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nr. 219 114 van 21 november 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-P. DE BUISSERET

Sint-Quentinstraat 3/3

1000 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 2 april 2019

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

staatlozen van 28 februari 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 5 april 2019 met refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. QUESTIAUX loco advocaat

M. DE BUISSERET en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster die volgens haar verklaringen België binnenkwam op 15 februari 2018, verklaart er zich

op 2 mei 2018 vluchteling.

1.2. Op 28 februari 2019 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend

schrijven op dezelfde dag naar verzoekster werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Colombiaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Granada (provincie Meta).

U bent geboren op 29 augustus 1964. U heeft twee dochters, één met uw huidige echtgenoot en één uit

een vorige relatie.

U woonde in 1983 in San José el Guaviare (departement Guaviare), toen uw broers E. en L. spoorloos

verdwenen. Verre familieleden van u hadden de leugenachtige roddel verspreid dat deze broers

betrokken waren bij de gewapende opstand. Uw vader verliet kort na hun verdwijning het huis omdat

jullie te horen hadden gekregen dat ze hem gingen vermoorden. O., een jongen die verliefd op u was,

was lid van de bende die uw broers had laten verdwijnen. Hij zei u op een dag dat hij te weten kwam dat

ze ook u wilden vermoorden. U verliet het huis en dook onder bij uw vader in Granada (departement

Meta). Acht dagen na uw vertrek kreeg u te horen dat O. gedood werd.

U verhuisde jarenlang naar verschillende plaatsen in Colombia. Gezien het conflict tussen de

paramilitairen en guerrillabewegingen diende u telkens opnieuw een veilig onderkomen te zoeken.

Vanaf 1999 ging u wonen in Lejanías (departement Meta). Hier woonde u tot u op één oktober 2017

werd aangesproken door een man die informatie over u vroeg. U vertelde hem allerlei zaken, waaronder

uw woonplaats. Hij zei u na verloop van tijd dat hij M.C. heette, de beste vriend van de destijds

vermoorde O.. Hij deelde u mee dat uw broers in werkelijkheid op brutale wijze door hem en de bende

vermoord werden. U verzon een smoes en ging weg van die plaats. U kwam achteraf te weten dat M.C.,

samen met enkele andere gewapende mannen, naar u op zoek was. U besloot onder te duiken.

U verliet samen met uw man uw huis vijf dagen nadat u werd aangesproken door M.C. en verhuisde

naar Cano Rojo, een dorp op tien minuten rijden van de stad Granada. Hier woonde u nog vier

maanden vooraleer per vliegtuig Colombia te verlaten op 14 februari 2018. Via een transit in Madrid

kwam u de volgende dag in België aan. U diende op 2 mei 2018 een verzoek om internationale

bescherming in.

U verklaart niet terug te kunnen keren naar Colombia, waar u vreest te worden vermoord door M.C..

Bovendien is het op het platteland te gevaarlijk omdat paramilitairen of guerrillabewegingen er de plak

zwaaien.

Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer: uw paspoort, rijbewijs, de identiteitskaart

van uw nieuwe man, een huwelijksakte, een overlijdensakte van uw stiefzoon en een bevestiging van de

politie van diens dood. Hij werd in het jaar 1999 doodgeschoten.

B. Motivering

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.

Er dient voorts te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat

u een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Vooreerst uit het CGVS de nodige twijfels bij uw verklaring dat twee van uw broers spoorloos

verdwenen en dat u en uw familieleden beticht werden van samenwerking met de guerrillero’s. U

verklaart dat u in 1983 uw huis zou zijn moeten ontvluchten omdat men u wou doden. Het is opvallend

dat uw broers en zussen, die in de jaren ’90 in België een verzoek om internationale bescherming

indienden, de zaken anders voorstelden. Uw zus L. (U.C.L.; CG 96/18002) werd de vraag gesteld of u

ooit problemen kende, waarop ze zei dat uw oudste dochter een jaar voor haar persoonlijk onderhoud

een aanrijding had gekend met een motorfiets. Ook zou uw stiefzoon vermoord zijn geweest. Ze maakte

echter geen melding als zou u in 1983 met de dood bedreigd zijn geweest (CGVS U.C.L., 31.05.2001,

p.10). Haar werd bovendien de vluchtelingenstatus geweigerd omdat er geen geloof kon worden

gehecht aan haar verklaring als zou ze valselijk beschuldigd zijn geweest van samenwerking met een

guerrillabeweging. Uw broer V. (U.C.V.; 96/17999) verklaarde dat twee van jullie broers verdwenen

waren en dat jullie San José verlieten omdat jullie je “onveilig voelden” (CGVS U.C.V., 04.03.1997, p.5-

7). Dat u met de dood zou zijn bedreigd, vertelde hij niet. Dat hij achteraf beschuldigd zou zijn geweest

van deelname aan een guerrillabeweging, werd door het CGVS bovendien ongeloofwaardig geacht. Het

verzoek om internationale bescherming van uw zus A. (U.C.A.; CG 99/11378) werd geweigerd omdat

geen geloof kon gehecht worden aan haar verklaring als zou ze betogingen hebben georganiseerd en

bedreigd werd met de dood. Uw zus Ar. (U.C.Ar.; CG 96/18000) verklaarde ook problemen te hebben

gekend met het Colombiaanse leger omdat ze beschuldigd werd van deelname aan een

guerrillabeweging. Ook hier werd niet het minste geloof aan gehecht. Uw broer Du. (U.C.Du.; CG
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98/14055) en uw zus Di. (U.C.Di.B.; CG 96/18060) ontvingen wel de vluchtelingenstatus. Dient te

worden opgemerkt dat Du. verklaarde dat uw broers E. en I. door de politie werden vermoord (U.C.Du.,

24.02.2000, p.2 & 3), terwijl u het over een bende heeft. Uw zus Di. situeerde het zogezegde jaar van

hun mysterieuze verdwijning niet in 1983 maar in 1982 (U.C.Di.B. 12.09.1997, verhoorblad). Bovendien

merkt het CGVS op dat de loutere vaststelling dat zij twee de vluchtelingenstatus verkregen, niet

automatisch hoeft te betekenen dat ook uw problemen geloofwaardig worden geacht. Elk verzoek om

internationale bescherming wordt individueel en op eigen merites beoordeeld.

