben 

deelgenomen aan een manifestatie tegen het regime van Maduro op 15 juni 2017, dan wel op 15 

augustus 2017. Gezien beide verzoeksters deelname aan het protest de aanleiding vormde voor de 

daaropvolgende vermeende bedreigingen, kan evenmin geloof gehecht worden aan deze bedreigingen. 

Dit klemt te meer nu verzoeksters hun verklaringen hieromtrent onderling tegenstrijdig waren. Er is dan 

ook geen enkel element dat verzoeksters hun bewering enigszins aannemelijk kan maken. 
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2.4.6. Daarnaast verklaarden beide verzoeksters dat hun seksuele geaardheid ertoe heeft bijgedragen 

dat zij Venezuela ontvlucht zijn, nu zij hun homoseksualiteit in Venezuela niet vrijuit konden beleven en 

als homoseksueel gediscrimineerd werden (Vragenlijst CGVS Y., vraag 3.5; notities Y. 1, p. 10; 

Vragenlijst CGVS D., vragen 3.4 en 3.7). 

 

2.4.7. Verzoeksters maken echter niet aannemelijk dat zij sinds 2016 een relatie zouden hebben. Zo zijn 

ze onderling tegenstrijdig aangaande de eerste maanden van hun beweerde relatie; weet verzoekster Y. 

onvoldoende over de persoonlijke en familiale achtergrond van D.; is het niet geloofwaardig dat beide 

verzoeksters van juli 2016 tot september 2017 meer dan een jaar in Valencia, Venezuela 

samenwoonden; legden zij onderling strijdige verklaringen af aangaande hun bezoeken aan het 

homoseksuele milieu in Venezuela en in België en wisten ze evenmin de ontdekking van hun beweerde 

geaardheid aannemelijk te maken.  

 

2.4.8. Zo slaagden beide verzoeksters er niet in eensluidende verklaringen af te leggen over hun eerste 

ontmoeting, op een feestje van O.. Verzoekster Y. stelde dat O. gewoon een feestje gaf zonder 

specifieke aanleiding, dat zij er naartoe ging met een vriendin naartoe, dat D. de badkamer binnenkwam 

waar Y. zich aan het opmaken was waarna verzoeksters aan de praat raakten en dat beide verzoeksters 

later die avond elkaar voor het eerst op de mond gezoend hebben (notities Y. 2, p. 3-6). Dergelijke 

expliciete verklaringen over hun eerste fysieke contact wordt ontkend door verzoekster D..  Zij gaf 

daarentegen aan dat O. een feestje gaf voor zijn pasgeboren kindje, C., en dat verzoekster Y. en D. aan 

elkaar werden voorgesteld door O. en zijn echtgenote, waarna ze een gesprek begonnen, maar maakte 

geen gewag van enig fysiek contact die avond (notities D. 2, p. 6-7). De post factum uitleg in het 

verzoekschrift kan de vastgestelde tegenstrijdigheden niet doen wijzigen. Waar ze stellen dat “Y. 

gewoon naar een feestje gegaan [is], mee met een vriendin, zonder O. te kennen en zonder te weten 

wat precies de aanleiding was van het feestje”, maar dat D. daarentegen was “uitgenodigd door O., die 

een feestje gaf voor C., zijn pasgeborene.”, kan de Raad niet inzien dat Y., zelfs al ging ze gewoon 

meeging met een vriendin, niet op de hoogte zou zijn, of opgemerkt zou hebben, wat de reden van het 

feestje was. Waar zij voorts nog aangeven dat zij mekaar kort kruisten “toen Y. in de badkamer stond, 

maar werden tevens « officieel » aan elkaar voorgesteld door O. en zijn echtgenote” en dat zij “die 

avond vooral veel gepraat [hebben] met elkaar, zonder echt fysiek contact, behalve een oppervlakkige 

zoen dan, die niets voorstelde zodat D. deze niet heeft vermeld in het interview.”, kan niet worden 

ingezien dat O., die verzoekster Y. niet zou kennen, Y. en D. aan elkaar zouden voorstellen, noch dat D. 

bij deze eerste ontmoeting in de badkamer en de kus “op de mond” zou vergeten, nu dit geen 

oppervlakkige zoen is.  

