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nr. 220 795 van 6 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. GASPART

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 25 januari 2019

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

staatlozen van 20 december 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 januari 2019 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. GASPART 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 luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent Colombiaans staatsburger en Rooms katholiek. U bent geboren op X 1974 in de stad Medellin in

de provincie Antioquia in Colombia en woonde daar van uw geboorte tot uw vertrek. U behaalde in 2015

het diploma marketing en boekhouding aan de universiteit van Medellin en werkte in een textielbedrijf tot

eind mei 2017. U bent ongehuwd en heeft vier volwassen kinderen die allen in Medellin verblijven.
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Op 19 augustus 2017 ging u op doktersbezoek in Itagui, nabij de stad Medellin. Omdat het openbaar

vervoer die dag staakte, nam u een lift aan van ‘P.’, een man die u kende uit de wijk waar u woonde:

Milagrosa. In de wagen zaten nog een man en een jong koppel. Op een zeker moment stapten alle

inzittenden behalve uzelf uit de wagen. U hoorde geweerschoten, ging kijken en zag dat de man die

vooraan zat door 'P.' werd neergeschoten. U sloeg hierna op de vlucht. Op 25 of 26 augustus 2017

ontving u thuis een dreigbrief waarin stond dat u Medellin moest verlaten. U hechtte niet veel belang aan

deze brief. Toen u een tweede dreigbrief van het ELN ontving op 5 september 2017 besloot u toch

Colombia te verlaten. U dook een maand onder bij een vriendin in uw wijk Milagrosa.

U verliet Medellin op 11 oktober 2017 en reisde met uw paspoort via Madrid naar België waar u op 21

november 2017 een verzoek om internationale bescherming indiende. U vreest bij terugkeer zelf te

worden vermoord.

In augustus 2018 werd uw dochter M.C. in de wijk Castilla in Medellin aangesproken door een man

die zei dat ze u zouden vermoorden indien u in de regio zou worden gezien. U vroeg uw dochter om een

klacht in te dienen maar weet niet of ze dit ook effectief heeft gedaan.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten voor:

uw paspoort (origineel), tijdelijke identiteitskaart uitgegeven door de Colombiaanse ambassade in België

(origineel gezien), uw identiteitskaart (origineel gezien) en het dreigbrief van het ELN (origineel) voor.

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.

Er dient na het persoonlijk onderhoud door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld

dat u er niet in geslaagd bent om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

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

definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken.

Uw verklaringen over de gebeurtenissen en bedreigingen die de rechtstreekse aanleiding zouden

hebben gevormd tot uw vertrek uit Colombia zijn immers niet geloofwaardig. Het is vooreerst opmerkelijk

dat u verklaart dat ‘P.’ lid was van het ELN en behoorde tot een groep bendeleden die op La Plaza

rondhing en verantwoordelijk was voor afrekeningen in de wijk, maar dat u er toch voor koos om een lift

van hem te aanvaarden wegens een doktersbezoek (CGVS pp.8-10). U verklaart dat u hem

vertrouwde omdat jullie elkaar kenden uit de wijk en dat u met hem meeliftte omdat het openbaar

vervoer staakte, maar gezien zijn sterke reputatie en banden met criminele bendes is het weinig

aannemelijk dat u zomaar op zijn voorstel zou ingaan (CGVS p.9).

Verder is het niet geloofwaardig dat u een week na de gebeurtenissen waarbij u getuige was van een

moord een dreigbrief ontving waarin staat dat u de wijk moest verlaten omdat ze anders u of uw familie

iets zouden aandoen, maar hier geen aandacht aan besteedde (CGVS pp.7-9). U was er nochtans

getuige van dat ‘P.’ een man vermoordde en u wist dat hij verbonden was met het ELN dat

verantwoordelijk was voor afrekeningen in de wijk. Dat u er in deze context van uitging dat het niet om

een serieuze bedreiging jegens u ging en dat u geen enkele actie ondernam maar zelfs met uw kinderen

op uw adres bleef wonen, is weinig aannemelijk en zet de geloofwaardigheid van deze vrees op de

helling (CGVS pp.7-8). Dat de brief geen stempel had en door eender wie kon geschreven zijn is

evenmin een geldige verklaring voor uw gebrek aan actie. Gezien de lokale context die u schetste

waarin u getuige was van een gewelddadig incident was er dus wel een concrete aanleiding om u te

bedreigen. Pas na de tweede dreigbrief, die u ontving op 5 september 2017, nam u de bedreigingen

ernstig en besloot u uw huis te verlaten (CGVS p.7).

Aangezien deze tweede dreigbrief u deed besluiten te vluchten zou van u verwacht kunnen worden dat

u de precieze inhoud van de brief kent. Dit is echter niet het geval. U verklaart twee keer dat er in de

brief werd verwezen naar de moord die u gezien heeft, terwijl hier in de dreigbrief nergens melding van

gemaakt wordt (CGVS pp.8-10). Gevraagd hoeveel dagen u de tijd kreeg om het huis te verlaten,

verklaart u dat u dit niet weet en dat u onmiddellijk moest vertrekken (CGVS p.9). In de dreigbrief staat

nochtans expliciet dat u acht dagen de tijd kreeg om de stad te verlaten (CGVS p.9). Uw gebrekkige

kennis over de inhoud van de dreigbrief doet sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

verklaringen omtrent deze problemen.

Er kunnen ook vraagtekens gezet worden bij de acties die u ondernam nadat u de tweede dreigbrief

ontving. Nadat u de tweede dreigbrief ontvangen had, bracht u de kinderen naar het adres van uw

ouders in de wijk Caicedo in Medellin (CGVS p.5). Uzelf trok in bij een vriendin in uw wijk Milagrosa op

slechts tien minuten wandelen van uw huis en verbleef er nog iets meer dan een maand (CGVS p.5).
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Dat u, ondanks de ernstige bedreigingen en de aanwezigheid van ‘P.’ in de wijk Milagrosa, nog meer

dan een maand in de wijk Milagrosa bleef wonen, is weinig geloofwaardig. Dit zet de geloofwaardigheid

van uw problemen met P. en het ELN nog verder op de helling.