Verder dient te worden opgemerkt dat u zich tegenspreekt wat betreft de namen van uw broers die

zouden ontvoerd zijn geweest. U verklaart bij het CGVS dat hun namen E. en L. waren (CGVS, p.11),

waar u bij de DVZ sprak over E. en I. (vragenlijst CGVS, vraag 3.5 en verklaring DVZ, vraag 17).

Hiermee geconfronteerd blijkt u nog nooit van de naam I. te hebben gehoord (CGVS, p.11 & 12). Dit

ondermijnt verder het geloof in de beweerde ontvoering van twee van uw broers. Er dient te worden

opgemerkt dat zelfs in het eerder onwaarschijnlijke geval twee van uw broers begin jaren ’80 werden

ontvoerd, het CGVS nog steeds niet inziet waarom u hierdoor meer dan dertig jaar na datum nog

problemen zou ondervinden.

U verklaart dat twee van uw broers werden ontvoerd en ene O., die een boontje voor u had, u had

verklapt dat de bende waarin hij zat ook u ging vermoorden. Enkele dagen daarna zou de loslippige O.

zijn vermoord (CGVS, p.6). U verklaart verder dat u enkele maanden voor uw vertrek naar België werd

benaderd door een goede vriend van O., genaamd M., en dat deze u wou vermoorden omdat hij u als

schuldige voor de dood van zijn vriend O. zag (CGVS, p.13). Het doet evenwel enorm verbazen dat hij u

als schuldige zou hebben gezien. Het is volgens uw verklaringen namelijk zijn eigen bende die O. zou

vermoord hebben. Indien hij u dit werkelijk kwalijk zou hebben genomen, dient ook hier te worden

opgemerkt dat het opmerkelijk is dat hij dan meer dan dertig jaar zou wachten om u te viseren.

Uw verklaringen in verband met de ontmoeting die u met M.C. zou hebben gehad, zijn bovendien niet

zeer logisch te noemen. Hij zou u benaderd hebben doch zou u van hem simpelweg zijn kunnen

wegstappen door te zeggen dat ‘u moest gaan’ (CGVS, p.7). U verklaart dat M. dezelfde dag met een

aantal mannen naar u kwam vragen bij een verkoopster waar u vaak inkopen ging doen. Gevraagd hoe

u weet dat M. hierbij aanwezig zou zijn geweest, antwoordt u dat hij dit wel móet geweest zijn. Gevraagd

om hoeveel personen het ging die naar u zouden gevraagd hebben, moet u opvallend genoeg het

antwoord schuldig blijven (CGVS, p.11). U spreekt zich bovendien tegen wat betreft het tijdstip dat u zou

zijn aangesproken. Waar u bij de DVZ verklaarde dat u door deze persoon werd aangesproken op 1

september 2017, spreekt u bij het CGVS van 1 oktober 2017 (vragenlijst DVZ, vraag 3.5 & CGVS, p.8).

Dergelijke zaken ondermijnen verder het geloof in uw beweerde problemen.

Hoewel uw paspoort blijkt te zijn uitgereikt op 7 november 2017, aldus bijna anderhalve maand nadat u

zogezegd zou zijn aangesproken door deze M., blijkt het opvallend genoeg niet mogelijk voor u om met

zekerheid te zeggen of u dit paspoort hebt bekomen voor of nadat u door hem werd benaderd (CGVS,

p.8 & 9). Dit doet de wenkbrauwen fronsen. Ook uw gedrag nadat u zou zijn aangesproken, verbaast. U

verklaart dat u werd aangesproken door deze M. en dat u hem uw adres had opgegeven, doch verklaart

u pas vijf dagen later uw huis te hebben verlaten (CGVS, p.7 & 10). Dat u na deze benadering niet

besloot om onmiddellijk onder te duiken maar daarentegen besloot nog te vertoeven in uw eigen huis,

waarvan u wist dat hij de locatie kende, is een merkwaardige handelswijze voor iemand die beweert

dergelijke angst te hebben voor deze man. Dient ook te worden opgemerkt dat het zeer bevreemdend is

dat u aan een voor u onbekend persoon uw adres zou meegeven. Even opvallend is dat u op 1 oktober

2018 door hem zou zijn aangesproken, maar dat blijkt dat u pas op 14 februari 2018 het land zou

hebben verlaten, wat niet bepaald aantoont dat u haast had (zie administratief dossier). Eens

aangekomen in België blijkt u overigens lange tijd te hebben getalmd alvorens een verzoek om

internationale bescherming in te dienen. U kwam aan in België op 15 februari 2018, doch diende u pas

op 2 mei 2018 een verzoek in. Opnieuw wordt hiermee uw ingeroepen vrees ondermijnd.

Bovenstaand geheel van vaststellingen leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat er geen geloof kan

worden gehecht aan de door u ingeroepen asielmotieven. Bijgevolg kan u niet als vluchteling worden

erkend.

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

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomende 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. Verzoekers kunnen de subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend krijgen op basis van de algemene

toestand in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk

maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.
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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 dient beoordeeld te worden.

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

Situation sécuritaire van juni 2018 blijkt bovendien 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.

Het Commissariaat-generaal benadrukt vervolgens dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet

volgt dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen

gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de

verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als

voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan

verschaffen tot dat deel van het land.

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit het departement Meta. In casu is het Commissariaat-

generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de

veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door zich buiten uw geboortestreek of regio

van herkomst te vestigen waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt, met name in

de hoofdstad Bogota.

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.

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

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

voor burgers in de hoofdstad 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.