 

2.4.9. Ook de eerste weken na deze eerste ontmoeting stelden beide verzoeksters verschillend voor. Zo 

stelde verzoekster Y. dat beide verzoeksters na hun ontmoeting berichtjes begonnen te sturen maar dat 

D. aanvankelijk niet openstond voor een ontmoeting en pas na zo’n twee tot drie weken uiteindelijk 

toegaf en bij Y. thuis op bezoek kwam. Het valt niet te verenigen dat D. volgens verzoekster Y. in de 

eerste weken na hun ontmoeting terughoudend was, terwijl D. hiervan geen gewag maakte en stelde dat 

zij wel degelijk snel afspraken. Verzoekster Y. verklaarde dat zij de dag nadien samen naar de bioscoop 

gingen en, eenmaal terug thuis, voor het eerst echt kusten (notities Y. 2, p. 5-6). Verzoekster D. stelde 

daarentegen dat verzoeksters een vijftal dagen na hun eerste ontmoeting afspraken in een koffiebar in 

Valencia, dat zij nog een achttal dagen later bij Y. kwam lunchen en dat ze een week daarna samen 

naar de bioscoop gingen. Verzoekster D. gaf verder aan dat Y. tijdens de film aan D. vroeg om haar te 

kussen, wat ook gebeurde, en dat dit verzoeksters eerste zoen was (notities D. 2, p. 9-12). Waar 

verzoeksters in hun verzoekschrift stellen dat zij het bioscoopbezoek beiden “ongeveer 3 weken na hun 

eerste ontmoeting” situeren en dat zij “wat geflirt [hebben] in de filmzaal, maar hun eerste echte kus 

gebeurde na de film.”, betreft dit opnieuw een loutere post factum verklaring, die geen afbreuk doet aan 

de vastgestelde tegenstrijdigheden. Uit verzoeksters hun verklaringen kan niet blijken dat ze elkaars 

partners waren.  

 

2.4.10. Daarnaast gaf verzoekster Y. aan dat verzoeksters ongeveer twee dagen na het 

bioscoopbezoek in Y.’s ouderlijke woning voor het eerst seksuele betrekkingen met elkaar hadden 

(notities Y. 2, p. 6-7), terwijl D. stelde dat Y. haar een maand na het bioscoopbezoek verraste op een 

avondje uit en haar meenam naar een hotel, waar verzoeksters voor het eerst seksuele betrekkingen 

hadden met elkaar (notities D. 2, p. 12, p. 13, p. 14). Verzoeksters voeren in hun verzoekschrift aan dat 

seks “een ruim begrip betreft dat zeker voor interpretatie vatbaar is”, dat in de “hotelkamer die Y. had 

gereserveerd als verrassing voor D., vonden geen «echte seksuele betrekkingen vast »” maar “het 

contact beperkt  bleef tot enkele strelingen en kussen”, en dat in het ouderlijk huis van Y. nadien wél 

verdergaande seksuele betrekkingen plaatsvonden.  
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Daargelaten dat volgens de chronologie die uit beide verzoeksters verklaringen blijkt dat de vermeende 

nacht in het hotel (een maand na het bioscoopbezoek) plaatsvond na de vermeende nacht bij 

verzoekster Y. thuis (twee dagen na het bioscoopbezoek), dient opgemerkt dat verzoekster D. 

ontegensprekelijk stelde “We hebben een maand na die eerste kus een eerste keer seks gehad in een 

hotel” (notities D. 2, p. 13), zodat niet kan worden ingezien dat D. hiermee doelde op “enkele strelingen 

en kussen”. Verzoeksters incoherente verklaringen over deze ingrijpende en intense gebeurtenissen in 

de weken nadat zij elkaar ontmoet hadden, ondergraven reeds de geloofwaardigheid van hun 

verklaringen dat zij begin 2016 een relatie zijn begonnen. Verzoeksters hun verklaringen over hun 

eerste ontmoetingen en fysiek contact is onverzoenbaar en betreffen geheel verschillende ervaringen op 

andere tijdstippen en andere plaatsen.  