Verder kan er geen geloof aan worden gehecht dat uw dochter bijna een jaar na uw vertrek in de wijk

Camilla zou zijn aangesproken door een onbekende die ermee dreigde dat u gedood zou worden indien

u zich nog in de regio zou vertonen (CGVS pp.2-3). U was al bijna een jaar vertrokken en u, noch uw

familieleden hebben na uw vertrek nog iets ondernomen waardoor de bende u zou blijven viseren. U

verklaart ook dat er niets meer gebeurd is tussen uw vertrek en de bedreiging van uw dochter en dat u

niets meer over 'P.' heeft vernomen (CGVS pp.7,10). Dat ze uw dochter zouden opsporen om nog een

bedreiging te uiten, bijna een jaar na uw vertrek en na diverse maanden van stilte, is dan ook niet

aannemelijk. Bovendien zou u er bij uw dochter hebben op aangedrongen om een klacht in te dienen,

maar kunt u niet met zekerheid zeggen of ze dit ook effectief gedaan heeft (CGVS pp.2-3). Ze zei dat ze

een klacht indiende, maar u weet niet wanneer ze dit zou gedaan hebben (CGVS pp.2-3). U

vermoedt dat dit in september 2018 was, maar u vermoedt dit louter omdat ze in augustus werd

bedreigd, zeker weet u het immers niet (CGVS p.3). Toen u haar vroeg een kopie van de klacht bij de

politie te vragen omdat u werd uitgenodigd voor uw persoonlijk onderhoud op het CGVS, liet ze dit na

omdat dit niet lukte door haar werk (CGVS p.3). Gezien de ernst van de bedreiging en de gevolgen

hiervan voor u en uw familie, is het niet geloofwaardig dat u niet gedetailleerder kunt vertellen over de

bedreiging van uw dochter en de nasleep hiervan. Bovendien verklaart u dat u pas een kopie van de

klacht opvroeg nadat u de uitnodiging voor het persoonlijk onderhoud op het CGVS had ontvangen (6

november 2018), terwijl uw dochter reeds in augustus werd bedreigd en u vermoedt dat ze in september

klacht indiende (CGVS p.3). Op het gehoor bij de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op 28 februari

2018 werd u er nochtans op gewezen dat u al het mogelijke moet doen om documenten te bekomen en

voor te leggen in het kader van uw verzoek om internationale bescherming (Vragenlijst CGVS dd. 28

februari 2018). Dat u hier pas stappen in zette nadat u een convocatie had ontvangen van het CGVS

wijst erop dat u zelf deze procedure niet al te ernstig neemt, wat verder doet twijfelen aan de

geloofwaardigheid van deze problemen.

Bijgevolg kan er geen geloof worden gehecht aan de problemen die u stelde te hebben gehad in

Colombia met personen behorende tot het ELN.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, 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 ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Colombia werd het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia” van

september 2015 in rekening genomen. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel geadviseerd

om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Colombiaan een

complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om

internationale bescherming op eigen merites beoordeeld dient te worden.

Uit een grondige analyse van de beschikbare informatie blijkt dat dat de veiligheidssituatie in Colombia

het afgelopen decennium opmerkelijk verbeterd is. De veiligheidspolitiek die gevoerd werd door

president Uribe en voortgezet werd door president Santos heeft zijn vruchten afgeworpen. Colombia

werd onder Uribe en Santos een veiliger land. De rebellengroeperingen (FARC en ELN) werden naar de

rurale gebieden in de periferie van Colombia verdreven en de paramilitairen werden ontwapend. Op 30

november 2016 werd het vredesakkoord dat werd afgesloten met de FARC geratificeerd door het

Colombiaanse congres. Dit vredesbestand had een spectaculaire daling van het geweld gericht tegen

burgers tot gevolg gehad. Het aantal burgerslachtoffers bereikte eind 2016 het laagste niveau in 42

jaar.

Op 7 februari 2017 gingen de vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse overheid en de tweede

grootste rebellengroepering, het ELN van start. Het intern gewapend conflict met het ELN bleef evenwel

voortduren. Confrontaties tussen de veiligheidsdiensten en andere rebellengroeperingen vinden nog

steeds plaats in diverse regio’s van Colombia. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie dat de

gebieden die voorheen aan het FARC toebehoorden ingepalmd worden door andere groeperingen,

zoals het ELN, dissidenten van het FARC, maar ook door de georganiseerde misdaad. Ook de

activiteiten van de paramilitaire groeperingen zouden sinds de ondertekening van het vredesakkoord

uitgebreid zijn.

Zowel uit voornoemde UNHCR Eligibility Guidelines, als uit de COI Focus Republique de Colombia:

Situation sécuritaire van juni 2018 blijkt echter duidelijk dat het geweldsniveau, de aard van het geweld

en de impact van het geweld in Colombia regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale

verschillen typeren de veiligheidssituatie in Colombia.
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Zo speelt het gewapend conflict tussen de rebellengroeperingen, de NIAG’s en de Colombiaanse

autoriteiten zich hoofdzakelijk af op het platteland. In andere regio’s en in de (groot)steden wordt het

geweld gekenmerkt door gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen

georganiseerde misdaadgroepen, moorden, ontvoeringen, drugshandel, en afpersing. Te benadrukken

valt dat het geweld in de steden slechts in geringe en indirecte mate gelieerd is aan het gewapend

conflict. De moorden die in de steden worden gepleegd betreffen bovendien quasi uitsluitend burgers

met een specifiek profiel, zoals bijvoorbeeld vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten of journalisten.

Het geweld in de steden houdt bijgevolg eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie,

doch heeft geen uitstaans met art. 48/4, § 2, c Vw. . Voor de toepassing van dit wetsartikel is immers

vereist dat er sprake is van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Het

gemeenrechtelijk crimineel geweld in de Colombiaanse grootsteden kadert evenwel niet binnen een

gewapend conflict. Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat

de slachtoffers van dit type geweld geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. wraak,

losgeld, macht, etc.). Het (crimineel) geweld in Colombia is dan ook in wezen doelgericht, en niet

willekeurig van aard is.

Het CGVS ontkent, noch betwist aldus niet dat er nog gewapende confrontaties en

veiligheidsincidenten plaatsvinden in Colombia. Echter, omwille van de hierboven beschreven regionale

verschillen in de veiligheidssituatie in Colombia, dient er niet alleen rekening gehouden te worden met

de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar

u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Colombia, dient in casu de

veiligheidssituatie in de stad Medellin in het departement Antioquia te worden beoordeeld.

Zoals reeds werd vermeld speelt het gewapend conflict tussen de rebellengroepen en de regering zich

hoofdzakelijk af op het platteland en wordt het geweld in de (groot)steden, zoals Medellin, vooral

gekenmerkt door gemeenrechtelijke criminaliteit en slechts in geringe en indirecte mate gelieerd is aan

het gewapend conflict.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Colombia complex, problematisch en

ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Gelet

op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel

besloten te worden dat er burgers in de stad Medellin in het departement Antioquia 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.