RvV X Pagina 5

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in Bogota vestigt. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een volwassen vrouw bent die geen

melding maakt van gezondheidsproblemen. U blijkt verder kapitaalkrachtig. U beschikt over de middelen

om vliegtuigtickets te kopen en verklaart geld op te sturen naar uw moeder die in Colombia woont

(CGVS, p.4). U heeft in de stad Bogota bovendien een familiaal netwerk. U heeft niet alleen neven in de

hoofdstad wonen, ook uw dochter zou met haar man in Bogota wonen en werken (CGVS, p.3 & 4). Men

kan er dan ook van uitgaan dat zij u, al was het minstens tijdelijk, ondersteuning bieden.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gevraagd of u ooit overwoog om in Bogota te gaan wonen, antwoordt u dat u er geen werk kan vinden

omdat u niet studeerde. Bovendien zou u er mogelijks de weg kunnen kwijtraken. De mensen die u

zoeken zouden u verder ook daar kunnen vinden (CGVS, p.8). Zoals eerder in deze beslissing werd

aangetoond kan er geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u zou

hebben gekend. Daarnaast werd reeds aangetoond dat u kan terugvallen op uw familiale netwerk in

Bogota. Deze argumenten kunnen aldus niet als een belemmering voor hervestiging binnen uw land van

herkomst worden beschouwd. U haalde verder geen redenen aan.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in één van

de grote steden die gelegen zijn in provincies waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in

de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

De neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Uw

paspoort en rijbewijs bevestigen uw identiteit, die in deze beslissing niet wordt betwist. Uw huwelijksakte

en de identiteitskaart van uw man lijken te bevestigen dat u hertrouwde, een element dat ook niet wordt

betwist. De overlijdensakte van uw stiefzoon en een bevestiging van de politie lijken aan te tonen dat hij

in het jaar 1999 werd neergeschoten. U verklaart dat hij het slachtoffer werd van het willekeurig geweld

dat er destijds in Colombia heerste en dat zijn moord niets met uw beweerde problemen te maken heeft

(CGVS, p.14). Dit werpte dan ook geen ander licht op bovenstaande beslissing.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een eerste middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van artikel 1, (2) van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van

31 januari 1967, van artikelen 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 52 en 62 van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

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

algemene zorgvuldigheidsplicht” en van “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”.

In een tweede middel beroept verzoekster zich op de schending van artikelen 48/4, 48/5, 48/6, § 5 en

62, § 2 van de Vreemdelingenwet, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3

van het EVRM.

Verzoekster betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat haar vluchtrelaas wel

degelijk geloofwaardig is.

Verzoekster vraagt in hoofdorde om haar als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om haar

de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden

beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen voor verder onderzoek.
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2.2. Stukken

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift getuigschriften van haar in België verblijvende broer en zussen

(stuk 2).

Per faxbericht van 23 augustus 2019 (rechtsplegingsdossier, stuk 8) en per aangetekend schrijven van

23 augustus 2019 (rechtsplegingsdossier, stuk 10) brengt verzoekster samen met een eerste

aanvullende nota de volgende stukken bij: twee getuigenissen samen met de Colombiaanse

identiteitskaarten van deze getuigen en een vrije vertaling, de geboorteakte van haar vermoorde broer

samen met een vrije vertaling en een getuigenis van haar dochter samen met een vrije vertaling.

Per faxbericht van 27 augustus 2019 brengt verzoekster samen met een tweede aanvullende nota een

kopie bij van de Colombiaanse identiteitskaart van haar dochter (rechtsplegingsdossier, stuk 11).

Ter terechtzitting legt verzoekster de originele versie neer van de twee getuigschriften die zij bij haar

eerste aanvullende nota voegde (rechtsplegingsdossier, stuk 15).

Na de terechtzitting brengt verzoekster per faxbericht van 28 augustus 2019 een derde aanvullende

nota bij betreffende het uitstel ter terechtzitting van 6 augustus 2019 van drie andere Colombiaanse

dossiers (rechtsplegingsdossier, stuk 13).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoekster de schending aanvoert van

“het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”, laat zij na aan te duiden welk beginsel van behoorlijk

bestuur zij geschonden acht. Aldus wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.3.2.2. Wat betreft de bij faxbericht van 28 augustus 2019 om 14.18 uur bijgebrachte derde

aanvullende nota van verzoekster (rechtsplegingsdossier, stuk 13) dient vastgesteld dat dit stuk werd

bijgebracht na de sluiting van de debatten op 28 augustus 2019 om 11.15 uur (aanvullende nota: “Na de

zitting van deze ochtend (28.08.2019) wenst verzoekster verduidelijkt […]” (eigen onderlijning)), zodat

dit stuk door de Raad niet in aanmerking wordt genomen.

Omtrent deze nota dient te worden opgemerkt dat indien wegens de voorlegging van nieuwe gegevens

de heropening der debatten zou moeten worden bevolen, een nieuwe rechtsdag moet worden

vastgesteld en de tegenpartij in de gelegenheid moet worden gesteld de voorgebrachte nieuwe

gegevens te onderzoeken en hieromtrent standpunt in te nemen. Dergelijke vertraging valt niet te

verenigen met de door de wetgever gewilde snelle afhandeling van de asieldossiers. De wetgever heeft

niet alleen de behandelingstermijn heel kort gehouden, doch heeft tevens gewild dat nieuwe gegevens

ten laatste op de door de Raad vastgestelde rechtsdag worden aangebracht. Eén en ander leidt tot het

besluit dat de Raad de wil van de wetgever zou miskennen wanneer hij de debatten zou heropenen om

reden dat de asielzoeker tijdens het beraad nieuwe gegevens of bijkomende stukken heeft ontdekt. Dit

klemt des te meer aangezien de in deze derde aanvullende nota vermelde terechtzitting waar uitstel

werd verleend in drie andere Colombiaanse dossiers reeds plaatsvond op 6 augustus 2019 en

verzoekster nalaat te duiden waarom zij hiervan pas melding maakt na de sluiting der debatten.
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2.3.2.3. Verzoekster voert aan dat zij wordt bedreigd door ene M.C. en dat het op het platteland van