 

2.4.11. Ook de vaststelling dat Y. weinig weet over de persoonlijke en familiale achtergrond van D. 

ondermijnt de geloofwaardigheid van hun liefdesrelatie. Verzoekster Y. wist over de ouders van D. enkel 

te vertellen dat haar vader gestorven is en kende zelfs de namen van D.’s vader en moeder niet (notities 

Y. 2, p. 9). Verzoekster Y. wist voorts niet waaraan D.’s vader gestorven is, kende de namen van D.’s 

broer en zus niet, wist niet in welk jaar D. geboren werd, wist dat D. Human Resources gestudeerd had, 

maar niet waar en wist evenmin waar D. had gewerkt na haar studies (notities Y. 2, p. 9-10). Indien 

beide verzoeksters werkelijk reeds twee en een half jaar een koppel vormden, dan is het niet 

aanvaardbaar dat verzoekster Y. amper iets weet over het leven van D.. Waar verzoeksters in het 

verzoekschrift aanvoeren dat D. en D.’s familie op grote afstand van Valencia woonden en dat D. veel 

aan huis kwam bij Y., “vandaar dat zij de familie van Y. zeer goed kende (en omgekeerd niet)”, is 

uiteraard geen reden om onbekend te blijven met deze feiten. Het toont anderzijds opnieuw aan dat 

verzoeksters geen partners waren noch geïnteresseerd waren in elkaar, nu redelijk is aan te nemen dat 

verzoekster D. dergelijke informatie over zichzelf zou delen met haar partner, dan wel dat Y. 

geïnteresseerd zou zijn in het leven van haar vriendin en hiernaar zou vragen.   

 

2.4.12. Verder stelt de Raad vast dat verzoeksters verklaarden dat zij van juni/juli 2016 tot september 

2017 – onafgebroken, behoudens D.’s bezoeken aan haar familie in Puerto Ordaz – in Venezuela 

samenwoonden in het ouderlijk huis van Y. (notities D. 1, p. 4; verklaring DVZ D., punt 10; notities Y. 1, 

p. 11; notities Y. 2, p. 14). Dit wordt ontkracht door D.’s paspoort waaruit blijkt dat ze van augustus 2016 

tot augustus 2017 in het buitenland verbleef. Verzoeksters beweringen dat ze samenwoonden in 

Venezuela is dan niet waarheidsgetrouw. Zij benadrukken in hun verzoekschrift dat zij niet hebben 

“verklaard dat zij samenwoonden, maar wél dat zij samen « waren », dat zij een koppel waren” en 

redeneren dat de tolk wellicht “« estar junto » letterlijk [heeft] vertaald en niet figuurlijk. Hij heeft « estar 

junto » vertaald als samen « wonen », maar het kan even goed vertaald worden als samen «zijn».”. De 

Raad merkt op dat uit beide verzoeksters verklaringen niet kan blijken dat zij meenden dat hen gevraagd 

werd naar hun samenzijn in plaats van hun samenwonen. Zo lieten zij onder meer ondubbelzinnig 

optekenen: “Wanneer kwam uw partner bij u inwonen?”, “Zes maanden later zijn we beginnen 

samenwonen.” (notities Y. 1, p. 11); “we begonnen uit te gaan en we gingen samenwonen in het huis 

van mijn ouders want ik studeerde nog” (notities Y. 2, p. 3); “Valencia, Est. Carabobo, calle Taquariqua 

5, Los Guayos para parrar (vanaf het begin van mijn relatie met Y., 1.5 jaar gewoond)” (verklaring DVZ 

D., punt 10); “Los Guallos, Para Parar, Taqarigua V, Est. Carabobo, Valencia (opgegroeid)” (verklaring 

DVZ Y., punt 10). Verzoeksters hadden het dus niet enkel over feitelijk samenwonen maar ook over 

samen dingen doen wat uiteraard niet mogelijk is nu D. niet in Venezuela was. 