U verklaart dat een oom, een neef en de vader van uw oudste zoon gedood werden door bendes

(CGVS p.5). Uit uw verklaringen blijkt dat zij gedood werden door gemeenrechtelijk bendegeweld en dat

deze feiten dateren van lang geleden. Uw oom en neef werden 23 of 24 jaar geleden gedood (CGVS

p.6). De vader van uw oudste zoon werd gedood in 1991 (CGVS p.5). Bijgevolg kan geconcludeerd

worden dat deze gebeurtenissen geen betrekking hebben op uw actuele individuele situatie.

U laat bijgevolg na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben

met uw persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te

Medellin. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden

van willekeurig geweld.

De u door u neergelegde documenten wijzigen niets aan bovenstaande appreciatie. Uw

identiteitsdocumenten (paspoort, voorlopige identiteitskaart en identiteitskaart) bevestigen uw identiteit,

nationaliteit en herkomst. Deze worden niet in twijfel getrokken door het CGVS. De dreigbrief van het

ELN heeft geen bewijswaarde aangezien uw verklaringen over uw problemen het met het ELN

ongeloofwaardig zijn. Documenten hebben immers slechts waarde inzien ze gepaard gaan met

geloofwaardige verklaringen, in casu quod non. Dat u bovendien de precieze inhoud van de brief niet

kent, doet verder afbreuk aan de betrouwbaarheid van dit document.

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

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 25 januari 2019 een schending aan van “artikel 1A (2) van

de Vluchtelingenconventie van 1951 ondertekend te Genève -artikels 48/3, 48/4, 48/6 van de wet van 15
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december 1980; de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke

motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de wet van 15 december

1980; het zorgvuldigheidsbeginsel (noodzakelijkheid al de elementen van het dossier in aanmerking te

nemen en het dossier over een voorzichtige wijze te behandelen); beoordelingsfout”.

Zij legt uit dat P. “allerlei diensten leverde in de wijk en dat hij vooral daardoor bekend was”, dat zij “die

persoon kent, dat hij verhuizingen doet en dat zij hem groet” en dat zij “reeds beroep [had] gedaan op

zijn diensten om een frigo te verhuizen”. Zij stelt dat zij in zijn auto stapte “omdat zij hem als transporteur

kende en zij hem toen vertrouwde, aangezien zij nooit eerder problemen had ondervonden met deze

persoon”. Volgens verzoekster kon zij “helemaal niet vermoeden dat P. een moord zou plegen in haar

aanwezigheid en dat zij daardoor op haar beurt met de dood bedreigd zou worden”, gezien het enkel

geruchten waren over de betrokkenheid van P. en criminele bendes waarvan zij “nooit officieel een

bevestiging [had] gekregen”. Zij benadrukt dat het voor haar tevens belangrijk was “om goede relaties te

behouden met P.”. Zij vraagt rekening te houden “met het algemeen context in Colombia, de

persoonlijke ervaring van verzoekster met die persoon en de specifieke omstandigheden van die dag, nl

de staking in de publieke transportsector”.

Verzoekster geeft toe dat zij, met betrekking tot de eerste dreigbrief, had verzwegen dat zij haar

voormalige partner had gevraagd “om te bemiddelen in haar voordeel”. Zij vertelde dit niet “omdat zij

dacht dat dit enkel voor confusie zou leiden en dat dit het risico inhield, ten eerste dat zijn voormalig

partner verdacht zou zijn lid te zijn van een bende, ten tweede dat zij bij uitbreiding ook zou worden

verdacht een link te hebben met een criminele bende”. Zij stelt dat zij dus wel aandacht besteedde aan

de eerste dreigbrief, maar dat de voormalige partner haar informeerde “dat hij haar niet had kunnen

beschermen en dat zij best verhuisde voor haar eigen veiligheid en die van haar familie”.

Wat de inhoud van de tweede dreigbrief betreft, voert zij aan “dat zij misschien de inhoud van de twee

brieven door elkaar gehaald heeft en dat er in de eerste brief verwezen wordt naar het feit dat zij getuige

is van de moord”. Zij wijst erop dat zij wel wist te vertellen dat de brief aangaf “dat zij en haar familie een

militair doelwit is geworden wat daadwerkelijk in de brief vermeld wordt”. Zij meent dat de dreigbrief

verder dubbelzinnig was waar enerzijds geschreven wordt “dat zij verplicht is onmiddellijk de stad te

verlaten” en anderzijds dat zij acht dagen tijd heeft.

Zij herhaalt dat zij bij een vriendin onderdook omdat zij haar ouders en kinderen niet in gevaar wilde

brengen en omdat zij “op zo’n korte termijn geen andere oplossing [kon] vinden”. Zij wilt evenwel

verduidelijken “dat Milagrosa een grote wijk is die verder onderverdeeld wordt in kleinere sub wijken of

sectoren” en dat zij “woonde in de sub wijk El Vergel en de vriendin bij zij zich ging verschuilen woont in

de sub wijk El Salvador”.

Verzoekster geeft aan van dat zij “van haar dochter nog steeds geen kopie gekregen [heeft] van de

klacht en dus niet [weet] of er effectief klacht werd ingediend”. Zij wijst op “de algemene informatie”

waaruit zou blijken “dat een klacht indienen tegen leden van criminele bendes of van de ELN wanneer

iemand een bedreiging gekregen heeft door onbekende personen niet alleen zinloos, maar zelfs

gevaarlijk kan zijn”.

Zij verklaart thans “dat zij vroeger als zelfstandige heeft gewerkt, met een vriendin baatte zij twee zaken

uit in Medellin”, dat zij toen afgeperst werd en het geëiste bedrag steeds toenam “tot wanneer zij en

haar vriendin niet meer in staat waren om het uit te betalen”, waarop de vriendin werd “vermoord in

2013” en verzoekster de activiteiten heeft stopgezet. Zij stelt dat ook haar dochter, “die toen in dezelfde

wijk werkte waar de zaken van verzoekster actief waren, werd gevraagd om het deel van verzoekster te

betalen” en dat zij haar werk om die reden eveneens heeft stopgezet. Zij legt uit dat zij hierover niet

heeft gesproken “omdat dit niet de onmiddellijke aanleiding was voor haar vertrek” en benadrukt

evenwel dat “de Guidelines van de UNHCR over Colombia bevestigen dat ondernemers, ook kleine

ondernemers, het risico lopen op afpersing, dat deze praktijk toenam, en heel gewoonlijk is, zeker in

stedelijke gebieden”, dat “afpersing is gelinkt aan de dynamiek van het gewapend conflict en is vooral

aanwezig in alle gebieden waar de gewapende groeperingen invloed hebben” en dat “de UNHCR

[meent] dat er wel een link bestaat tussen deze bedreigingen en de criteria van de