Colombia te gevaarlijk is omdat paramilitairen en guerrillabewegingen er de plak zwaaien. In de

bestreden beslissing wordt verzoekster de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) verzoeksters

verklaringen over de bedreigingen aan haar adres na de verdwijning van twee van haar broers in de

jaren 1980 niet overeenstemmen met de verklaringen van haar broers en zussen die in België een

verzoek om internationale bescherming indienden; (ii) zij op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde

dat haar twee verdwenen broers E. en I. heetten, terwijl zij op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat deze broers E. en L. heetten; (iii) het niet aannemelijk is

dat M.C. haar als schuldige zou hebben gezien voor de dood van O. en dat hij haar 30 jaar later omwille

hiervan nog zou bedreigen; (iv) zij onaannemelijke en tegenstrijdige verklaringen aflegt over haar

ontmoeting met M.C.; (v) zij haar ontmoeting met M.C. niet met zekerheid in de tijd kan situeren ten

opzichte van het moment waarop haar paspoort werd uitgereikt; (vi) het niet aannemelijk is dat zij haar

adres aan M.C. gaf en vervolgens nog vijf dagen in haar huis bleef wonen, waar het op zich reeds

ongeloofwaardig is dat zij haar adres aan een haar onbekend persoon zou geven; (vii) zij op 1 oktober

2017 door M.C. zou zijn aangesproken maar pas op 14 februari 2018 haar land van herkomst verliet,

waarbij zij na haar aankomst in België op 15 februari 2018 nog tot 2 mei 2018 wachtte alvorens haar

verzoek om internationale bescherming in te dienen; en (viii) de door haar voorgelegde documenten (zie

map 'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

2.3.2.4. Er dient vastgesteld dat verzoekster er in haar verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde

motieven uit de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Zij komt immers niet verder dan het

herhalen van en volharden in haar eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-

beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder

evenwel op dienstige wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.2.5. Zo motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeksters

verklaringen over de bedreigingen aan haar adres na de verdwijning van twee van haar broers in de

jaren 1980 niet overeenstemmen met de verklaringen van haar broers en zussen die in België een

verzoek om internationale bescherming indienden:

“Vooreerst uit het CGVS de nodige twijfels bij uw verklaring dat twee van uw broers spoorloos

verdwenen en dat u en uw familieleden beticht werden van samenwerking met de guerrillero’s. U

verklaart dat u in 1983 uw huis zou zijn moeten ontvluchten omdat men u wou doden. Het is opvallend

dat uw broers en zussen, die in de jaren ’90 in België een verzoek om internationale bescherming

indienden, de zaken anders voorstelden. Uw zus L. (U.C.L.; CG 96/18002) werd de vraag gesteld of u

ooit problemen kende, waarop ze zei dat uw oudste dochter een jaar voor haar persoonlijk onderhoud

een aanrijding had gekend met een motorfiets. Ook zou uw stiefzoon vermoord zijn geweest. Ze maakte

echter geen melding als zou u in 1983 met de dood bedreigd zijn geweest (CGVS U.C.L., 31.05.2001,

p.10). Haar werd bovendien de vluchtelingenstatus geweigerd omdat er geen geloof kon worden

gehecht aan haar verklaring als zou ze valselijk beschuldigd zijn geweest van samenwerking met een

guerrillabeweging. Uw broer V. (U.C.V.; 96/17999) verklaarde dat twee van jullie broers verdwenen

waren en dat jullie San José verlieten omdat jullie je “onveilig voelden” (CGVS U.C.V., 04.03.1997, p.5-

7). Dat u met de dood zou zijn bedreigd, vertelde hij niet. Dat hij achteraf beschuldigd zou zijn geweest

van deelname aan een guerrillabeweging, werd door het CGVS bovendien ongeloofwaardig geacht. Het

verzoek om internationale bescherming van uw zus A. (U.C.A.; CG 99/11378) werd geweigerd omdat

geen geloof kon gehecht worden aan haar verklaring als zou ze betogingen hebben georganiseerd en

bedreigd werd met de dood. Uw zus Ar. (U.C.Ar.; CG 96/18000) verklaarde ook problemen te hebben

gekend met het Colombiaanse leger omdat ze beschuldigd werd van deelname aan een

guerrillabeweging. Ook hier werd niet het minste geloof aan gehecht. Uw broer Du. (U.C.Du.; CG

98/14055) en uw zus Di. (U.C.Di.B.; CG 96/18060) ontvingen wel de vluchtelingenstatus. Dient te

worden opgemerkt dat Du. verklaarde dat uw broers E. en I. door de politie werden vermoord (U.C.Du.,

24.02.2000, p.2 & 3), terwijl u het over een bende heeft. Uw zus Di. situeerde het zogezegde jaar van

hun mysterieuze verdwijning niet in 1983 maar in 1982 (U.C.Di.B. 12.09.1997, verhoorblad). Bovendien

merkt het CGVS op dat de loutere vaststelling dat zij twee de vluchtelingenstatus verkregen, niet

automatisch hoeft te betekenen dat ook uw problemen geloofwaardig worden geacht. Elk verzoek om

internationale bescherming wordt individueel en op eigen merites beoordeeld.”

Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert dat haar zus L. ten tijde van haar persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in 1996

veronderstelde dat zij niet op het hele verleden van haar zus diende in te gaan en enkel verklaarde dat

de dochter van haar zus een ongeval had gehad, alsook dat L. op het moment van verzoeksters vlucht

nog jong was en er niet van op de hoogte was dat verzoekster met de dood werd bedreigd, dient erop
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gewezen dat het persoonlijk onderhoud van L. op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen plaatsvond op 31 mei 2001 (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) en

dat zij toen reeds bijna 30 jaar oud was (geboortedatum: 1 september 1971). Er kan dan ook wel

degelijk redelijkerwijze worden verwacht dat L. de doodsbedreigingen aan het adres van verzoekster,

haar oudere zus die als gevolg hiervan het ouderlijk huis zou zijn ontvlucht, zou vermelden indien haar

naar problemen in hoofde van verzoekster werd gevraagd, quod non, temeer daar zij wél melding

maakte van het ongeval waarbij verzoeksters dochter zou zijn betrokken. De commissaris-generaal wijst

er in de bestreden beslissing bovendien terecht op dat L. de vluchtelingenstatus werd geweigerd omdat

geen geloof kon worden gehecht aan haar bewering te zijn bedreigd door een valse beschuldiging van

samenwerking met een guerrillabeweging.