 

2.4.13. Ook over een vermeend bezoek aan een homobar in Valencia legden verzoeksters incoherente 

verklaringen af. Zo gaf verzoekster Y. aan dat zij eenmaal met D. naar Chilao, een homobar in Valencia, 

is geweest (notities Y. 2, p. 7), terwijl D. stelde dat ze geen enkele ontmoetingsplaats voor 

homoseksuelen, zoals bars of clubs, kende en er nooit naartoe was geweest (notities D. 2, p. 14). Waar 

in het verzoekschrift wordt betoogd dat Y. zonder D. naar Chilao ging, kan de Raad slechts vaststellen 

dat deze bewering niet de minste steun vindt in de verklaringen van verzoekster Y. bij het CGVS, waar 

zij ontegensprekelijk liet optekenen: “En naar Chilao ging u wel eens met uw partner?”, “Een keer, maar 

meestal gingen we naar heteroseksuele discotheken.” (notities Y. 2, p. 7).  Verzoeksters trachten hun 

tegenstrijdigheden post factum te herstellen wat de initiële verklaringen niet wijzigen kan.  

 

2.4.14. Bovendien verklaarde verzoekster D. aanvankelijk dat zij voor haar ontmoeting met Y., hoewel 

ze nooit geëxperimenteerd had in dit verband, wel al homoseksuele gevoelens ervaren had (“Wist u 

voordat u Y. leerde kennen al dat u homoseksueel was?”, “Ja maar ik had nooit geëxperimenteerd”, 

notities D. 1, p. 14).  
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Tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud stelde ze dan weer dat ze nooit homoseksuele gevoelens 

gekend had voordat ze Y. leerde kennen (“Had u voor dat feestje bij uzelf al homoseksuele gevoelens 

ervaren?”, “Nee, dat is iets wat pas naar buiten kwam toen ik bij haar was, toen ik haar leerde kennen 

heb ik een aantrekking beginnen voelen, niet voor andere vrouwen, maar alleen voor haar.”, notities D. 

2, p. 7). Bovendien stelde D. dat “[d]e eerste keer dat we naar de bioscoop gingen, toen we elkaar voor 

het eerst kusten, dat was het moment dat we allebei beseften dat we homoseksueel waren.” (notities D. 

2, p. 21) en dat zij deze bewustwording op dat specifieke moment met elkaar besproken hadden 

(notities D. 2, p. 21). Daargelaten dat verzoekster D.’s verklaringen over de bewustwording van haar 

geaardheid niet eenduidig zijn, gaf verzoekster Y. aan dat zij geen enkel idee had wanneer D. zich 

bewust werd van haar ontluikende homoseksualiteit (notities Y. 2 , p. 18). Dergelijke incoherente 

verklaringen doen verder afbreuk aan de waarachtigheid van verzoeksters voorgehouden liefdesrelatie.  

 

2.4.15. Gelet op voorgaande geheel uiteenlopende verklaringen over alle brede aspecten van hun 

verblijf, ontmoeting, ontdekking van hun homoseksuele gevoelens en gevoelens voor elkaar, kan de 

Raad geen enkel geloof hechten aan beide verzoeksters voorgehouden lesbische relatie. De foto’s op 

het Facebook account van verzoekster Y., waarop verzoeksters sinds hun verblijf in België samen te 

zien zijn, kan de ongeloofwaardigheid van hun voorgehouden lesbische relatie sinds januari 2016 niet 

herstellen. Foto’s hebben immers ten hoogste een accessoire, ondersteunende bewijswaarde en 

kunnen gemakkelijk in scene worden gezet. Dit geldt tevens voor de bij aanvullende nota neergelegde 

foto’s waarop beide verzoeksters samen te zien zijn. Uit een eenvoudige, ongedateerde foto kunnen 

immers geenszins de precieze feitelijke omstandigheden worden afgeleid waarin deze foto werd 

genomen.   

