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 nr. 220 798 van 6 mei 2019 

in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV 

 

 

 In zake: X - X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

 

  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 18 januari 2019 

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

staatlozen van 21 december 2018. 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 29 januari 2019 

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

staatlozen van 9 januari 2019. 

 

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 23 januari 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 31 januari 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de administratieve dossiers. 

 

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

 

Gelet op de beschikking van 5 april 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 partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat 

M. SAMPERMANS en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 
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1.1. De bestreden beslissing inzake eerste verzoekster (B.) luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart de Colombiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 14 april 1976 te Bogota, waar 

u steeds hebt gewoond. U bent een katholiek christen. U studeerde af als tandarts en mechanisch 

tandtechnicus en was werkzaam in deze sector.  

 

Uw echtgenoot was werkzaam als politieagent. Hij was onder andere betrokken bij gerechtelijke 

dossiers tegen verschillende leden van de bende Las Ferias. Hierdoor werd uw gezin sinds 2006 door 

deze bende bedreigd, onder andere via dreigtelefoons. Na de rechtszaak tegen de bendeleden van Les 

Ferias werden enkele collega’s van uw echtgenoot gedood. In werkelijkheid hadden de belagers het 

eigenlijk op uw echtgenoot gemunt.  

 

In 2012 is uw echtgenoot met pensioen gegaan bij de politie en startte hij een borduurzaak op. De 

telefonische bedreigingen bleven onverminderd doorgaan. Rond 2016 werden jullie door een auto 

achtervolgd. Uw echtgenoot slaagde er in deze af te schudden door snel te rijden. In januari 2017 werd 

u op de bus overvallen door leden van de Las Ferias bende: ze namen uw gsm af en zeiden dat u uw 

echtgenoot moest laten weten dat ze van alles op de hoogte waren.  

 

Op 25 april 2017 is uw dochter T. (CG 18/10216 ; O.V. X) uit Colombia vertrokken. Op 26 april 2017 

bent u samen met uw minderjarige dochter P. uit Colombia vertrokken. U reisde legaal naar België en 

kwamen hier aan op 27 april 2017. Jullie dienden een verzoek om internationale bescherming in op 5 

januari 2018. Uw moeder liet u weten dat ze vreemde mensen in de buurt had gezien die haar woning in 

het oog hielden. Uw echtgenoot krijgt nog steeds dreigtelefoons en werd rond september 2018 nog een 

keer achtervolgd.  

 

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart (d.d. 

31/10/’94), de identiteitskaarten van uw dochters P. en T. (d.d. 8/1/’16), uw paspoort (d.d. 23/8/’16), het 

paspoort van uw dochter P. (d.d. 22/6/’16), uw rijbewijs, beroepskaartjes en politiekaartjes. Tevens legt 

u kopieën voor van aanbevelingsbrieven, uw diploma, een certificaat van tandmechanica, uw 

tandartsvergunningen, uw huwelijksakte, de geboorteakten van uw kinderen, een gerechtelijk dossier, 

een politiedossier, een klacht en medische documenten in verband met uw schoonmoeder.  

 

B. Motivering  

 

Rekening houdend met de vaststelling dat u pas na een achttal maanden verblijf in België besloot asiel 

aan te vragen, dienen ernstige vragen te worden gesteld betreffende uw nood aan bescherming. U 

reisde legaal naar België in april 2017. Drie maanden na uw aankomst verviel uw visum, waarna u 

verder geen stappen ondernam om uw verblijf te legaliseren. Pas op 5 januari 2018 diende u hier een 

verzoek om internationale bescherming in. Dit wijst niet op een nood aan bescherming. Uw bewering dat 

uw echtgenoot eerst probeerde het probleem op te lossen, kan niet overtuigen (CGVS-1 p.15, CGVS-2 

p.15). U verbleef immers reeds ongeveer een half jaar in België in illegaal verblijf.  

 

Bovendien moet gewezen worden op een frappant bericht van uw echtgenoot op zijn facebookpagina. 

Hij meldde immers op datum van 27 april 2017 dat hij afscheid nam van zijn dochters die in België 

gingen studeren. Hij vermeldt er nog bij dat het is om hen te verbeteren, maar dat hij triest is omdat het 

lang zal duren eer ze terugkomen. Uw uitleg dat hij dit zei om de echte reden te verdoezelen, kan niet 

overtuigen. Heel opmerkelijk is ook dat hij hierbij vermeldt dat hij misschien wel eens op bezoek zou 

komen in België, maar “zijn Colombia” nooit zou inwisselen (CGVS-2 p.15). Dit lijkt allerminst het 

commentaar van iemand die reeds meer dan tien jaar in zijn land vervolgd wordt. Het feit dat het om 

publieke commentaar gaat die dus door iedereen kan gelezen worden, vormt geen verschoning 

hiervoor. Integendeel, dat iemand die ernstig vervolgd wordt zijn facebookprofiel openbaar zou maken 

en hier informatie over zijn eigen verblijfplaats en die van zijn familie zou prijsgeven, is quasi 

ondenkbaar. Dat uw echtgenoot dit wel deed, vormt dan ook een tegenindicatie voor jullie vermeende 

vrees voor vervolging.  

 

U beweert dat bij terugkeer naar Colombia uw leven gevaar zou lopen naar aanleiding van bedreigingen 

die werden geuit door leden van de bende Las Ferias. Dit nadat ze door toedoen van uw echtgenoot in 

zijn hoedanigheid als politieagent gearresteerd en later veroordeeld werden.  
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Wat dit betreft dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen hieromtrent zeer vaag blijven, wat 

verdere twijfels oproept bij de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Zo hebt u er geen idee van of 

deze bende gelieerd is aan paramilitairen of guerrilla. Als u gevraagd wordt naar de naam van de leider 

van de bende die jullie viseert komt u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud niet verder dan zijn 

voornaam “M.” (CGVS-1 p.10). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud slaagt u er in “M.D.” uit te 

brengen. Nog steeds lukt het u echter niet zijn volledige naam uit te brengen. Bovendien kunt u geen 

enkele andere naam van bendeleden opnoemen (CGVS-1 p.12). U beweert zelfs nooit andere 

namen van leden van deze bende gekend te hebben (CGVS-2 p.8). Dit is niet enkel opmerkelijk omdat 

deze problemen al een tiental jaar zouden aanslepen en al die tijd jullie leven zou hebben beheerst, 

maar ook omdat deze namen veelvuldig in de door u neergelegde documenten worden vermeld. 

Bovendien slaagde u er bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wel in andere namen op te noemen. 

Uw dochter slaagt er al helemaal niet in enige informatie te geven over de personen die jullie zouden 

bedreigen. Tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud verklaart ze zelfs niet te weten van wie of van 

welke bende de bedreigingen afkomstig waren (CGVS-1 18/10216 p.8). Met moeite kan ze tijdens het 

tweede persoonlijk onderhoud zeggen dat de bende Las Ferias er achter zat. Ze kan echter geen 

namen noemen van personen die tot deze bende behoren. Bovendien heeft ze niet veel moeite gedaan 

zich hierover te informeren (CGVS-2 18/10216 p.4-5, 7).  