Vluchtelingenconventie: de handelaars hebben een gegronde vrees op basis van hunnen al dan niet

toegeschreven politieke overtuigingen of het behoren tot een sociale groep op basis van hun werk”.
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Aangaande het ELN, “de actor van vervolging”, verwijst verzoekster naar “Canada: Immigration and

Refugee Board of Canada, Colombie : information sur l'Armée de libération nationale (Ejército de

Uberaciôn Nacional - ELN),y compris sur le nombre de combattants et les zones d'opération; ses

activités, y compris sa capacité de suivre ses victimes; l'intervention de l'État et la protection offerte aux

victimes (2016-avril 2018), 23 April 2018”, waaruit volgens haar “dat het ELN en stedelijke afdelingen

heeft die aanwezig is in Medellin”, “dat deze organisatie onder andere burgers vermoorden”, “dat het

ELN zich meer en meer besteed aan druggerelateerde activiteiten” en dat “de autoriteiten geen

bescherming [kunnen] bieden en deze groepering in staat [is] om haar doelwitten in het hele land te

treffen”. Gezien deze informatie de verklaringen van verzoekster zou bevestigen, is zij van mening dat

de geloofwaardigheid ervan versterkt wordt.

Verzoekster kan de bestreden beslissing niet volgen waar gesteld wordt “dat er een verschil moet

worden gemaakt tussen het geweld gepleegd door paramilitaire groeperingen op het platteland, en het

geweld gepleegd door criminele organisaties in de stedelijke gebieden”. Zij verwijst naar de informatie

bij het verzoekschrift waaruit zou blijken dat “de paramilitaire groeperingen hand in hand [werken] met

de criminele bendes die voor hen in de stedelijke gebieden diverse taken uitvoeren”. Volgens

verzoekster kan dus niet worden volgehouden “dat het geweld in de steden louter van gemeenrechtelijk

aard is aangezien er duidelijk een link bestaat tussen het conflict die zich op militair vlak voornamelijk

afspeelt in de rurale gebieden, en het geweld in de steden, waar de paramilitaire organisaties beroep

doen op de criminele bendes”. Zij benadrukt “dat er in de stad Medellin een hoge aanwezigheid is van

criminele bendes die met de machtigste Colombiaanse guerrilla werkt en ook van de guerrilla’s zelf” en

dat “het geweld die door deze groep gepleegd ten opdracht van een gewapende groepering dus in

overweging genomen [moet] worden om de subsidiaire bescherming toe te kennen”. Volgens

verzoekster “blijkt ook dat het geweld in de zone Medellin sinds het begin van 2018 aanzienlijk toenam”,

waarvoor zij verwijst naar “Colombia reports, Crime and security in Medellin, 23 juli 2018”. Zij voert aan

dat zij “als voormalige ondernemer, een uitgesproken profiel [heeft] die voor haar het risico verhoogt

slachtoffer te worden van het conflict-gerelateerd geweld die door de criminele bendes in de steden

wordt gepleegd dit op basis van artikel 48/4, §2 b) of c) van de wet van 15.12.1980”.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar als vluchtelinge te erkennen, haar

minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen. In ondergeschikte orde vraagt verzoekster “haar

dossier terug te verwijzen naar het CGVS teneinde haar verzoek internationale bescherming verder te

onderzoeken alvorens een beslissing te nemen”.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Canada: Immigration and Refugee Board of Canada,

Colombie : information sur l'Armée de libération nationale (Ejército de Uberaciôn Nacional - ELN),y

compris sur le nombre de combattants et les zones d'opération; ses activités, y compris sa capacité de

suivre ses victimes; l'intervention de l'État et la protection offerte aux victimes (2016-avril 2018), 23 April

2018, COL106085.EF” en “Colombia reports, Crime and security in Medellin, 23 juli 2018”.

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 verzoekster om internationale bescherming toekomt

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

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.
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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. De door verzoekster voorgelegde identiteitsdocumenten - paspoort, voorlopige identiteitskaart en

identiteitskaart - betreffen haar identiteit en nationaliteit, worden niet betwist.

2.4.2. Verzoekster verklaart de guerrillabeweging ELN (vragenlijst DVZ, vraag 3.4), te vrezen omdat zij

getuige was van een schietpartij op 19 augustus 2017 waarbij P., een ELN-lid, betrokken was. In het

verzoekschrift wordt aangebracht dat verzoekster tevens problemen met criminele bendes vreest, nadat

zij jaren geleden werd afgeperst en haar vriendin om die reden in 2013 werd vermoord. Nog daargelaten

dat verzoekster niet gevlucht is voor de feiten die zich vier jaar geleden hebben voorgedaan, merkt de

Raad op dat de door verzoekster aangehaalde schietpartij in 2017 van interpersoonlijke en

gemeenrechtelijke aard is. Verzoekster bevestigt dat P. een crimineel is die bij ELN zou betrokken zijn.

Verzoekster bevestigt ook dat criminaliteit in Medellin veel voorkomt, zij er zich van bewust was dat P.

tot een criminele bende behoorde maar zij het toch niet onwaakzaam vond om vrijwillig een lift van hem

te nemen naar de dokter (zie notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: notities), p. 9-10). Uit

verzoeksters verklaringen kan niet blijken dat zij feiten aanhaalt die vallen onder de in het

Vluchtelingenverdrag vermelde criteria. De bewering dat P. mogelijk ook bij de ELN zou betrokken zijn,

kan op zich geen niet aantonen dat verzoekster een vervolging vreest omwille van ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging.

2.4.3. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster 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. Een verzoekster om internationale bescherming heeft de verplichting om haar volle medewerking

te verlenen bij het verschaffen van informatie over haar verzoek om internationale bescherming en het is

aan haar om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de asielinstanties zodat

deze kunnen beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist

dus van verzoekster dat zij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van

haar identiteit, leefwereld en asielrelaas.

2.5.2. Verzoekster verklaart problemen te vrezen met een bekend crimineel P. die ook bij de

guerrillabeweging ELN zouden zijn aangesloten. Verzoeksters relaas is echter geenszins geloofwaardig,

gezien haar verklaringen gekenmerkt worden door onaannemelijkheden en een gebrek aan interesse,

en zij evenmin een stuk bijbrengt dat haar relaas kan staven.

2.5.3. Verzoeksters relaas is inconsistent. Indien verzoekster vrijwillig een lift van de crimineel P.

aanneemt dan dient ervan uit te gaan dat verzoekster geen redenen had om P. - die door iedereen

gekend was als iemand die banden had met het ELN - te vrezen (“Hij had contact met mensen van La

Plaza, en zij werken ook voor de bendes. […] Iedereen kent elkaar in de wijk, als men over hem spreekt

zeggen ze dit is P. van Loretto. […] Omwille van wat er gezegd werd in de wijk en omdat hij altijd

aanwezig was in La Plaza. […] Ze noemen zich los ellenos (ELNos) als iemand kwam om drugs te

kopen en er werd gestolen in de wijk dan waren het de mensen van La Plaza die achter die persoon

aangingen en hem vermoordden, er werd gezegd ELNos hebben een afrekening gedaan, daarom wist ik

dat die mensen de ELN waren.”; ( notities, p. 9-10).