 

2.4.16. Gezien geen geloof gehecht wordt aan beide verzoeksters relatie en beide verzoeksters de 

ontdekking van hun homoseksualiteit koppelen aan hun de start van relatie (“Uw huidige relatie, is dat 

de eerste keer dat u een homoseksuele relatie heeft?”, “Ja”, “Had u voordien uw homoseksuele 

gevoelens ai geuit aan uw omgeving?”, “Nee”, notities Y. 1, p. 11; “U had voor die avond nog geen 

homoseksuele ervaringen gekend?”, “Nee”, notities Y. 2, p. 4; “Had u voor dat feestje bij uzelf al 

homoseksuele gevoelens ervaren?”, “Nee, dat is iets wat pas naar buiten kwam toen ik bij haar was, 

toen ik haar leerde kennen heb ik een aantrekking beginnen voelen, niet voor andere vrouwen, maar 

alleen voor haar.”, CGVS D. 2, p. 7), wordt de geloofwaardigheid van hun beweerde geaardheid, en van 

de hiermee verbonden beledigingen, hierdoor ondergraven. Waar gevraagd werd naar de 

bewustwording van verzoekster D.’s gevoelens kan niet worden ingezien dat “We waren beiden 

teleurgesteld in mannen.” een lesbische geaardheid kan aantonen. Dit  stereotiep antwoord kan slechts 

de onoprechtheid van verzoekster D.’s voorgehouden lesbische geaardheid aantonen. 

 

2.4.17. Aldus kan niet verbazen dat verzoeksters evenmin eensluidende verklaringen weten af te leggen 

aangaande de beleving van hun vermeende homoseksualiteit in België. Zo stelde verzoekster Y. dat zij 

samen met haar oom en D. eenmaal te voet naar een homoseksuele club ging, waar lesbiennes 

aanwezig waren en travestieten op hoge hakken dansten (notities Y. 2, p. 8). Verzoekster D. gaf dan 

weer aan dat verzoeksters eenmaal met hun tweeën per taxi naar een discotheek in Brussel, waarvan 

ze niet wist of het een ontmoetingsplaats voor homoseksuelen was, waren geweest (notities D. 2, p. 14, 

p. 17-18). Verzoeksters stelden dat ze geen andere evenementen of plaatsen, georganiseerd voor de 

homoseksuele gemeenschap in België, bezochten (notities Y. 2, p. 8; notities D. 2, p. 18). Ook deze 

verklaringen lopen geheel uiteen zodat niet aannemelijk wordt gemaakt dat verzoeksters ooit een 

dergelijke uitstap maakten. 

 

2.4.18. De door verzoeksters neergelegde stukken doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. 

Een document is slechts een element binnen de beoordeling van een geheel aan elementen en 

verklaringen van een verzoek om internationale bescherming.  In het attest van “Rainbow House” wordt 

gesteld dat verzoeksters amoureuze relatie publiek gekend is, dat Olivier A. - projectleider bij Rainbow 

House en opsteller van het attest - met beide verzoeksters in een individueel gesprek over hun 

homoseksualiteit, hun relatie, hun ontmoeting, hun wil om te trouwen en een gezin te stichten, heeft 

gepraat en dat zij de bedreigingen omwille van hun geaardheid geloofwaardig en coherent hebben 

uiteengezet. Dergelijk attest is opgesteld op basis van verzoeksters hun beweringen en handelwijze op 

een specifieke plaats maar weegt niet op tegen verzoeksters hun verklaringen over meerdere aspecten 

van hun voorbije leven. Bovendien komt de beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielrelaas 

niet toe aan een medewerker van een holebi-vereniging, doch aan de asielinstanties en 

beroepsinstanties die hiertoe wettelijk verplicht zijn. De bij aanvullende nota van 20 november 2018 

neergelegde brief van K.H., die stelt dat verzoeksters een koppel zijn en dat ze samen verschillende 

keren zijn uitgegaan naar homobars en discotheken, betreft eveneens een louter subjectief stuk, 
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opgesteld door een privépersoon. Deze documenten kunnen beide verzoeksters homoseksualiteit, dan 

wel relatie, niet aannemelijk maken, laat staan dat deze stukken zouden aantonen dat zij hierdoor in 

Venezuela problemen zouden hebben gekend.  