 

Ook met betrekking tot de door u aangehaalde vervolgingsfeiten dient te worden vastgesteld dat u 

hierover betrekkelijk vaag blijft. Wanneer de collega’s van uw echtgenoot werden gedood, kunt u niet 

zeggen (CGVS-2 p.7). U beweert dat het ergens in 2006 of 2007 moet zijn geweest. U slaagt er tevens 

niet in de namen van die collega’s te noemen (CGVS-2 p.13) en kan evenmin namen geven van 

personen die door de Las Ferias bende ontvoerd of gedood werden. Bovendien hebt u ook niet naar 

meer informatie hierover gevraagd bij uw echtgenoot (CGVS-2 p.9). Een dergelijke laconieke houding 

doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees. Ook wat betreft het 

achtervolgingsincident van 2015-2016 blijft u zeer vaag. Zo weet u niet precies te zeggen wanneer het 

zou hebben plaatsgevonden: u houdt het op twee of drie jaar geleden (CGVS-1 p.13). Uw dochter heeft 

dan weer geen enkel idee in welk jaar dit incident plaatsvond (CGVS-2 18/10216 p.5). Het enige wat u 

van de auto die jullie achtervolgde kunt zeggen, is dat hij redelijk klein was. U hebt geen idee welke 

kleur hij had (CGVS-2 p.9). Uw dochter heeft dan weer geen idee of het een grote of kleine auto was, 

noch welke kleur deze had. Ze had evenmin enig idee hoeveel personen in deze auto zaten (CGVS-2 

18/10216 p.5-6). Dergelijke vage verklaringen roepen ernstige vraagtekens op bij de geloofwaardigheid 

van uw asielmotieven en kunnen allerminst overtuigen dat jullie werkelijk een gegronde vrees voor 

vervolging zouden hoeven te koesteren.  

 

Verder beweert u dat uw echtgenoot rond september 2018 nog een keer werd achtervolgd. Wat er toen 

precies gebeurde, weet u echter niet (CGVS-2 p.12). Ook dit is wederom bijzonder vaag en wijst er op 

dat uw verklaringen niet met de werkelijkheid overeenstemmen.  

 

Ook hoe jullie op de vermeende vervolgingsfeiten reageerden is niet overeen te stemmen met het 

gedrag van personen die werkelijk geviseerd worden. Zo is het zeer frappant te moeten vaststellen dat 

uw man nooit van telefoonnummer veranderde terwijl hij meer dan tien jaar lang telefonisch zou zijn 

bedreigd (CGVS-1 p.13, CGVS-2 p.7). De uitleg dat u hiervoor gaf, namelijk dat hij zou gezegd hebben 

liever te weten waar zijn vijanden zich bevinden en dat hij dacht ze aan te kunnen, is zeer bedenkelijk 

(CGVS-2 p.10). Het feit dat uw kinderen naar school bleven gaan en u gedurende al die jaren bleef 

werken, staat dan weer in schril contrast met uw bewering dat jullie ondergedoken dienden te leven 

(CGVS-2 p.10-11). Uw dochter beweert daarenboven dat jullie zoals een normaal gezin leefden (CGVS-

2 18/10216 p.6). Uw echtgenoot werkt bovendien momenteel nog steeds in het door hem opgerichte 

borduurbedrijf in Bogota (CGVS-2 p.5). Dat uw echtgenoot, terwijl hij de meest geviseerde persoon van 

uw gezin zou zijn, daarenboven in Colombia achterbleef om voor zijn zieke moeder te zorgen, is 

eveneens onverenigbaar met een gegronde vrees voor vervolging (CGVS-2 p.13). Temeer daar hij nog 

verschillende broers en zussen in Colombia heeft (CGVS-2 p.12). Wanneer u er op wordt gewezen dat 

zij dan toch hun moeder konden verzorgen, beweert u dat hij die verantwoordelijkheid op zich nam en 

dat de anderen niet voor haar konden of wilden zorgen (CGVS-2 p.13). Deze uitleg kan allerminst 

overtuigen. U geeft zelf ook toe dat het vreemd is dat u en uw dochters naar Europa reisden en hij in 

Colombia achterbleef terwijl hij de persoon zou zijn wiens leven zo erg in gevaar zou zijn (CGVS-2 

p.14). Ook dit wijst er allerminst op dat uw echtgenoot en bij uitbreiding zijn gezin werkelijk geviseerd 

zou worden.  
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Wat betreft de documenten die u voorlegt ter staving van uw asielrelaas, namelijk de klacht, het 

gerechtelijk dossier en het politiedossier, dient allereerst te worden opgemerkt dat het slechts kopieën 

zijn, dewelke gemakkelijk manipuleerbaar zijn en waarvan de echtheid geenszins kan worden 

gegarandeerd. Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat hoewel u beweert dat de bedreigingen al 

meer dan tien jaar aan de gang zijn, u enkel een klacht kunt voorleggen die werd ingediend in december 

2017, al dan niet toevallig het moment waarop u besloot een verzoek om internationale bescherming in 

te dienen. In het politiedossier dat u voorlegt, waarvan u beweert dat hierin ook reeds melding wordt 

gemaakt van de aan jullie geuite bedreigingen, worden enkel de taken die uw echtgenoot stelde als 

agent opgesomd, er wordt niets vermeld over bedreigingen die aan hem werden geuit. In het 

gerechtelijk dossier wordt de naam van uw echtgenoot bovendien nergens vermeld (CGVS-2 p. 3-4). In 

ieder geval tonen geen van deze documenten aan dat u zelf enige vrees zou hoeven te koesteren. Wat 

de overige door u neergelegde documenten betreft dient te worden vastgesteld dat deze niets aan 

bovenstaande appreciatie wijzigen. Uw originele identiteitskaart (d.d. 31/10/’94), de identiteitskaarten 

van uw dochters P. en T., uw paspoort (d.d. 23/8/’16), het paspoort van uw dochter P. (d.d. 22/6/’16), uw 

rijbewijs, uw beroepskaartjes, de politiekaartjes en de kopieën van de aanbevelingsbrieven, uw diploma, 

het certificaat van tandmechanica, uw tandartsvergunningen, uw huwelijksakte en de geboorteakten van 

uw kinderen, zijn immers enkel een indicatie voor de identiteit, herkomst, studies en werkzaamheden 

van uw familieleden en u, dewelke hier niet in twijfel worden getrokken. De medische documenten in 

verband met uw schoonmoeder zeggen enkel iets over haar gezondheidssituatie, maar voegen verder 

niets toe aan uw relaas.  

 

De vluchtelingenstatus kan u dus niet worden toegekend.  