2.5.4. Waar in het verzoekschrift gesteld wordt dat verzoekster “helemaal niet [kon] vermoeden dat P.

een moord zou plegen in haar aanwezigheid en dat zij daardoor op haar beurt met de dood bedreigd

zou worden”, gezien het enkel geruchten waren over de betrokkenheid van P. en criminele bendes

waarvan zij “nooit officieel een bevestiging [had] gekregen”, merkt de Raad op dat dergelijke stellingen

geheel abstractie maken van het leven in verzoeksters wijk, een wijk die volgens haar eigen

verklaringen gedomineerd wordt door het ELN en door criminele bendes (“Wat daar gebeurde, gebeurt

daar dagelijks.”; notities, p. 2).
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Zo gaf zij zelf ook aan dat zij haar leven gewoon verderzette na de schietpartij op 19 augustus 2017

waarvan zij getuige was, omdat zulke dingen gewoon gebeuren in Medellin en zij eraan gewend was

(“Toen ik thuiskwam heb ik mijn kinderen verteld wat er gebeurd was, ook mijn ouders gebeld en alles

verteld. Dan verder gegaan met mijn leven, dat gebeurt in Medellin, je went daar aan.”; notities, p. 7).

Verzoekster was zich aldus wel degelijk meer dan bewust van de reputatie van P. én van het

veelvoorkomend geweld in haar wijk en stad. Dit blijkt ook uit haar verklaringen dat de vader van haar

oudste zoon en de vader van haar dochter vermoord werden (“De vader van mijn oudste zoon werd ook

vermoord door bendes in Colombia. De vader van mijn dochter M.C. werd ook vermoord.”; notities, p. 5).

Meer nog verzoeksters voormalige partner was lid van een criminele bende Los Bananos (notities, p. 5).

Ter terechtzitting stelt verzoekster dat twee van haar voormalige partners bij de criminele bendes waren

aangesloten. Indien verzoekster beweert dat ze zelf niet bij deze bendes betrokken was dan kan slechts

blijken dat ze in de leefwereld van deze bendes was betrokken en er haar partners koos.

Dat verzoekster aldus het risico nam om de auto in te stappen bij een door haar gekend gewelddadig

ELN-lid, louter omdat “zij hem als transporteur kende en zij hem toen vertrouwde, aangezien zij nooit

eerder problemen had ondervonden met deze persoon”, teneinde naar een doktersbezoek te kunnen

gaan (notities, p. 7), wijst er integendeel op dat verzoekster deze bekende crimineel ‘vertrouwde’. Het is

immers geheel onaannemelijk dat verzoekster binnen de context die zij zelf schetst anders vrijwillig met

een crimineel zou meerijden. Dat ze niet op voorhand zou weten dat hij een moord zou plegen is

bezwaarlijk het punt.

2.5.5. Verzoeksters verklaringen rond de dreigbrieven zijn evenmin steekhoudend en versterken de

onwaarachtigheid van verzoeksters vrees. Zo verklaarde verzoekster de eerste dreigbrief niet serieus te

hebben genomen en zelfs geen enkele aandacht heeft geschonken aan de brief (“Ik heb een dreigbrief

gekregen, een andere, maar er stond geen stempel of handtekening op, bij bedreigingen in Colombia

altijd een stempel of zegel van de bendes. Ik dacht niet dat het serieus was, geen acht op geslagen. […]

Ik heb de brief toen niet eens bijgehouden.”; notities, p. 7). De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoeksters handelen haaks staat op haar jarenlange vertrouwdheid met auteurs van het bendegeweld

in Medellin en nog minder valt te verzoenen met haar eigen beweerde persoonlijke ervaringen hiermee.

De door verzoekster aangevoerde feiten zijn dan ook hierdoor niet aannemelijk gemaakt.

2.5.6. Dat zij thans in het verzoekschrift aanbrengt dat zij wél aandacht besteedde aan de eerste

dreigbrief is een loutere post-factum uitleg, na kennisname van de bestreden beslissing waarin haar

aanvankelijke verklaringen dienaangaande ongeloofwaardig werden bevonden. Immers dat ze tijdens

haar persoonlijk onderhoud had verzwegen dat zij een van haar voormalige partners had gevraagd “om

te bemiddelen in haar voordeel” en dat hij haar informeerde “dat hij haar niet had kunnen beschermen

en dat zij best verhuisde voor haar eigen veiligheid en die van haar familie”, kan bezwaarlijk overtuigen

nu P. een berucht crimineel was. Dat zoals nog wordt aangevoerd in het verzoekschrift, verzoekster

haar werkelijke reactie op de eerste dreigbrief heeft verzwegen omdat “zij dacht dat dit enkel voor

confusie zou leiden en dat dit het risico inhield, ten eerste dat zijn voormalig partner verdacht zou zijn lid

te zijn van een bende, ten tweede dat zij bij uitbreiding ook zou worden verdacht een link te hebben met

een criminele bende”, wijst er dan weer op dat verzoekster haar werkelijke profiel aanpast. Indien

verzoekster geen lid is van een bende dan heeft ze wel nauwe (indirecte) aansluiting met bendeleden.

2.5.7. In haar overige verklaringen maakte verzoekster immers uitdrukkelijk melding van de vader van

haar dochter M.C., die volgens haar lid zou zijn van een bende (“Ik ben er niet helemaal zeker van maar

ik denk de vader van mijn dochter M.C. wel. […] Van Castilia met de bende Los Bananos.”; notities, p.

5). Dat verzoekster aldus wel durfde verklaren dat zij dacht dat een voormalige partner lid (ter

terechtzitting stelt ze twee van haar voormalige partners) was van de bende Los Bananos (notities, p. 5),

maar dat zij dan wel te bang was om te vertellen dat zij een voormalige partner had gevraagd te

bemiddelen naar aanleiding van de eerste dreigbrief, terwijl dit logischerwijze een belangrijk element is

in haar asielrelaas, en daarentegen ervoor koos om een leugenachtige uitleg te geven teneinde haar

gebrek aan reactie te verklaren (“Er stond geen stempel of handtekening op, bij bedreigingen in

Colombia altijd een stempel of zegel van de bendes.”; notities, p. 7), wijst op een verzonnen relaas dat

aangepast wordt nadat verzoekster geconfronteerd werd met de ongerijmdheden in de bestreden

beslissing. Hoe dan ook kan haar toelichting een gebrekkige medewerking niet verschonen.