 

2.4.19. In zoverre geloof zou kunnen worden gehecht aan beide verzoeksters lesbische geaardheid en 

de hiermee verbonden problemen in Venezuela – quod non –, dan nog zijn verzoeksters beweerde 

problemen, met name dat hun relatie niet wordt geaccepteerd en dat zij een paar keer beledigd werden 

als ze samen over straat liepen (notities Y. 1, p. 10; notities D. 1, p. 14-15; notities D. 2, p. 16-17), 

onvoldoende ernstig zijn dat ze aanleiding kunnen geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan 

worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien hadden verschillende mensen in beide verzoeksters 

directe omgeving, Y.s familie en D.’s zus, klaarblijkelijk geen probleem met hun geaardheid (notities Y. 

2, p. 16-18; notities D. 2, p. 21-23). Verder blijkt uit de gegevens in beide verzoeksters paspoorten dat zij  

meermaals naar het buitenland reisden zonder er om internationale bescherming te verzoeken en dat zij 

meerdere keren vanuit het buitenland vrijwillig naar Venezuela terugreisden. Dergelijke vaststellingen 

ondergraven de waarachtigheid van hun beweerde homoseksuele geaardheid en relatie en de 

vermeende beledigingen, minstens de ernst van hun voorgehouden problemen.  

 

2.4.20. Wat betreft de door verzoeksters neergelegde krantenartikelen betreffende het homofobe klimaat 

in Venezuela, merkt de Raad op dat verzoeksters niet aannemelijk hebben gemaakt homoseksueel te 

zijn, noch hierom problemen te hebben gekend. Hoe dan ook maken zij niet aannemelijk dat zij een 

gegronde vrees voor vervolging omwille van hun homoseksuele geaardheid hebben, nu hun problemen 

niet van die aard zijn dat zij aanleiding kunnen geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden 

met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 

48/4 van de Vreemdelingenwet (zie supra).  

 

2.4.21. Het ter terechtzitting neergelegde medisch attest van 26 november 2018 inzake verzoekster D. 

vormt geen sluitend bewijs voor de oorzaak en omstandigheden van de vastgestelde psychologische 

problemen. Dr. Dal wijt haar depressie aan de weigering van haar geweigerd verzoek om internationale 

bescherming, aan het gevoel dat haar relatie met Y. miskend wordt door de Belgische autoriteiten en 

aan beide verzoeksters vrees voor vervolging ten gevolge van hun deelname aan een manifestatie 

ingeval van terugkeer naar Venezuela. In deze benadrukt de Raad dat het niet is omdat het 

psychomedisch verslag een samenvattende weergave bevat van verzoeksters verklaringen, dat dit ook 

zou impliceren dat hieruit een exclusief causaal verband kan worden afgeleid, noch dat dit de 

waarachtigheid van de vervolging zou kunnen aantonen. Een psychologisch rapport kan niet als 

alleenstaand worden gezien binnen een asielaanvraag. Het maakt deel uit van het geheel van de 

elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan internationale bescherming en het gewicht 

dat hieraan wordt gegeven dient dan ook bepaald te worden binnen dit geheel. Gelet op beide 

verzoeksters verklaringen en de door hen voorgelegde stukken kan geen geloof gehecht worden aan de 

door hen beweerde vervolging, noch aan hun voorgehouden homoseksuele geaardheid en relatie. Dr. 

Dal haalt tevens migratieproblemen aan als mogelijke oorzaak van verzoeksters psychologische 

problemen, wat geen verband heeft met haar vermeende seksuele geaardheid of de situatie in haar 

thuisland, maar aangezien verzoeksters geen nood aan internationale bescherming aantonen, een 

gevolg is van een vrijwillige beslissing te migreren naar België.  

 

2.4.22. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeksters geen vrees voor vervolging in 

de zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden 

genomen.  

 

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus 

 

2.5.1. Om in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus, dienen verzoeksters aan te 

tonen dat er in hun hoofde zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een 

terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4, § 2 a) en b) van de Vreemdelingenwet, welke bestaat uit (a) doodstraf of executie of 

foltering of (b) onmenselijke of vernederende behandeling of straffen. 