 

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, 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. Zo speelt het gewapend conflict tussen de 

rebellengroeperingen, de NIAG’s en de Colombiaanse autoriteiten zich hoofdzakelijk af op het 

platteland.  



  

 

 

RvV  X en RvV X - Pagina 5 

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 Bogota te worden beoordeeld.  

 

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 Bogota 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.  

 

Tot slot dient nog te worden gewezen op het feit dat de verbeteringen die werden aanbracht na het 

lezen van de notities van het persoonlijk onderhoud, geen invloed hebben op bovenstaande 

appreciatie.  

 

Ook uw dochter T. (CG 18/10216 ; O.V. 8.566.038) krijgt een weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.  

 

C. Conclusie  

 

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

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

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

 

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

 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart de Colombiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 6 januari 1998 te Bogota, 

waar u steeds hebt gewoond. U bent een katholiek christen en voltooide uw middelbare studies. Uw 

vader was werkzaam als politieagent en was betrokken bij gerechtelijke dossiers tegen verschillende 

bendeleden van Las Ferias. Hierdoor werd uw gezin bedreigd sinds 2006, onder andere via 

dreigtelefoons. In 2012 is uw vader met pensioen gegaan. Toch bleven de bedreigingen doorgaan. Op 

25 april 2017 bent u uit Colombia vertrokken. Op 26 april 2017 is uw moeder B. (CG 18/10217; O.V. 

8.566.051) met uw minderjarige zus P. uit Colombia vertrokken. Jullie reisden legaal naar België en 

kwamen hier aan op 27 april 2017. Jullie dienden een verzoek om internationale bescherming in op 5 

januari 2018.  

 

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart (d.d. 

8/1/’16) en uw paspoort (d.d. 22/6/’16).  

 

B. Motivering  
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Vooreerst moet worden opgemerkt dat u, in overeenstemming met artikel 48/9 van de 

Vreemdelingenwet, de mogelijkheid werd geboden om de nodige elementen aan te brengen waaruit uw 

eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken.  

 

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, is het duidelijk dat 

u géén dergelijke elementen kenbaar hebt gemaakt, en heeft het Commissariaat-generaal evenmin 

bijzondere procedurele noden in uw hoofde 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 uw gehoor bij het Commissariaat-generaal dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk hebt 

gemaakt dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor persoonlijke en systematische vervolging in de 

zin van de Vluchtelingenconventie bestaat. U beroept zich op het vluchtmotief van uw moeder B. (CG 

18/10217; O.V. 8.566.051). In haar hoofde diende te worden geconcludeerd dat ze er niet in was 

geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te 

maken.  

 

De beslissing inzake de asielaanvraag van uw moeder luidt als volgt:  

 

Rekening houdend met de vaststelling dat u pas na een achttal maanden verblijf in België besloot asiel 

aan te vragen, dienen ernstige vragen te worden gesteld betreffende uw nood aan bescherming. U 

reisde legaal naar België in april 2017. Drie maanden na uw aankomst verviel uw visum, waarna u 

verder geen stappen ondernam om uw verblijf te legaliseren. Pas op 5 januari 2018 diende u hier een 

verzoek om internationale bescherming in. Dit wijst niet op een nood aan bescherming. Uw bewering dat 

uw echtgenoot eerst probeerde het probleem op te lossen, kan niet overtuigen (CGVS-1 p.15, CGVS-2 

p.15). U verbleef immers reeds ongeveer een half jaar in België in illegaal verblijf.  

 

Bovendien moet gewezen worden op een frappant bericht van uw echtgenoot op zijn facebookpagina. 

Hij meldde immers op datum van 27 april 2017 dat hij afscheid nam van zijn dochters die in België 

gingen studeren. Hij vermeldt er nog bij dat het is om hen te verbeteren, maar dat hij triest is omdat het 

lang zal duren eer ze terugkomen. Uw uitleg dat hij dit zei om de echte reden te verdoezelen, kan niet 

overtuigen. Heel opmerkelijk is ook dat hij hierbij vermeldt dat hij misschien wel eens op bezoek zou 

komen in België, maar “zijn Colombia” nooit zou inwisselen (CGVS-2 p.15). Dit lijkt allerminst het 

commentaar van iemand die reeds meer dan tien jaar in zijn land vervolgd wordt. Het feit dat het om 

publieke commentaar gaat die dus door iedereen kan gelezen worden, vormt geen verschoning 

hiervoor. Integendeel, dat iemand die ernstig vervolgd wordt zijn facebookprofiel openbaar zou maken 

en hier informatie over zijn eigen verblijfplaats en die van zijn familie zou prijsgeven, is quasi 

ondenkbaar. Dat uw echtgenoot dit wel deed, vormt dan ook een tegenindicatie voor jullie vermeende 

vrees voor vervolging.  

 

U beweert dat bij terugkeer naar Colombia uw leven gevaar zou lopen naar aanleiding van bedreigingen 

die werden geuit door leden van de bende Las Ferias. Dit nadat ze door toedoen van uw echtgenoot in 

zijn hoedanigheid als politieagent gearresteerd en later veroordeeld werden. Wat dit betreft dient te 

worden opgemerkt dat uw verklaringen hieromtrent zeer vaag blijven, wat verdere twijfels oproept bij de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen. Zo hebt u er geen idee van of deze bende gelieerd is aan 

paramilitairen of guerrilla. Als u gevraagd wordt naar de naam van de leider van de bende die jullie 

viseert komt u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud niet verder dan zijn voornaam “M.” (CGVS-1 

p.10). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud slaagt u er in “M.D.” uit te brengen. Nog steeds lukt het 

u echter niet zijn volledige naam uit te brengen. Bovendien kunt u geen enkele andere naam van 

bendeleden opnoemen (CGVS-1 p.12). U beweert zelfs nooit andere namen van leden van deze bende 

gekend te hebben (CGVS-2 p.8). Dit is niet enkel opmerkelijk omdat deze problemen al een tiental jaar 

zouden aanslepen en al die tijd jullie leven zou hebben beheerst, maar ook omdat deze namen 

veelvuldig in de door u neergelegde documenten worden vermeld. Bovendien slaagde u er bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wel in andere namen op te noemen. Uw dochter slaagt er al 

helemaal niet in enige informatie te geven over de personen die jullie zouden bedreigen. Tijdens haar 

eerste persoonlijk onderhoud verklaart ze zelfs niet te weten van wie of van welke bende de 

bedreigingen afkomstig waren (CGVS-1 18/10216 p.8). Met moeite kan ze tijdens het tweede 

persoonlijk onderhoud zeggen dat de bende Las Ferias er achter zat.  
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Ze kan echter geen namen noemen van personen die tot deze bende behoren. Bovendien heeft ze niet 

veel moeite gedaan zich hierover te informeren (CGVS-2 18/10216 p.4-5, 7).  