2.5.8. Nog daargelaten de vaststelling dat verzoekster enkel had onthouden dat zij “onmiddellijk” moest

vertrekken (notities, p. 9), hoewel er in de tweede dreigbrief ook stond dat zij acht dagen te tijd kreeg om

te verhuizen (notities, p. 9), merkt de Raad op dat verzoekster noch uit deze dreigbrief noch uit de

eerste kan worden afgeleid dat verzoekster gezocht wordt naar aanleiding van het schietincident op 19

augustus 2017 (notities, p. 10), enkel dat ze zich beter verwijderde van de plaats van de moord.
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2.5.9. Dat verzoekster haar verklaring telkens bijstuurt tijdens het persoonlijk onderhoud en hierdoor

meer tegenstrijdigheden verklaart blijkt ook uit haar bewering dat zij zou geweten hebben dat P. achter

deze brief zat omdat “in de brief staat ook "het feit dat u een moord heeft zien plegen"” (notities, p. 10).

Dit strookt dan weer niet met de werkelijke inhoud van de dreigbrief, waarin nergens geconcretiseerd

wordt waarom verzoekster en haar familie het doelwit zouden zijn (notities, p. 9-10). De stelling in het

verzoekschrift “dat zij misschien de inhoud van de twee brieven door elkaar gehaald heeft en dat er in

de eerste brief verwezen wordt naar het feit dat zij getuige is van de moord” kan niet worden nagegaan

want verzoekster heeft de eerste dreigbrief beweerdelijk niet eens bijgehouden omdat ze er geen belang

aan hechtte (“Ik heb de brief toen niet eens bijgehouden.”; notities, p. 7). Waar zij thans in het

verzoekschrift stelt dat zij wél aandacht besteedde aan de eerste dreigbrief en dat zij haar voormalige

partner had gevraagd “om te bemiddelen in haar voordeel”, kan de Raad enkel vaststellen dat zij tot op

heden in gebreke blijft deze eerste dreigbrief voor te leggen, waardoor de inhoud ervan niet kan komen

vast te staan en haar verklaringen incoherent zijn. Haar andere bewering tijdens het persoonlijk

onderhoud, namelijk dat zij wist dat het over het incident met P. ging omdat zij “nooit problemen [had]

gehad in de wijk” en de schietpartij het “enige ernstige feit” was “dat daar betrekking op kan hebben”,

strookt dan weer niet met haar eerdere verklaringen, dat de vader van haar oudste zoon en de vader

van haar dochter vermoord werden (notities, p. 5), noch met de nieuwe verklaringen in het

verzoekschrift, zijnde dat zij reeds eerder afgeperst werd door een criminele bende en dat haar vriendin

om die reden vermoord is. Verzoeksters verklaringen zijn aanhoudend tegenstrijdig en onverzoenbaar.

Ofwel berusten verzoeksters verklaringen op een halve waarheid van haar sociale omgang in haar

omgeving, ofwel zijn ze verzonnen.

2.5.10. Verzoekster is blijkbaar haar land ontvlucht omwille van een dreigbrief waarvan zij de inhoud zelf

niet kent en die de aanleiding van de bedreiging niet concretiseert. De bewoordingen van de

voorgelegde tweede dreigbrief, zijn geheel algemeen en weinig overtuigend. Immers nog daargelaten

niet kan ingezien worden waarom een familie een ‘militair doelwit’ zou zijn wanneer een getuige van een

moord geen uitzonderlijk feit is (volgens verzoekster), is niet aannemelijk dat een criminele bende die er

punt maken zich als zodanig te identificeren, een dreigbrief zou schrijven in naam van zowel, “de

gewapende commando’s”, als “de ELN” (“We informeren u dat vanaf huidige datum mevrouw M.E.S.R.

en familie zij worden als militair doelwit verklaard, dat wil zeggen dat de gewapende commando's van de

stedelijke milities van ELN hun een tijd van 8 dagen geeft om hun woonplaats te verlaten en dus ook de

stad, jullie zijn verplicht om onmiddellijk de stad te verlaten, als jullie dit niet doen en de termijn verstrijkt

zullen we drastische maatregelen treffen zonder medelijden, we hopen dat het volledig duidelijk is en we

herhalen dat we uw aanwezigheid niet meer willen en u moet onmiddellijk verdwijnen, getekend door

stedelijk militie ELN.”; notities, p. 9-10). Voorts kan bezwaarlijk overtuigen dat een criminele bende de

moeite zou doen verzoekster aan te schrijven en voldoende tijd te geven alvorens te handelen. Nog

minder is aannemelijk dat ze verzoekster tweemaal zou aanschrijven, wetende dat ze toch niet reageert

op hun eerdere dreigbrief. Dergelijke voor verzoekster naar inhoud onbekende brief, en naar oorsprong

onbepaalde dreiging kan verzoeksters asielrelaas niet staven, wel integendeel.

2.5.11. Uit verzoeksters verklaringen blijkt verder dat zij, na het ontvangen van de tweede dreigbrief,

haar kinderen naar het adres van haar ouders in de wijk Caicedo in Medellin bracht (notities, p. 5), maar

dat zij zelf terugkeerde naar haar eigen wijk, Milagrosa, alwaar zij onderdook bij een vriendin voor meer

dan een maand (notities, p. 5). Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd “dat Milagrosa een grote

wijk is die verder onderverdeeld wordt in kleinere sub wijken of sectoren” en dat zij “woonde in de sub

wijk El Vergel en de vriendin bij zij zich ging verschuilen woont in de sub wijk El Salvador”, merkt de

Raad op dat verzoekster tijdens het persoonlijk onderhoud zelf aangaf dat haar vriendin “dichtbij, tien

minuten te voet” woonde ten opzichte van haar eigen huis (notities, p. 5). Overigens verklaarde

verzoekster nog dat zij tantes en ooms had die in andere wijken van de stad Medellin woonden

(“Enkelen wonen in Castilla en anderen in Aranguez en in Manrique.”; notities, p. 11). Verzoeksters

wekenlang “onderduiken” in haar eigen wijk kan er enkel op wijzen dat zij zelf de inschatting maakte

geen werkelijk risico te lopen, te meer niets haar belette naar de hoofdstad te trekken indien ze werkelijk

in gevaar zou zijn. Uit verzoeksters handelwijze kan opnieuw blijken dat ze in Medelllin de nodige

contacten had om ongestoord te leven. Dit blijkt ook uit het gegeven dat ze een relatie had met een

bendelid (notities p. 5).