 

2.5.2. Aangaande de slechte socio-economische omstandigheden in Venezuela merkt de Raad op dat 

verzoeksters geenszins aannemelijk maken dat zijzelf in een extreem moeilijke en mensonterende 

situatie leefden.  
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Integendeel, noch uit de verklaringen van verzoekster Y. noch uit de verklaringen van verzoekster D. 

over hun respectievelijke profiel en familiale en financiële situatie in hun land van nationaliteit kan niet 

afgeleid worden dat er in hun hoofde ernstige problemen van socio-economische aard bestaan of dat de 

algemene situatie in Venezuela van dien aard is dat verzoeksters bij een terugkeer naar Venezuela 

zullen worden geconfronteerd met een mensonterende behandeling in de zin van artikel 3 van het 

EVRM. Zo blijkt uit de verklaringen van verzoekster Y. dat zij de kans kreeg om te studeren en dat zij op 

twee verschillende plaatsen gewerkt heeft (notities Y. 1, p. 5; notities Y. 2, p. 12). Voorts zijn verzoekster 

Y.’s ouders eigenaar van hun eigen woning in Valencia en hebben zij momenteel beiden werk, haar 

vader als leerkracht en haar moeder als portier in een school (notities Y. 2, p. 13). Bovendien reisde 

verzoekster Y. in 2017 voor drie maanden naar Panama en kon zij tweemaal met de hulp van 

familieleden naar Europa reizen (verzoekster Y. 2, p. 12). Uit verzoekster D.’s verklaringen blijkt voorts 

dat zij universitaire studies heeft gevolgd en dat zij op meerdere plaatsen gewerkt heeft (notities D. 1, p. 

3, p. 5; notities D. 2, p. 3-5). Verzoekster D. was bovendien in staat om in 2016 naar Panama te reizen 

en er een jaar te verblijven en kon tevens tweemaal naar Europa reizen (notities D. 1, p. 5). 

Verzoeksters zijn ondernemend, hebben veel gereisd, zijn naar België gekomen en hebben een 

asielprocedure opgezet. Gelet op voorgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeksters, indien zij 

terug zouden keren naar Venezuela, in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen.  

 

2.5.3. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoen aan 

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

 

2.5.4. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt enkel bescherming te bieden in de 

uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in 

het land van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een 

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

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de 

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Volgens het Hof van Justitie (HvJ, Diakité, 30 januari 

2014) wordt onder een “binnenlands gewapend conflict” de toestand begrepen “wanneer de reguliere 

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

wanneer twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden, waarbij het niet noodzakelijk is dat 

dit conflict kan worden aangemerkt als gewapend conflict dat geen internationaal karakter draagt, in de 

zin van het internationale humanitaire recht, en waarbij de intensiteit van de gewapende confrontaties, 

het organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten of de duur van het conflict niet los van de 

beoordeling van de mate van het geweld dat zich op het betrokken grondgebied voordoet, worden 

beoordeeld”. 

 

2.5.5. Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt dat er in Venezuela geen binnenlands of 

internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingewet waarbij de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met 

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

erkent niettemin, dat Venezuela in een diepe politieke en economische crisis verkeert, die de openbare 

orde van het land ernstig verstoort en zware gevolgen heeft op de algehele mensenrechtensituatie en 

de veiligheidssituatie van de burgers.  

 

De Raad kan de verwerende partij niet volgen waar gesteld dat “het gros van het geweld dat in 

Venezuela plaatsvindt er de vorm aanneemt van gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals moorden, 

ontvoeringen, afpersing, drugshandel en illegale ontginning van mijnen. Het merendeel van deze 

misdaden wordt gepleegd door individuele misdadigers of kleine lokale bendes”.  