 

Ook met betrekking tot de door u aangehaalde vervolgingsfeiten dient te worden vastgesteld dat u 

hierover betrekkelijk vaag blijft. Wanneer de collega’s van uw echtgenoot werden gedood, kunt u niet 

zeggen (CGVS-2 p.7). U beweert dat het ergens in 2006 of 2007 moet zijn geweest. U slaagt er tevens 

niet in de namen van die collega’s te noemen (CGVS-2 p.13) en kan evenmin namen geven van 

personen die door de Las Ferias bende ontvoerd of gedood werden. Bovendien hebt u ook niet naar 

meer informatie hierover gevraagd bij uw echtgenoot (CGVS-2 p.9). Een dergelijke laconieke houding 

doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees. Ook wat betreft het 

achtervolgingsincident van 2015-2016 blijft u zeer vaag. Zo weet u niet precies te zeggen wanneer het 

zou hebben plaatsgevonden: u houdt het op twee of drie jaar geleden (CGVS-1 p.13). Uw dochter heeft 

dan weer geen enkel idee in welk jaar dit incident plaatsvond (CGVS-2 18/10216 p.5). Het enige wat u 

van de auto die jullie achtervolgde kunt zeggen, is dat hij redelijk klein was. U hebt geen idee welke 

kleur hij had (CGVS-2 p.9). Uw dochter heeft dan weer geen idee of het een grote of kleine auto was, 

noch welke kleur deze had. Ze had evenmin enig idee hoeveel personen in deze auto zaten (CGVS-2 

18/10216 p.5-6). Dergelijke vage verklaringen roepen ernstige vraagtekens op bij de geloofwaardigheid 

van uw asielmotieven en kunnen allerminst overtuigen dat jullie werkelijk een gegronde vrees voor 

vervolging zouden hoeven te koesteren.  

 

Verder beweert u dat uw echtgenoot rond september 2018 nog een keer werd achtervolgd. Wat er toen 

precies gebeurde, weet u echter niet (CGVS-2 p.12). Ook dit is wederom bijzonder vaag en wijst er op 

dat uw verklaringen niet met de werkelijkheid overeenstemmen.  

 

Ook hoe jullie op de vermeende vervolgingsfeiten reageerden is niet overeen te stemmen met het 

gedrag van personen die werkelijk geviseerd worden. Zo is het zeer frappant te moeten vaststellen dat 

uw man nooit van telefoonnummer veranderde terwijl hij meer dan tien jaar lang telefonisch zou zijn 

bedreigd (CGVS-1 p.13, CGVS-2 p.7). De uitleg dat u hiervoor gaf, namelijk dat hij zou gezegd hebben 

liever te weten waar zijn vijanden zich bevinden en dat hij dacht ze aan te kunnen, is zeer bedenkelijk 

(CGVS-2 p.10). Het feit dat uw kinderen naar school bleven gaan en u gedurende al die jaren bleef 

werken, staat dan weer in schril contrast met uw bewering dat jullie ondergedoken dienden te leven 

(CGVS-2 p.10-11). Uw dochter beweert daarenboven dat jullie zoals een normaal gezin leefden (CGVS-

2 18/10216 p.6). Uw echtgenoot werkt bovendien momenteel nog steeds in het door hem opgerichte 

borduurbedrijf in Bogota (CGVS-2 p.5). Dat uw echtgenoot, terwijl hij de meest geviseerde persoon van 

uw gezin zou zijn, daarenboven in Colombia achterbleef om voor zijn zieke moeder te zorgen, is 

eveneens onverenigbaar met een gegronde vrees voor vervolging (CGVS-2 p.13). Temeer daar hij nog 

verschillende broers en zussen in Colombia heeft (CGVS-2 p.12). Wanneer u er op wordt gewezen dat 

zij dan toch hun moeder konden verzorgen, beweert u dat hij die verantwoordelijkheid op zich nam en 

dat de anderen niet voor haar konden of wilden zorgen (CGVS-2 p.13). Deze uitleg kan allerminst 

overtuigen. U geeft zelf ook toe dat het vreemd is dat u en uw dochters naar Europa reisden en hij in 

Colombia achterbleef terwijl hij de persoon zou zijn wiens leven zo erg in gevaar zou zijn (CGVS-2 

p.14). Ook dit wijst er allerminst op dat uw echtgenoot en bij uitbreiding zijn gezin werkelijk geviseerd 

zou worden.  

 

Wat betreft de documenten die u voorlegt ter staving van uw asielrelaas, namelijk de klacht, het 

gerechtelijk dossier en het politiedossier, dient allereerst te worden opgemerkt dat het slechts kopieën 

zijn, dewelke gemakkelijk manipuleerbaar zijn en waarvan de echtheid geenszins kan worden 

gegarandeerd. Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat hoewel u beweert dat de bedreigingen al 

meer dan tien jaar aan de gang zijn, u enkel een klacht kunt voorleggen die werd ingediend in december 

2017, al dan niet toevallig het moment waarop u besloot een verzoek om internationale bescherming in 

te dienen. In het politiedossier dat u voorlegt, waarvan u beweert dat hierin ook reeds melding wordt 

gemaakt van de aan jullie geuite bedreigingen, worden enkel de taken die uw echtgenoot stelde als 

agent opgesomd, er wordt niets vermeld over bedreigingen die aan hem werden geuit. In het 

gerechtelijk dossier wordt de naam van uw echtgenoot bovendien nergens vermeld (CGVS-2 p. 3-4). In 

ieder geval tonen geen van deze documenten aan dat u zelf enige vrees zou hoeven te koesteren. Wat 

de overige door u neergelegde documenten betreft dient te worden vastgesteld dat deze niets aan 

bovenstaande appreciatie wijzigen. Uw originele identiteitskaart (d.d. 31/10/’94), de identiteitskaarten 

van uw dochters P. en T., uw paspoort (d.d. 23/8/’16), het paspoort van uw dochter P. (d.d. 22/6/’16), uw 

rijbewijs, uw beroepskaartjes, de politiekaartjes en de kopieën van de aanbevelingsbrieven, uw diploma, 

het certificaat van tandmechanica, uw tandartsvergunningen, uw huwelijksakte en de geboorteakten van 

uw kinderen, zijn immers enkel een indicatie voor de identiteit, herkomst, studies en werkzaamheden 
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van uw familieleden en u, dewelke hier niet in twijfel worden getrokken. De medische documenten in 

verband met uw schoonmoeder zeggen enkel iets over haar gezondheidssituatie, maar voegen verder 

niets toe aan uw relaas.  

 

De vluchtelingenstatus kan u dus niet worden toegekend.  

 

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

veiligheidssituatie in Bogota te worden beoordeeld.  

 

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 Bogota 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.  

 

Tot slot dient nog te worden gewezen op het feit dat de verbeteringen die werden aanbracht na het 

lezen van de notities van het persoonlijk onderhoud, geen invloed hebben op bovenstaande 

appreciatie.  