2.5.12. Verzoeksters onzekerheid over of haar dochter al dan niet een klacht heeft ingediend nadat zij

benaderd werd door een man die zei dat verzoekster vermoord zou worden indien zij zou terugkeren (“Ik

ben er niet helemaal zeker van, ze zei dat ze een aanklacht ging neerleggen en dat ze effectief geweest

was, maar ik vroeg haar nadien om een kopie van haar klacht maar ze zei dat ze het te druk had

omwille van het werk, niet zeker of ze een klacht heeft neergelegd want iedereen is bang om klacht neer
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te leggen.”; notities, p. 2) is bezwaarlijk ernstig indien verzoekster werkelijk vreesde voor haar eigen

vervolging en dit van haar dochter.

Enerzijds dient verzoekster zich te informeren over de evolutie van haar problemen in Colombia, gezien

actuele informatie van primordiaal belang is om de door verzoekster geschetste vrees en/of haar

mogelijke terugkeer naar haar land te kunnen beoordelen.

Anderzijds staat deze verklaring haaks op verzoeksters bewering dat het levensgevaarlijk was om een

klacht in te dienen (“Als iemand een klacht indient wordt die vermoord en een klacht haalt niets uit, de

politie doet sowieso niets.”; notities, p. 2) en stelt ook het verzoekschrift dat uit “de algemene informatie”

zou blijken “dat een klacht indienen tegen leden van criminele bendes of van de ELN wanneer iemand

een bedreiging gekregen heeft door onbekende personen niet alleen zinloos, maar zelfs gevaarlijk kan

zijn”. Dat verzoekster later tijdens haar persoonlijk onderhoud dan weer aangaf dat zij haar dochter zelfs

onder druk zette om een klacht in te dienen, opdat haar dochter “een bevel tot bescherming zou krijgen”

(“Zodat ze een bevel tot bescherming zou krijgen, wordt in Colombia vaak gedaan, dan mag een

persoon niet in jouw buurt komen. Vooral omwille van de buurt waar ze woont, daarom onder druk

gezet, want het is een heel onveilige buurt.”; notities, p. 3) en opdat haar dochter “wat meer zekerheid”

zou hebben (“Omdat ze heel veel angst had. Gewoon zodat ze wat meer zekerheid zou hebben.”;

notities, p. 8) is geheel onverzoenbaar met haar andere verklaringen en de stelling in het verzoekschrift

over het gevaar bij het indienen van een klacht. Hoe dan ook kon minstens verwacht worden dat

verzoekster desgevallend toch bezorgd had moeten zijn over de veiligheid van haar dochter indien zij

werkelijk een klacht zou hebben ingediend. Verzoeksters beweerde onwetendheid en nalatige

handelingen om hierover zekerheid te krijgen relativeren in hoge mate haar vrees voor vervolging.

2.5.13. Verzoekster geeft thans in het verzoekschrift nog bijkomend aan dat zij reeds eerder afgeperst

werd door een criminele bende en dat haar vriendin om die reden in 2013 vermoord werd, wat een wel

erg laattijdige en onvolledige vermelding is van een confrontatie met een criminele bende. De Raad

merkt op dat verzoekster dit geheel onvermeld liet bij de Dienst Vreemdelingenzaken en tijdens het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal terwijl op haar medewerkingsplicht werd

gewezen. Waar zij in het verzoekschrift aanvoert dat zij hierover niet eerder heeft gesproken “omdat dit

niet de onmiddellijke aanleiding was voor haar vertrek”, wijst de Raad erop dat verzoekster op de Dienst

Vreemdelingenzaken nochtans uitdrukkelijk gevraagd werd of zij “naast deze door [haar] aangehaalde

problemen nog problemen [hebt] gehad met […] medeburgers”, waarop zij ontkennend antwoordde

(vragenlijst DVZ, vraag 7b) en dat zij naliet op het einde nog iets toe te voegen toen zij die kans kreeg

(“Nee, ik wens niets toe te voegen aan mijn eerdere verklaringen.”; vragenlijst DVZ, vraag 8). Ook bij het

Commissariaat-generaal kreeg verzoekster meermaals de kans om te spreken over haar (andere)

problemen in Colombia. Zo vertelde verzoekster tijdens het persoonlijk onderhoud wél over haar

werkervaring (notities, p. 6), over “mensen die de vacuna opvragen aan de mensen, ze geven dan een

belasting af aan de grote groep, aan de grote basis ELN” (notities, p. 10) en over de moord op de vader

van haar oudste zoon en op de vader van haar dochter (“De vader van mijn oudste zoon werd ook

vermoord door bendes in Colombia. De vader van mijn dochter M.C. werd ook vermoord.”; notities, p. 5),

waardoor het des te frappanter is dat zij nalaat hieraan haar beweerdelijke eigen ervaring met de

criminele bendes te vermelden. Zij liet dit eveneens onvermeld toen zij op het einde van het persoonlijk

onderhoud gevraagd werd of zij nog vragen of opmerkingen had (notities, p. 11). Aangezien de in het

verzoekschrift voor het eerst aangehaalde de problemen met criminele bendes die haar afpersten en de

moord op haar vriendin in 2013, niet kunnen losgezien worden van verzoekster omgang met mensen uit

criminele benden kan dan ook niet zonder meer blijken waarop deze “afrekening” gesteund zou geweest

zijn. De waarachtigheid van verzoeksters laattijdige bewering kan dan ook niet overtuigen te meer

verzoekster zelf bevestigde dat zij wist dat de tweede dreigbrief over het incident met P. ging omdat zij

“nooit problemen [had] gehad in de wijk” en de schietpartij het “enige ernstige feit” was “dat daar

betrekking op kan hebben” (notities, p. 5). Verzoekster kan niet zonder meer feiten aanhalen ze moet

deze ook aannemelijk maken.

2.5.14. Gelet op het voorgaande kan evenmin worden ingezien waarom verzoekster zelf dan nooit een

poging heeft gedaan om zich te richten tot de Colombiaanse autoriteiten, indien dit volgens haar zou

leiden tot een “bevel tot bescherming” en “wat meer zekerheid” (notities, p. 3, 8). De Raad wijst erop dat

internationale bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker geen enkele

aanspraak kan maken op nationale bescherming.

Van een verzoekster om internationale bescherming mag worden verwacht dat hij of zij eerst alle

mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land. Dat verzoekster haar dochter onder

druk zette om een klacht neer te leggen, terwijl verzoekster dit zelf steeds heeft nagelaten (en in plaats

daarvan naar Europa is gevlucht), ondermijnt de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen.
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2.5.15. Het feit dat de informatie bij het verzoekschrift (“Canada: Immigration and Refugee Board of

Canada, Colombie : information sur l'Armée de libération nationale (Ejército de Uberaciôn Nacional -

ELN),y compris sur le nombre de combattants et les zones d'opération; ses activités, y compris sa

capacité de suivre ses victimes; l'intervention de l'État et la protection offerte aux victimes (2016-avril

2018), 23 April 2018”) melding maakt van wandaden door het ELN, betekent niet dat verzoekster zelf

hier ook werkelijk het slachtoffer van werd, minstens heeft zij dit niet aangetoond, en zoals hoger gesteld

blijkt niet dat verzoekster bevreesd was van de ELN, noch om met een ELN-lid vrijwillig mee te rijden.