 

2.6.12. Immers zoals uit de toegevoegde COI Focus “Venezuela. Situation Sécuritaire” blijkt, wordt het 

geweld (moorden, ontvoeringen, afpersing, drugshandel en illegale ontginning van mijnen, lynchen) in 

het land rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand gewerkt door de Venezolaanse autoriteiten. Nergens 

kan uit de toegevoegde landeninformatie blijken dat de autoriteiten niet in staat zijn om op te treden 

tegen “individuele misdadigers of kleine lokale bendes”. Het Venezolaanse leger, La Guardia nacional of 

de Guardia nacional bolivariana (GNB), de Comando nacional antiextorsión y secuestro (CONAS), de 

Guardia de honor presidencial, de Milicia nacional bolivariana (MNB) en de reguliere politie hebben hun 

machtsgebied vergroot gezien en worden ondersteund door het gerecht dat niet onontvankelijk is. Ook 

worden steeds meer zaken door militaire rechtbanken behandeld (COI Focus “Venezuela. Situation 

Sécuritaire”, p. 22). De Colectivos chavistas worden bewapend door de overheid.  
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Ze hebben een belangrijke rol in de repressie van de oppositie en controleren 10 % van de dorpen en 

steden (COI Focus “Venezuela. Situation Sécuritaire”, punt 3.3.).  

Indien de megabandas en de Colombiaanse bacrim en andere criminele bendes aan de grens met 

Colombia, inderdaad gewapende groeperingen zijn waarvan economische verrijking het primaire doel is, 

dan kan blijken dat zij het politiek discours van het Chávez project ondersteunen en ze opereren met de 

steun van de Venezolaanse overheid en omwille van een lakse en corrupte omgeving  (COI Focus 

“Venezuela. Situation Sécuritaire”, punt 3.7). 

De in Venezuela gepleegde misdrijven dienen dan ook in deze context te worden gezien.  

 

De COI Focus “Venezuela. Situation Sécuritaire” (p. 21, 33 en 41) stelt dat er de laatste 14 jaar geen 

officiële statistieken bestaan in Venezuela, niet over het geweld, noch over andere gegevens (medische, 

bevolking, armoede…). De statistieken in punt 3.1. betreffen enkel Caracas en zijn dus onvoldoende om 

te besluiten dat de overgrote meerderheid van de  moorden door “individuele misdadigers of kleine 

lokale bendes” worden gepleegd. Bovendien is dit gesteund op algemene informatie. Naast wat boven 

wordt gesteld, kan nog blijken dat indien de ernstige voedselschaarste en het grote tekort aan 

medicijnen ook criminaliteit (diefstal, corruptie, geweld) in de hand werkt, president Maduro de 

voedselverdeling (en de petroleumsector) in handen heeft gelegd van het leger (COI Focus “Venezuela. 

Situation Sécuritaire”, p. 16-17). Het door verzoeksters neergelegd krantenartikel “With 28.479 killings, 

Venezuela takes second spot on world murder ranking” waarin wordt gesteld dat gewelddadige 

criminaliteit in 2016 gestegen is en dat het OVV (Venezuelan Observatory on Violence) dit deels aan de 

economische crisis wijt ligt in dezelfde zin als wat reeds is gesteld in de COI Focus “Venezuela. 

Situation Sécuritaire”.  

 

2.5.6.  Aldus indien Venezuela niet verkeert in een staat van burgeroorlog dient aangenomen te worden 

dat het crimineel geweld in Venezuela verregaand is (zie COI Focus “Venezuela. Situation Sécuritaire” 

van 20 april 2018, punt 4) en dit mede door de overheid. Echter, noch uit de informatie van de 

commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier noch uit de door verzoeker 

bijgebrachte kranten(artikelen) kan blijken dat het geweld in de Venezuela thans dermate hoog, 

algemeen verspreid en willekeurig is dat verzoeksters in geval van een terugkeer naar hun land van 

herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de 

vreemdelingewet. 

  

2.5.7. Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt dat er in Venezuela geen binnenlands of 

internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingewet waarbij de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met 

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

 

2.5.8. De Raad meent dan ook dat indien in Venezuela geen gewapend conflict kan worden vastgesteld 

in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingewet, de hoge graad van geweld tot grote 

voorzichtigheid noopt. 

 

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd. 

 

2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om 

te besluiten dat verzoeksters geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet 

aantonen. 

 

2.6.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, 

zodat er geen reden is om de bestreden beslissingen te vernietigen. De Raad kan immers volgens 

artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een 

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor 

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op 

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissingen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien februari tweeduizend negentien door: 

 

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK 

 