 

Derhalve kan u evenmin een beschermingsstatus worden toegekend.  

 

C. Conclusie  

 

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

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

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

 

2. Inzake de procedure 

  

2.1.  De Raad stelt vast dat de verzoeken om internationale bescherming die door beide verzoeksters 

werden ingediend op 5 januari 2018 nauw verbonden en gelijklopend zijn. Deze samenhang blijkt tevens 

uit het feit dat zij identieke verzoekschriften hebben ingediend. Omwille van deze vastgestelde 

samenhang worden de dossiers in het kader van een goede rechtsbedeling gevoegd.  

 

3. Over het beroep 

 

3.1. Verzoekschrift 

 

Verzoeksters voeren in hun verzoekschriften van 18 januari 2019 en respectievelijk 29 januari 2019 een 

schending aan van “artikel 48/3 Vw, artikel 1 A verdrag van Geneve, schending van artikel 48/4 en 48/5 

§ 3 Vw, schending artikel 3 EVRM, schending van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991) en schending van de beginselen 

van behoorlijk bestuur : Zorgvuldigheidsplicht en de redelijkheidsplicht”. 

 

Verzoeksters stellen dat zij Colombia hebben moeten verlaten omdat hun gezin/familie meermaals 

bedreigd is door de bende Las Ferias. Zij vrezen voor hun leven en menen dat de Colombiaanse 

overheid zichzelf niet kan beschermen tegen dergelijke bendes, laat staan zijn burgers.  

 

De echtgenoot van verzoekster B. en vader van verzoekster T. was werkzaam als politieagent. 

Verzoeksters leggen uit dat deze veel criminele groepen heeft kunnen oppakken waaronder 

cocaïnehandelaars en guerrillagroepen en betrokken was bij gerechtelijke dossiers tegen verschillende 

leden van de bende Las Ferias, waardoor verzoeksters en hun familie/gezin sinds 2006 door deze 

bende werden bedreigd door dreigtelefoons, achtervolgingen en beroving. 

Verzoeksters vrezen dat zij gedood zullen worden door de bende, zoals ook met de collega’s van B.’s 

echtgenoot / T.’s vader is gebeurd. Verzoekster B. haalt aan dat ook de rechter die de zaak behandelde 

werd bedreigd, dat zij en haar familie meerdere malen van huis moest veranderen en dat zij en haar zus 

constant van school dienden te veranderen.  

 

Verzoeksters wijzen op de bewijsstukken die zij reeds neerlegden. 

 

Voorts menen verzoeksters dat zij minstens recht hebben op subsidiaire bescherming. Zij wijzen op de 

precaire veiligheidssituatie in Colombia en op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier.  

 

Verzoeksters voeren een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 3 van het EVRM 

en van “artikel 10 van het EG Verdrag”. 
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3.2. Stukken 

 

Bij hun verzoekschriften voegen beide verzoeksters “Bewijs dreiging – gerechtelijk dossier”. 

 

3.3. Over de gegrondheid van het beroep 

 

3.3.1. 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. 

 

3.3.2. 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. 

 

3.4. De Raad wijst op de vaste rechtspraak bij de Raad van State dat stelt dat de uiteenzetting van een 

middel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn 

als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd 

geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr.166.392). Waar verzoeksters de 

schending van artikel 10 van het EG-Verdrag aanvoeren, wordt geen duidelijke omschrijving gegeven 

van de wijze waarop de verdragsbepaling door de bestreden beslissing zou worden geschonden. 

Overigens ziet de Raad hoegenaamd niet in hoe artikel 10 van het EG-Verdrag zou zijn geschonden 

daar dit beginsel de loyaliteitsverplichting van EU-lidstaten voorschrijft. 

 

3.5. Aangaande de vluchtelingenstatus 

 

3.5.1. Verzoeksters verklaren afkomstig te zijn uit Colombia. Ze leggen meerdere identiteitsdocumenten 

neer die dit bevestigen: identiteitskaarten van verzoekster B., verzoekster T. en P., de paspoorten van 

verzoekster B., verzoekster T. en P., het rijbewijs van verzoekster B., de huwelijksakte van verzoekster 

B. en de geboorteakten van T. en P.. Deze feiten worden niet betwist en zijn dus geen punt in het 

geding. 

 

3.5.2. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt 

omwille van één van de in 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 

(Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot 

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.  

 

3.5.3. Verzoeksters voeren aan dat zij en hun gezin bedreigd werden door bendeleden van La Ferias 

omdat deze door verzoekster B.’s echtgenoot Pe. (verzoekster T.’s vader) in zijn hoedanigheid als 

politieagent gearresteerd en later veroordeeld werden. Verzoeksters’ voorgehouden vervolgingsfeiten 

betreffen gemeenrechtelijke problemen. Noch uit verzoeksters’ verklaringen, noch uit het administratief 

dossier, noch uit andere elementen van de verzoekschriften kan blijken dat verzoeksters vrezen in 

Colombia te worden vervolgd omwille van één van de vermelde redenen in artikel 1, A (2) van het 

Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Immers verzoeksters kunnen niet stellen te behoren tot een 

sociale groep met een aangeboren kenmerk en gemeenschappelijke achtergrond dat niet gewijzigd kan 

worden, in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet. Er liggen evenmin elementen voor 

waaruit een politieke draagwijdte kan blijken. Verzoeksters beweren dit ook niet.  
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3.5.4. 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.  

 

3.6. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus 

 

3.6.1.  Verzoeksters leggen de beroepskaartjes van verzoekster B., de politiekaartjes en de kopieën van 

de aanbevelingsbrieven, het diploma van verzoekster B., het certificaat van tandmechanica van 

verzoekster B., de tandartsvergunningen van verzoekster B., de studies en werkzaamheden van 

verzoeksters. Ook deze zaken worden niet betwist evenmin wordt de hoedanigheid van voormalig 

politieagent van verzoeksters echtgenoot/vader betwist. 

 

3.6.2. De Raad neemt aan dat de hoedanigheid van politieman in Colombia tijdens de burgeroorlog niet 

evident was. Ook kan aangenomen worden dat het aanhouden van criminelen tot bijzondere 

waakzaamheid heeft geleid  in Colombia. Evenwel dient ook te worden aangenomen dat binnen het 

politiekorps passende maatregelen genomen werden.  