Een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in het land van herkomst

volstaat niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en

vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier,

gelet op het voorgaande, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

2.5.16. Dat “de Guidelines van de UNHCR over Colombia bevestigen dat ondernemers, ook kleine

ondernemers, het risico lopen op afpersing, dat deze praktijk toenam, en heel gewoonlijk is, zeker in

stedelijke gebieden”, zoals het verzoekschrift stelt, toont niet aan dat verzoekster hiervan het slachtoffer

werd. De Raad kan enkel vaststellen dat verzoekster post-factum, na kennisname van een negatieve

beslissing, haar asielrelaas tracht op te bouwen, zonder dit aannemelijk te maken.

2.5.17. Verzoekster brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander

licht kunnen werpen op de asielmotieven. Zij beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van het

asielrelaas en het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.5.18. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor het overige op dezelfde elementen als voor de

vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat

zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.5.19. Uit de “COI Focus: République de Colombia: Situation sécuritaire” van 7 juni 2018 (hierna: COI

Focus), toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt daarnaast dat er in de stad Medellin in het

departement Antioquia, Colombia, geen binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is,

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

2.5.20. De COI Focus geeft aan dat dat de veiligheidssituatie in Colombia de laatste jaren opmerkelijk

verbeterd is (COI Focus, p. 14). Een de facto wapenstilstand tussen de regering van president Santos

en de FARC kwam tot stand sinds 2015 en op 24 november 2016 ondertekenden de regering en de

FARC het vredesakkoord, dat vervolgens werd geratificeerd op 30 november 2016 (COI Focus, p. 7).

Daarnaast werd ook een vredesproces met l’Ejercito de liberación bacional (ELN), de tweede grootste

rebellengroepering, aangekondigd op 30 maart 2016 en gingen de onderhandelingen van start op 7

februari 2017, evenwel zonder een staakt-het-vuren (COI Focus, p. 7). Confrontaties tussen de

veiligheidsdiensten en andere rebellengroeperingen vinden nog steeds plaats in diverse regio’s van

Colombia (COI Focus, p. 10). Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie dat de gebieden die

voorheen aan het FARC toebehoorden ingepalmd worden door andere groeperingen, zoals het ELN,

maar ook door de georganiseerde misdaad (COI Focus, p. 11, 13, 19-20). Ook de activiteiten van de

paramilitaire groeperingen zouden sinds de ondertekening van het vredesakkoord uitgebreid zijn (COI

Focus, p. 13-14).

2.5.21. Verder volgt uit de COI Focus dat het geweldsniveau, de aard en de impact van het geweld in

Colombia regionaal erg verschillend zijn (COI Focus, p. 19-22) en dat aldus elk verzoek om

internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden. Om die redenen dient niet

alleen rekening gehouden te worden met de actuele situatie in verzoeksters land van herkomst, maar

ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar zij afkomstig is, in casu de stad Medellin in het

departement Antioquia.

2.5.22. Voornoemde informatie geeft aan dat het gewapend conflict tussen de rebellengroepen en de

regering zich hoofdzakelijk afspeelt op het platteland en dat het geweld in de (groot)steden, zoals

Medellin, vooral gekenmerkt wordt door gemeenrechtelijke criminaliteit en slechts in geringe en indirecte

mate gelieerd is aan het gewapend conflict. Verder stelt de COI Focus dat uit de aard en/of de vorm

waarin het (gemeenrechtelijk) crimineel geweld plaatsvindt, blijkt dat de slachtoffers van dit type geweld

geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (zoals wraak, losgeld, macht, etc) en dat het



RvV X - Pagina 12

aanwezige geweld in de steden bijgevolg niet willekeurig is. Zo treffen de moorden die in de steden

worden gepleegd bijna uitsluitend burgers met een specifiek profiel, zoals bijvoorbeeld vakbondsleiders,

mensenrechtenactivisten of journalisten.

2.5.23. Waar in het verzoekschrift verwezen wordt naar “Colombia reports, Crime and security in

Medellin, 23 juli 2018”, waaruit zou blijken “dat het geweld in de zone Medellin sinds het begin van 2018

aanzienlijk toenam”, merkt de Raad op dat deze informatie melding maakt van een toegenomen aantal

“homicides” en “robberies”. De moorden hebben evenwel een doelgericht en gemeenrechtelijk karakter,

gezien deze volgens het rapport kaderen binnen “an escalating turf war between gangs”. Over de stad

Medellin vermeldt ook de COI Focus dat de stijging van het geweld te wijten is aan confrontaties tussen

rivaliserende lokale bendes. Verzoekster toont niet aan dat zij als beweerd “voormalige ondernemer”

een risico loopt om geviseerd te worden binnen dergelijke territoriumconflicten tussen drugbendes.

2.5.24. De stellingen in het verzoekschrift dat “de paramilitaire groeperingen hand in hand [werken] met

de criminele bendes die voor hen in de stedelijke gebieden diverse taken uitvoeren”, dat “er in de stad

Medellin een hoge aanwezigheid is van criminele bendes die met de machtigste Colombiaanse guerrilla

werkt en ook van de guerrilla’s zelf” en dat “het geweld die door deze groep gepleegd ten opdracht van

een gewapende groepering dus in overweging genomen [moet] worden om de subsidiaire bescherming

toe te kennen”, tonen het tegendeel niet aan. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt

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, quod non in casu.

2.5.25. Gelet op het voorgaande, stelt de Raad vast dat er voor burgers in de stad Medellin in het

departement Antioquia 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.

2.5.26. Louter volledigheidshalve wijst de Raad nog op de mogelijkheid zich desgevallend elders te

vestigen zoals bepaald in artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet dat luidt: “Er is geen behoefte aan

internationale bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst: a) geen

gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of ; b) toegang heeft

tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van § 2” (…).”. Verzoekster heeft een

diploma marketing en boekhouden en zij deed reeds verschillende jobs, als werkneemster en als

zelfstandige (notities, p. 6; “Voor 2013 was verzoekster een kleine onderneemster en had twee

zaakjes.”; verzoekschrift, p. 2-3.).

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 verzoekster 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

aantoont.

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 beslissing 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 beslissing.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes mei 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