Verder dient vastgesteld dat ook verzoeksters broer V. geen melding maakte van de beweerde

doodsbedreigingen aan het adres van verzoekster en dat hij enkel verklaarde dat zij dienden te vluchten

omdat zij zich “onveilig” voelden. V. was ten tijde van deze beweerde doodsbedreigingen bovendien

reeds 15 à 16 jaar oud (geboortedatum: 8 augustus 1967), bezwaarlijk een leeftijd waarop hij zich van

dergelijke bedreigingen niet bewust zou kunnen zijn. Bovendien was hij ten tijde van zijn verzoek om

internationale bescherming in België in 1996 reeds 28 à 29 jaar oud, zodat eens te meer kan worden

verwacht dat hij van voormelde doodsbedreigingen aan verzoekster melding zou hebben gemaakt.

Tevens dienst vastgesteld dat verzoeksters broer Du. verklaarde dat zijn broers E. en I. door de politie

werden vermoord, terwijl verzoekster verklaarde dat zij door een bende werden vermoord. Waar

verzoekster daaromtrent in haar verzoekschrift aanvoert dat zij nooit heeft verklaard dat een bende haar

broers had gedood, dat rekening dient te worden met de Colombiaanse context waarbij paramilitairen,

zoals O., veel misdrijven pleegden met de hulp van de politie gelet op de verregaande corruptie en dat

zij op basis van de door O. aan haar verstrekte informatie veronderstelde “dat haar broers door de

politie waren gedood, op bevel van of in samenwerking met de paramilitairen die aanwezig waren”,

repliceert de commissaris-generaal in zijn nota met opmerkingen op pertinente wijze als volgt: “Dat dit

ook zo zou zijn bij de door verzoekster ingeroepen vervolgingsfeiten is echter louter een blote bewering

die bovendien nergens tijdens het persoonlijk onderhoud ter sprake werd gebracht. Bovendien heeft

verzoekster dienaangaande geen duidelijke verklaringen afgelegd. Uit een grondige lezing van het

geheel van verzoekster haar verklaringen kan echter worden afgeleid dat zij verklaarde dat haar broers

door een bende werden gedood en niet door de politie zoals haar broer Du.U.C. (CG 98/14055)

verklaard heeft. In de notities van het persoonlijk onderhoud (NPO) verklaart verzoekster immers het

volgende over O.: ¬“Hij wou altijd met me uitgaan. Maar dat wou ik dus niet. Die ene keer kwam hij bij

ons thuis en zei, als je me geld geeft, zal ik de personen vermoorden die je broer achtervolgen. Hij gaf

aan te weten waar ze waren. Ik zei, als ik wist dat broers terug konden keren zou ik het doen. Maar als

ze al dood waren, zou ik het overlaten aan God. Alleen hij kan de situatie wreken. Toen zei hij, ze gaan

je ook vermoorden je moet hier vertrekken. Ik zei, ik, en waarom ik dan? Wij zijn gewoon gezonde

mensen die niets gek doen en met slechte dingen bezig zijn. Waarom zouden ze ons willen

vermoorden? Hij zei, “ik weet dat omdat ik ook deel uitmaak van die bijeenkomst”. Ik ging er

aandacht aan besteden, hij zag er inderdaad altijd goed uit en was goed gekleed. Het werd me duidelijk

dat ook hij deel uitmaakte van de groepering.” (NPO p. 6). Verzoekster verklaart hier dus dat O. haar

waarschuwde dat de mensen die haar broers gedood hadden ook haar zouden doden. Wanneer

verzoekster hem vraagt hoe hij aan deze informatie komt, antwoordt O. dat hij zelf ook deel uitmaakt

van deze groepering, namelijk de paramilitairen. Dit laatste wordt bovendien nadrukkelijk door

verzoekster bevestigd in het verzoekschrift. Waar verzoekster verweerder verwijt haar verklaringen fout

te hebben begrepen, blijkt uit het bovenstaande dat dit geenszins het geval is. Verweerder benadrukt

nogmaals dat de samenwerking tussen de politie en de paramilitairen waarvan verzoekster in haar

verzoekschrift spreekt op geen enkel ogenblik zo door verzoekster werd verklaard tijdens haar

persoonlijk onderhoud. Het is aan verzoekster om duidelijke en coherente verklaringen af te leggen over

de door haar ingeroepen vervolgingsfeiten, hetgeen zij heeft nagelaten te doen.” De Raad merkt tevens

op dat verzoekster nergens doorheen haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken of op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ook maar één keer stelde dat haar

broers door de politie zouden zijn vermoord, zoals haar broer Du. verklaarde. Waar zij in haar

verzoekschrift nog opmerkt dat haar niet werd gevraagd om meer duidelijkheid te geven over de

omstandigheden van de dood van haar broers, dient erop gewezen dat verzoekster zelf verantwoordelijk

is voor de verklaringen die zij aflegt en dat het niet aan de protection officer toekomt om het persoonlijk

onderhoud te “sturen”.

Wat betreft verzoeksters zus Di.B. dient vastgesteld dat zij verklaarde dat haar twee broers in 1982

verdwenen, waar verzoekster het heeft over 1983. Het gehoor van Di.B. vond plaats op 16 september

1997, zodat de bewering dat zij ten tijde van de beweerde verdwijning zeer jong was, op zich niet als

een afdoende verschoning voor deze tegenstrijdigheid kan worden beschouwd.
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Dat de verklaringen van verzoekster niet overeenstemmen met deze van haar broers en zussen,

ondermijnt de geloofwaardigheid ervan.