 

3.6.3. Verzoeksters verklaren beide niet te kunnen terugkeren naar Colombia omwille van bedreigingen 

die werden geuit door leden van de bende Las Ferias, nadat deze door toedoen van verzoekster B.’s 

echtgenoot Pe. (verzoekster T.’s vader) in zijn hoedanigheid als politieagent gearresteerd en later 

veroordeeld werden. Verzoeksters hun verklaringen over feiten, de bendeleden die hun familie zouden 

bedreigd hebben blijven onaannemelijk vaag, wat te meer klemt nu dit over een bijzonder lange periode 

van twaalf/ intussen dertien jaar (sinds 2006) zou gaan (notities B. 1, p. 9). Zo wist verzoekster B. niet of 

de bende Las Ferias gelieerd is aan paramilitairen of guerrilla (notities B. 2, p. 8). Bovendien kwam 

verzoekster B. tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud niet verder dan te stellen dat de leider van de 

bende, die haar gezin viseerde, “M.” heet (“Door wie werden die feiten gepleegd?”, “Bende genaamd 

Las Ferias, aangevoerd door M..”, “M. en hoe nog?”, “Weet ik niet.”, notities B. 1, p. 10). Tijdens haar 

tweede persoonlijk onderhoud stelde ze dat zijn naam “M.D.” was (notities B. 2, p. 12). De klacht van 6 

december 2017, ingediend door P., maakt echter melding van ene “M.D.J.A.” (zie vertaling klacht in 

administratief dossier). Verzoekster B. bleek verder niet in staat nog andere namen van bendeleden op 

te noemen, niettegenstaande zij verklaarde dat er 20 à 25 andere leden waren (notities B. 1, p. 12; 

notities B. 2, p. 8). De waarachtigheid van deze bedreiging wordt onderuit gehaald gezien de ernstige 

onwetendheid van verzoeksters over problemen die reeds meer dan dertien jaar zouden aanslepen en 

al die tijd hun leven zouden hebben beheerst, en omdat deze namen van de bendeleden veelvuldig in 

de door haar neergelegde documenten worden vermeld. De vaststelling dat verzoekster B. er bij de DVZ 

wel in slaagde andere namen, alsook M.D.J.A., op te noemen (vragenlijst CGVS, punt 3.5) komt dan 

ook ingestudeerd voor. Het is immers niet aannemelijk dat verzoekster B. met haar echtgenoot en haar 

kinderen niet zou bespreken wie ze moeten vrezen en hoe deze te herkennen zijn en hoe ze zich dienen 

te gedragen. Dit klemt te meer nu verzoekster meende dat ze haar land samen met haar kinderen moest 

ontvluchten omwille van deze bende en hun bedreigingen. Verzoeksters kunnen met dergelijke 

lacunaire verklaringen en essentiële onwetendheden niet aantonen dat ze jarenlang werden bedreigd, 

laat staan vervolgd. Ten slotte meent de Raad dat dit niet kan worden losgezien van de vaststelling dat 

verzoekster B. hooggeschoold is als tandheelkunde en odontologie zodat nauwkeurige verklaringen 

kunnen verwacht worden. Voorts kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster B. een zelfstandige 

praktijk had als tandheelkundige en ze geen problemen had met deze praktijk of gehinderd werd in haar 

werkzaamheden omwille van bedreigingen. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom ze haar land 

heeft verlaten.  

 

3.6.4. Verzoekster T. bleek mogelijks nog minder op de hoogte over de oorzaken en concrete redenen 

van hun vertrek. Tijdens haar eerste persoonlijk onderhoud verklaarde ze zelfs niet te weten van wie de 

bedreigingen afkomstig waren (“Dat weet ik niet. Ik weet niet wie bedreigingen geuit heeft, weet enkel 

dat ik die telefoon ontving en gaf boodschap door aan vader. Verder weet ik niet.”, notities, p. 8), noch of 

er een bepaalde bende bij betrokken was (notities T. 1, p. 8). Pas tijdens haar tweede persoonlijk 

onderhoud kon ze uiteindelijk wel aangeven dat de bende Las Ferias haar familie bedreigde (notities 

van het persoonlijk onderhoud van verzoekster T. van 12 oktober 2018 (hierna: notities T. 2), p. 4), maar 

wist voor het overige niets over de bende (notities T. 2, p. 4), noch kende ze enig bendelid bij naam 

(notities T. 2, p. 5). Hieruit kan slechts afgeleid worden dat deze bedreigingen niet het 

gespreksvoorwerp was binnen de familie wat geheel strijdt met de constante bedreigingen die boven 

hun hoofd hingen.  
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Bovendien blijkt uit verzoeksters verklaringen dat ze evenmin moeite heeft gedaan zich over deze bende 

te informeren (“Hebt u naar meer informatie over deze bende gevraagd?”, “Neen.”, “Waarom niet?”, “Ik 

heb onlangs wel achter gevraagd. Maar mijn papa heeft gezegd dat mijn mama wel over alle nodige 

informatie beschikte dat ik me er geen zorgen over moest maken. Dat alles wel goed ging komen.”, “Dan 

zelf geprobeerd misschien op internet of zo er iets over te weten te komen?”, “Neen eigenlijk niet. Alle 

nieuwsberichten uit Colombia zijn altijd heel open en heel ongecensureerd, zijn heel hard om te lezen. Is 

ook onmogelijk op die manier te weten over wie het gaat. Daarom heb ik ook nooit meer willen weten 

erover.”, notities T. 2, p. 5; “Stelden jullie hier dan geen vragen over?”, “Neen, eigenlijk niet. Ik ben nooit 

zo iemand geweest die alles moest weten. Als ze niet wilden vertellen, dan was het zo.”, notities T. 2, p. 

7). Uit dergelijke verklaringen kan bezwaarlijk blijken dat het gezin was bedreigd nu of dat het nodig 

geacht werd dat de kinderen waren aangespoord op hun hoede te zijn voor bepaalde individuen. 

Bovendien kan van verzoekster T. redelijkerwijs worden verwacht dat zij kan aangeven waarom ze een 

vraag om internationale bescherming meent te moeten indienen en voor wie zij haar land diende te 

ontvluchten, minstens dat zij hiernaar informeert en dat haar vader en moeder haar dan ook informatie 

verschaffen, quod non.  

Uit de verklaringen van verzoekster T. blijkt enkel dat haar moeder haar vertelde dat zij hun land 

verlieten om familieleden te bezoeken (“De belangrijkste reden waarom we het land verlieten was omdat 

mijn moeder me zei dat we familieleden hier zouden bezoeken, dat was voornaamste reden waarom we 

land verlieten, waarvan ik op hoogte was. Voor beslissing land te verlaten, had ik dreigtelefoon 

ontvangen, voelde me er slecht over. Maar belangrijkste reden was om familie te bezoeken. Zo vertelde 

mijn moeder me althans.”, notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekster T. van 7 augustus 

2018 (hierna: notities T. 1), p. 7). Wat mogelijk is, maar bezwaarlijk een nood aan bescherming kan 

aantonen. 

 

3.6.5. De oppervlakkige, vaak nietszeggende verklaringen van beide verzoeksters aangaande de door 

hen aangebrachte vervolgingsfeiten ondergraven voorts de geloofwaardigheid van hun relaas. Zo wist 

verzoekster B. niet wanneer de collega’s van haar echtgenoot gedood werden (“Juiste datum weet ik 

niet meer,-alleszins na de zitting.”, notities B. 2, p. 7; “Was alleszins na de zitting, 2006 of 2007, exacte 

datum weet ik niet.”, notities B. 2, p. 13), noch hoe die collega’s heetten (notities B. 2, p. 13) en kon ze 

evenmin namen geven van personen die door de Las Ferias bende ontvoerd of gedood werden (notities 

B. 2, p. 9). Bovendien informeerde verzoekster zich hierover niet bij haar echtgenoot (“Hebt u naar meer 

informatie over deze bende gevraagd, eventueel bij echtgenoot?”, “Neen.”, “Waarom niet?”, “Hij vertelde 

me alleen het nodige altijd, meer wilde hij niet vertellen. Gewoon soort van beschermingsmaatregel om 

ons te beschermen.”, “Oké, maar nu bent u toch in België, u had toch meer vragen kunnen stellen.”, “Ja, 

maar hij heeft nog altijd niet meer verteld; hij zegt altijd dit is alles wat je moet weten.”, notities B. 2, p. 

9). Verzoekster B.’s desinteresse in de door haar voorgehouden vervolgingsfeiten doen afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van de door haar ingeroepen vrees voor bedreigingen.  

 

3.6.6. Verder bleven beide verzoeksters eveneens zeer vaag over het achtervolgingsincident van 2015-

2016, waar zij beide bij betrokken waren (notities B. 2, p. 9; notities T. 2, p. 6). Zo wist verzoekster B. 

niet precies wanneer dit incident plaatsvond (“Twee-drie jaar geleden moet dat zijn geweest. Niet directe 

datum in mijn hoofd.”, notities B. 1, p. 13) en had verzoekster T. geen enkel idee wanneer de 

achtervolging zich had voorgedaan (“Wanneer gebeurde die achtervolging?”, “Dat weet ik echt wel niet, 

was wel tijdens een schoolvakantie, denk ongeveer helft van het jaar, in juni, neen, denk dat het niet 

klopt, was denk ik in december, tijdens schoolvakantie.”, “U weet niet welk jaar?”, “Neen. Dat weet ik 

niet goed.”, “Hoelang geleden ongeveer?”, “Ik weet het niet.”, “Rond welk uur gebeurde dat?”, “Ik weet 

niet hoe laat, maar was al bijna nacht.”, notities T. 2, p. 5). Verder was het enige dat verzoekster B. van 

de auto die hen achtervolgde kon zeggen dat hij redelijk klein was (“Door welke soort auto werden jullie 

achtervolgd?”, “Daar heb ik nooit op gelet. Redelijk kleine auto.”, “Kleur van die auto, weet u die nog?”, 

“Neen, want het was 's nachts.”, notities B. 2, p. 9). Verzoekster T. had dan weer geen idee of het een 

grote of kleine auto was, noch welke kleur deze had en wist evenmin hoeveel personen in deze auto 

zaten (“Door welke soort auto achtervolgd?”, “Weet niet. Niet goed gezien.”, “Ook niet of grote / kleine 

auto was?”, “Neen. Enige wat ik nog weet is dat de twee lichten van auto heb gezien, meer niet.”, “Kleur 

auto weet u die nog?”, “Neen.”, “Hoeveel personen zaten in achtervolgende wagen?”, “Niet gezien.”, 

notities T. 2, p. 5-6). Verzoeksters maken de achtervolging met hun vage en beperkte verklaringen niet 

aannemelijk. Bovendien is meer dan redelijk te verwachten dat het gezin van een (voormalig) politieman 

een dergelijk achtervolgingsincident tijdens uitgebreid zou bespreken, zodat zij dan ook in staat zouden 

zijn deze achtervolging coherent en gedetailleerd toe te lichten. Dit is niet het geval, wel integendeel. 

Aldus falen verzoeksters hun beweringen aannemelijk te maken.   
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3.6.7. Ook verzoekster B.’s bewering dat haar echtgenoot rond september 2018 nog een keer werd 

achtervolgd, kan niet overtuigen, nu zij opnieuw niet kan aangeven wat er toen precies gebeurde 

(notities B. 2, p. 12). De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeksters B. en T. een relaas naar voor 

schuiven dat zij nauwelijks kunnen toelichten.  

 

3.6.8. Voorts valt het gedrag van verzoeksters en hun gezin niet te verzoenen met hun voorgehouden 

vrees voor vervolging. Zo kan niet worden ingezien dat verzoekster B.’s man nooit van telefoonnummer 

veranderde wanneer hij meer dan tien jaar lang telefonisch zou zijn bedreigd (notities B. 1, p. 13; notities 

B. 2, p. 7). Verder valt de bewering dat verzoeksters gezin ondergedoken diende te leven, niet te rijmen 

met het gegeven dat verzoekster T. en haar zus P. naar school bleven gaan en verzoekster B. 

gedurende al die jaren bleef werken in een eigen tandartsenpraktijk waar ze gemakkelijk gelokaliseerd 

kon worden (notities B. 2, p. 10-11). Verzoekster T. gaf dan weer aan dat ze zoals een normaal gezin 

leefden (“Hebben jullie ondergedoken geleefd?”, “Hoezo ondergedoken?”, “Dat is wat ik wil weten: 

leefden jullie ondergedoken zodat niemand kon weten  waar jullie waren en wat jullie deden of leefden 

jullie gewoon?”, “Zoals een normaal gezin. Een gewoon huis. We hadden wel wapens thuis. Dat was 

gewoon ter bescherming.”, notities T. 2, p. 6). Ook de echtgenoot van verzoeksters B. (vader van 

verzoekster T.) richtte een borduurbedrijf in Bogota op in deze periode waar hij momenteel nog steeds 

draait (notities B. 2, p. 5) en dus de aanhoudende aandacht en handelen vraagt van deze echtgenoot en 

vader. Voorts is de echtgenoot van B./vader van T. de oorzaak en het doel van de bedreiging zodat zijn 

beslissing in Colombia te blijven – zonder onder te duiken – om voor zijn zieke moeder te zorgen 

(notities B. 2, p. 13), hoewel hij daar nog verschillende broers en zussen heeft (notities B. 2, p. 12-13) de 

vraag om internationale bescherming verder onderuit haalt. Ook verzoekster B. gaf tijdens haar 

persoonlijk onderhoud zelf toe dat het vreemd is dat zij en haar dochters naar Europa reisden en hij in 

Colombia achterbleef terwijl hij beweerdelijk erg in gevaar zou zijn (notities B. 2, p. 14). Uit dergelijke 

vaststellingen kan slechts blijken dat verzoekster B.’s echtgenoot en bij uitbreiding zijn gezin niet 

geviseerd worden in Colombia.  