2.3.2.6. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat (i) verzoekster

op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat haar twee verdwenen broers E. en I. heetten, terwijl

zij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde dat deze broers E.

en L. heetten, en (ii) het niet aannemelijk is dat M.C. haar als schuldige zou hebben gezien voor de

dood van O. en dat hij haar 30 jaar later omwille hiervan nog zou bedreigen:

“Verder dient te worden opgemerkt dat u zich tegenspreekt wat betreft de namen van uw broers die

zouden ontvoerd zijn geweest. U verklaart bij het CGVS dat hun namen E. en L. waren (CGVS, p.11),

waar u bij de DVZ sprak over E. en I. (vragenlijst CGVS, vraag 3.5 en verklaring DVZ, vraag 17).

Hiermee geconfronteerd blijkt u nog nooit van de naam I. te hebben gehoord (CGVS, p.11 & 12). Dit

ondermijnt verder het geloof in de beweerde ontvoering van twee van uw broers. Er dient te worden

opgemerkt dat zelfs in het eerder onwaarschijnlijke geval twee van uw broers begin jaren ’80 werden

ontvoerd, het CGVS nog steeds niet inziet waarom u hierdoor meer dan dertig jaar na datum nog

problemen zou ondervinden.

U verklaart dat twee van uw broers werden ontvoerd en ene O., die een boontje voor u had, u had

verklapt dat de bende waarin hij zat ook u ging vermoorden. Enkele dagen daarna zou de loslippige O.

zijn vermoord (CGVS, p.6). U verklaart verder dat u enkele maanden voor uw vertrek naar België werd

benaderd door een goede vriend van O., genaamd M., en dat deze u wou vermoorden omdat hij u als

schuldige voor de dood van zijn vriend O. zag (CGVS, p.13). Het doet evenwel enorm verbazen dat hij u

als schuldige zou hebben gezien. Het is volgens uw verklaringen namelijk zijn eigen bende die O. zou

vermoord hebben. Indien hij u dit werkelijk kwalijk zou hebben genomen, dient ook hier te worden

opgemerkt dat het opmerkelijk is dat hij dan meer dan dertig jaar zou wachten om u te viseren.”

Waar verzoekster dienaangaande in haar verzoekschrift aanvoert dat I. de officiële naam is van haar

broer en dat L. diens bijnaam is, dient erop gewezen dat verzoekster tijdens haar persoonlijk onderhoud

op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde niet te weten wat de

officiële naam van deze broer is (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11-12), terwijl zij op de

Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk de naam I. vermeldde en niet diens zogezegde bijnaam L.

Aldus is de uiteenzetting in onderhavig verzoekschrift onverzoenbaar met haar verklaringen afgelegd op

de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, hetgeen eens te meer de geloofwaardigheid ervan op de helling zet. De zogenaamde

getuigschriften (verzoekschrift, stuk 2 en rechtsplegingsdossier, stukken 8, 10, 11 en 15) hebben een

gesolliciteerd karakter en ontberen dan ook iedere objectieve bewijswaarde. Als zodanig doen deze

getuigschriften geen enkele afbreuk aan de voorgaande vaststellingen.

Verder stelt de commissaris-generaal terecht vast dat, in zoverre enig geloof zou kunnen worden

gehecht aan de beweerde verdwijning van en moord op verzoeksters broers in 1982/1983, niet kan

worden ingezien waarom verzoekster hierdoor meer dan 30 jaar later nog problemen zou kennen.

Eveneens stelt de commissaris-generaal terecht dat het niet aannemelijk is dat M.C. verzoekster

verantwoordelijk zou houden voor de dood van O., aangezien O. volgens verzoeksters verklaringen

door zijn eigen bende zou zijn vermoord. Verzoekster laat na in concreto uiteen te zetten op welke wijze

M.C. haar verantwoordelijk zou kunnen houden voor de dood van O. louter omdat deze laatste verliefd

zou zijn geweest op haar en haar zou hebben ingelicht over het werkelijke lot van haar broers. In

zoverre hieraan enig geloof zou kunnen worden gehecht, heeft verzoekster hier immers niet zelf voor

gekozen, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze zij bijgevolg door M.C. verantwoordelijk zou

kunnen worden gehouden voor de dood van O., laat staan dat M.C. meer dan 30 jaar later verzoekster

hiervoor nog steeds zou willen vermoorden.

2.3.2.7. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekster

onaannemelijke en tegenstrijdige verklaringen aflegt over haar ontmoeting met M.C.:

“Uw verklaringen in verband met de ontmoeting die u met M.C. zou hebben gehad, zijn bovendien niet

zeer logisch te noemen. Hij zou u benaderd hebben doch zou u van hem simpelweg zijn kunnen

wegstappen door te zeggen dat ‘u moest gaan’ (CGVS, p.7). U verklaart dat M. dezelfde dag met een

aantal mannen naar u kwam vragen bij een verkoopster waar u vaak inkopen ging doen. Gevraagd hoe

u weet dat M. hierbij aanwezig zou zijn geweest, antwoordt u dat hij dit wel móet geweest zijn. Gevraagd

om hoeveel personen het ging die naar u zouden gevraagd hebben, moet u opvallend genoeg het

antwoord schuldig blijven (CGVS, p.11). U spreekt zich bovendien tegen wat betreft het tijdstip dat u zou

zijn aangesproken. Waar u bij de DVZ verklaarde dat u door deze persoon werd aangesproken op 1

september 2017, spreekt u bij het CGVS van 1 oktober 2017 (vragenlijst DVZ, vraag 3.5 & CGVS, p.8).