 

3.6.9. De door verzoeksters voorgelegde documenten ter staving van hun relaas, namelijk de klacht, het 

gerechtelijk dossier en het politiedossier, betreffen fotokopieën, kunnen de bovenstaande conclusies 

niet doen wijzigen. Zoals hoger wordt gesteld, wordt niet betwist van verzoeksters echtgenoot/vader, 

destijds bij de politie was. Aan de echtheid van het voorgelegde logboek/persoonlijk politiedossier van 

verzoeksters echtgenoot dat ook ter terechtzitting nader wordt getoond, wordt – niettemin dit een 

fotokopie betreft – niet meteen getwijfeld. In dit politiedossier worden enkel de taken opgesomd die 

verzoekster B.’s echtgenoot stelde in zijn functie waaronder de aanhouding van deze crimineel. Er wordt 

echter niets vermeld over bedreigingen die aan hem of zijn gezin werden geuit of speciale maatregelen 

die werden genomen. Nergens kan blijken dat hij een bijzondere rol had in deze zaak. Verzoekster B. 

stelt dat haar echtgenoot bij de opsporing zat en geen uniform droeg. Het gerechtelijk dossier toont 

wordt de naam van verzoekster B.’s echtgenoot nergens vermeld wat mogelijk is, doch dit kan evenmin 

gelden als bewijs van 12-jaar durende bedreigingen. Geen van deze documenten tonen aan dat 

verzoeksters zelf enige vrees moeten koesteren.  

De (enige) voorgelegde klacht, ingediend door Pe., is recent en dateert van 6 december 2017, kort 

voordat verzoeksters een verzoek om internationale bescherming indienen. De bewijswaarde van een 

dergelijke kracht is overigens gering nu een klacht slechts een weergave van de verklaringen van de 

indiener en deze aldus op zich geen bewijs vormt dat de verklaarde gebeurtenissen ook daadwerkelijk 

hebben plaatsgevonden. Voorts stelt verwerende partij ter terechtzitting terecht dat de datum van deze 

klacht bijzonder laat is en kon verwacht worden dat een politieman weet dat hij klacht kan indien, vooral 

nu de voorgehouden feiten reeds meer dan tien jaar geleden hun aanvang kenden. 

 

3.6.10. De voorgelegde medische documenten van de schoonmoeder van verzoekster B. bevestigen 

haar gezondheidssituatie, maar kunnen de door verzoeksters beweerde vervolgingsfeiten in Colombia 

niet aantonen. 

 

3.6.11. Ten slotte blijkt uit een bericht op de Facebookpagina van de echtgenoot van verzoekster B. dat 

verzoeksters Colombia omwille van andere dan de voorgehouden migratieredenen hebben verlaten. Zo 

stelde hij op 27 april 2017 dat hij afscheid nam van zijn dochters die in België gingen studeren en dat het 

voor hun eigen bestwil is, maar dat hij triest is omdat het lang zal duren eer ze terugkomen. Verzoekster 

B.’s echtgenoot vermeldde hierbij tevens dat hij misschien wel eens op bezoek zou komen in België, 

maar zijn Colombia nooit zou inwisselen (zie vertaling conversatie Facebook in administratief dossier). 

Verzoekster B.’s uitleg dat hij dit zei om de echte reden te verdoezelen (notities B. 2, p. 15), kan niet 

overtuigen.  

 



  

 

 

RvV  X en RvV X - Pagina 14 

Immers is niet aannemelijk dat iemand die beweerdelijk reeds tien jaar wordt vervolgd zijn 

Facebookprofiel openbaar zou maken en hier informatie over zijn eigen verblijfplaats en die van zijn 

familie zou prijsgeven. Het gegeven dat verzoekster B.’s echtgenoot dit wel deed ondergraven de 

voorgehouden bedreigingen en vrees voor vervolging.  

 

3.6.12. Bijkomend stelt de Raad vast dat beide verzoeksters pas 5 januari 2018 een verzoek om 

internationale bescherming indienden, terwijl zij reeds in april 2017 in België aankwamen en er aldus 9 

maanden verbleven. Zelfs na het vervallen van hun visum, drie maanden na aankomst, lieten 

verzoeksters na een dergelijk verzoek in te dienen. Ter terechtzitting wordt nog gesteld dat de 

laattijdigheid op zich geen afbreuk doet van de waarachtigheid van een verzoek om internationale 

bescherming.  

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeksters uitdrukkelijk verklaarden hun land te hebben 

verlaten omwille van veiligheidsredenen. 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 zij bij haar aankomst of kort daarna bij de 

autoriteiten van het onthaalland een verzoek om internationale bescherming indient. De bewering van 

verzoekster B. dat haar echtgenoot eerst probeerde het probleem op te lossen kan niet verschonen dat 

verzoeksters zich niet meteen op de internationale bescherming waarop zij menen aanspraak te maken, 

beriepen (notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekster B. van 7 augustus 2018 (hierna: 

notities B. 1), p. 15; notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekster B. van 12 oktober 2018 

(hierna: notities B. 2), p. 15). De laattijdige aanvraag is dan ook wel degelijk een teken dat verzoeksters 

hun land niet hebben verlaten omwille van een nood om internationale bescherming. 

 

3.6.13. Noch uit hun verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat verzoeksters 

voldoen aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verder beperken 

verzoeksters zich in hun verzoekschriften tot het herhalen van het asielrelaas, maar laten zij na concrete 

en geobjectiveerde elementen aan te voeren die bovenstaande conclusies kunnen weerleggen. 

 

3.6.14. 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 Bogota, Colombia, 

geen binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, 

c) van de Vreemdelingenwet. 

 

3.6.15. 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 namen 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).  

 

3.6.16. Verder volgt uit de COI Focus dat de aard van het geweld 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 hun land van herkomst, 

maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied waarvan zij afkomstig zijn, in casu de stad Bogota. 

 

3.6.17. 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 

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

mate gelieerd is aan een 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, et cetera) en dat 

het aanwezige geweld in de steden bijgevolg niet willekeurig is.  
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Zo treffen de moorden die in de steden worden gepleegd bijna uitsluitend burgers met een specifiek 

profiel, zoals bijvoorbeeld vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten of journalisten. 

Verder blijkt dat het aantal moorden in Bogota, van alle grote steden, het laagst is, dat de meeste 

moorden op slechts 6 procent van het grondgebied van Bogota worden gepleegd en dat deze 

voornamelijk gelieerd zijn aan drugshandel (COI Focus, p. 26-27). Verzoeksters leggen geen stukken 

voor die hierop een ander licht werpen. 

 

3.6.18. 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 haar 

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet 

bedoelde ernstige  bedreiging, quod non in casu. 

 

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

 

3.7. In de mate dat verzoeksters aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te 

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood 

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.8. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd. 

 

3.8.1. 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. 

 

3.8.2. 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. 

 

4. Kosten 

 

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

partijen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

Artikel 3 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd. 

 

Artikel 4 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

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 

 