Dergelijke zaken ondermijnen verder het geloof in uw beweerde problemen.”
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Gelet op verzoeksters bewering dat M.C. haar verantwoordelijk zou houden voor de dood van zijn beste

vriend O., dat hij haar meer dan 30 jaar na diens dood nog steeds omwille hiervan wilt vermoorden en

dat hij haar uiteindelijk, nadat zij op verschillende plaatsen woonde, kon lokaliseren en aanspreken in

Lejanías, is het geheel ongeloofwaardig dat verzoekster aan hem zou kunnen ontkomen door louter weg

te gaan. Dit klemt des te meer daar verzoekster nadien nog vijf dagen thuis bleef wonen, op een adres

dat zij aan M.C. had gegeven (zie infra). Dat verzoekster bovendien niet tijdens haar persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wist te vertellen met

hoeveel personen M.C. haar nadien kwam zoeken, is een bijkomende negatieve indicatie voor de

geloofwaardigheid van haar verklaringen. Dat zij zelf niet aanwezig was toen M.C. haar opnieuw kwam

zoeken, is geen afdoende verklaring voor haar onwetendheid hierover. Gelet op de verregaand impact

van deze gebeurtenissen op haar verdere leven en daar zij in haar verzoekschrift wél post factum weet

te vertellen dat de verkoopster haar vriendin M.A. opbelde om haar te verwittigen, kan redelijkerwijze

worden aangenomen dat verzoekster tracht te achterhalen met wie en hoeveel mannen M.C. haar

opnieuw kwam zoeken. De Raad stelt tevens vast dat verzoekster eerst in haar verzoekschrift stelt dat

M.C. haar persoonlijk kende toen zij nog in San José woonde (p. 8), waar zij verderop stelt dat zij M.C.

die ochtend in Lejanías had ontmoet (p. 9) en zij tijdens haar persoonlijk onderhoud verklaarde dat M.C.

haar vroeg wie hij was (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7). Er kan dan ook redelijkerwijze

worden verwacht dat verzoekster M.C. zou hebben herkend wanneer zij door hem werd aangesproken

in 2017 indien zij deze in 1983 reeds persoonlijk kende. Bovendien blijkt uit het geheel van verzoeksters

verklaringen tijdens haar persoonlijk onderhoud dat zij M.C. niet (her)kende toen hij haar in 2017

aansprak, hetgeen bezwaarlijk valt te rijmen met haar bewering in onderhavig verzoekschrift dat zij

elkaar reeds sedert 1983 persoonlijk kenden. Waar verzoekster in haar verzoekschrift stelt dat zij op 1

oktober 2017 door M.C. werd aangesproken, komt zij niet verder dan het bevestigen van één versie van

de terecht in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid dat zij op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat zij op 1 september 2017 door M.C. werd aangesproken, hetgeen

uiteraard op zich deze tegenstrijdigheid niet ongedaan maakt. Dat zij niet de mogelijkheid zou hebben

gehad om haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken te verifiëren, zoals zij voorhoudt in haar

verzoekschrift, valt niet te rijmen met de vaststelling dat haar verklaringen haar op de Dienst

Vreemdelingenzaken in het Spaans werden voorgelezen (administratief dossier, stuk 10).

2.3.2.8. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat (i)

verzoekster haar ontmoeting met M.C. niet met zekerheid in de tijd kan situeren ten opzichte van het

moment waarop haar paspoort werd uitgereikt; (ii) het niet aannemelijk is dat verzoekster haar adres

aan M.C. gaf en vervolgens nog vijf dagen in haar huis bleef wonen, waar het op zich reeds

ongeloofwaardig is dat zij haar adres aan een haar onbekend persoon zou geven; en (iii) zij op 1

oktober 2017 door M.C. zou zijn aangesproken maar pas op 14 februari 2018 haar land van herkomst

verliet, waarbij zij na haar aankomst in België op 15 februari 2018 nog tot 2 mei 2018 wachtte alvorens

haar verzoek om internationale bescherming in te dienen:

“Hoewel uw paspoort blijkt te zijn uitgereikt op 7 november 2017, aldus bijna anderhalve maand nadat u

zogezegd zou zijn aangesproken door deze M., blijkt het opvallend genoeg niet mogelijk voor u om met

zekerheid te zeggen of u dit paspoort hebt bekomen voor of nadat u door hem werd benaderd (CGVS,

p.8 & 9). Dit doet de wenkbrauwen fronsen. Ook uw gedrag nadat u zou zijn aangesproken, verbaast. U

verklaart dat u werd aangesproken door deze M. en dat u hem uw adres had opgegeven, doch verklaart

u pas vijf dagen later uw huis te hebben verlaten (CGVS, p.7 & 10). Dat u na deze benadering niet

besloot om onmiddellijk onder te duiken maar daarentegen besloot nog te vertoeven in uw eigen huis,

waarvan u wist dat hij de locatie kende, is een merkwaardige handelswijze voor iemand die beweert

dergelijke angst te hebben voor deze man. Dient ook te worden opgemerkt dat het zeer bevreemdend is

dat u aan een voor u onbekend persoon uw adres zou meegeven. Even opvallend is dat u op 1 oktober

2018 door hem zou zijn aangesproken, maar dat blijkt dat u pas op 14 februari 2018 het land zou

hebben verlaten, wat niet bepaald aantoont dat u haast had (zie administratief dossier). Eens

aangekomen in België blijkt u overigens lange tijd te hebben getalmd alvorens een verzoek om

internationale bescherming in te dienen. U kwam aan in België op 15 februari 2018, doch diende u pas

op 2 mei 2018 een verzoek in. Opnieuw wordt hiermee uw ingeroepen vrees ondermijnd.”

Waar verzoekster in haar verzoekschrift stelt als volgt: “De verzoekster wist niet zeker wanneer haar

paspoort was uitgereikt, omdat ze verschillende paspoorten heeft gehad. Ze verklaarde overigens te

geloven dat zij hem na het uitreiken van het paspoort had gezien.”, dient erop gewezen dat verzoekster

tijdens haar persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen verklaarde dat de waarheid is dat zij het zich niet meer kan herinneren (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 9), terwijl het paspoort werd uitgereikt op 7 november 2017 (zie map

'Documenten' in het administratief dossier) zodat zij M.C. voor het uitreiken van dit paspoort had gezien.
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Dat zij wel met zekerheid kon zeggen dat zij Colombia heeft verlaten vier maanden na haar ontmoeting

met M.C., doet aan deze vaststellingen geen enkele afbreuk.

Verder dient vastgesteld dat verzoekster nooit eerder melding maakte van haar bewering dat zij aan

M.C. slechts een vage woonplaats en geen adres heeft gegeven en dat haar woning moeilijk te bereiken

was zonder kennis van de omgeving omdat zij op het platteland woont. Het betreft dan ook slechts een

blote post factum-bewering die tot stand kwam na reflectie wegens confrontatie met de bestreden

beslissing. Bovendien, indien aan deze bewering enig geloof zou kunnen worden gehecht, kan

redelijkerwijze eens te meer worden verwacht dat M.C., wanneer hij verzoekster eindelijk na meer dan

30 jaar gelokaliseerd had en hij zijn wraak voor de dood van zijn beste vriend O. eindelijk zou kunnen

uitvoeren, zich wel degelijk terdege van verzoeksters woonplaats zou vergewissen. Mede gelet op

verzoeksters bewering dat M.C. haar in het gezelschap van gewapende mannen een tweede maal zou

zijn komen zoeken, is het eens te meer onaannemelijk dat zij nog gedurende vijf dagen in haar woning

zou verblijven. Dat verzoekster, die beweert dat zij reeds sedert 1983 uit haar regio van herkomst

wegvluchtte en die aanvoert dat het leven op het platteland gevaarlijk is wegens de aanwezigheid van

vele paramilitairen en guerrillabewegingen, de gewoonte zou hebben om haar privégegevens mee te

delen aan mensen die zij op straat ontmoette en met wie zij een gesprek aanknoopte, is geheel

ongeloofwaardig.

Voorts getuigt het evenmin van een gegronde vrees voor vervolging dat verzoekster nog gedurende vier

maanden in Colombia verbleef nadat zij door M.C. zou zijn aangesproken. Dat haar kinderen geld

dienden te verzamelen om een vliegticket te betalen, is hiervoor geen afdoende verschoning.

Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat verzoekster haar land van herkomst ook op een

andere wijze dan met het vliegtuig zou hebben kunnen verlaten.

Tevens dient erop gewezen dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een verzoeker om

internationale bescherming, die beweert zijn land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor

vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst

in Europa of kort daarna, van wanneer hij daartoe de kans heeft, een verzoek om internationale

bescherming zou indienen. Dat verzoekster naliet dit te doen en gedurende bijna drie maanden talmde

alvorens zulk verzoek in te dienen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging in

haar hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van de Vreemdelingenwet een

negatieve indicatie voor verzoeksters algehele geloofwaardigheid. Waar zij dienaangaande opmerkt dat

zij geen nieuws vernam van haar nicht in Spanje en daarom naar haar familie in België reisde, dient

erop gewezen dat zij na haar aankomst in België op 15 februari 2018 nog tot 2 mei 2018 wachtte om

een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Waar verzoekster aanvoert dat dit element “als

één van de hoofdargumenten” wordt gebruikt in de bestreden beslissing, dient erop gewezen dat zulks

geenszins blijkt uit een lezing van het geheel van de bestreden beslissing. Er dient immers rekening te

worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met diverse onderdelen van de motivering

op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met

andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is immers het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal hebben doen besluiten verzoekster het

vluchtelingenstatuut en subsidiaire beschermingsstatuut te weigeren.

2.3.2.8. Waar verzoekster in haar eerste aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 10)

aanvoert dat zij behoort tot “een kwetsbare groep, namelijk de vrouwen”, dient vastgesteld dat zij

dienaangaande niet verder komt dan te verwijzen naar de richtlijnen van UNHCR betreffende

asielzoekers uit Colombia van september 2015. Uit deze richtlijnen blijkt echter dat rekening dient te

worden gehouden met de individuele omstandigheden (p. 44: “Depending on the particular

circumstances of the case”). Verzoekster laat echter na enigszins in concreto uiteen te zetten waarom

zij volgens haar als vrouw nood zou hebben aan internationale bescherming. Dit klemt des te meer daar

zij nooit eerder van deze vrees melding maakte. Het laattijdig aanvoeren van deze vrees doet dan ook

eens te meer afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid ervan.

2.3.2.9. Met betrekking tot de door verzoekster voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het

administratief dossier) motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:

“De neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie van het CGVS niet ombuigen. Uw

paspoort en rijbewijs bevestigen uw identiteit, die in deze beslissing niet wordt betwist. Uw huwelijksakte

en de identiteitskaart van uw man lijken te bevestigen dat u hertrouwde, een element dat ook niet wordt

betwist. De overlijdensakte van uw stiefzoon en een bevestiging van de politie lijken aan te tonen dat hij

in het jaar 1999 werd neergeschoten. U verklaart dat hij het slachtoffer werd van het willekeurig geweld

dat er destijds in Colombia heerste en dat zijn moord niets met uw beweerde problemen te maken heeft

(CGVS, p.14). Dit werpte dan ook geen ander licht op bovenstaande beslissing.”
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Dienaangaande voert verzoekster geen enkel concreet en inhoudelijk verweer in haar verzoekschrift.

Als dusdanig blijft deze motivering uit de bestreden beslissing onverminderd overeind.

Wat betreft de geboorteakte die verzoekster bij haar eerste aanvullende nota voegt

(rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 10), dient vastgesteld dat dit stuk geen enkel element bevat dat op

de voormelde vaststellingen een ander licht zou kunnen werpen. Evenmin valt uit dit stuk af te leiden dat

deze persoon zou zijn gedood en/of dat deze persoon de broer is van verzoekster. De overige door

verzoekster bijgebrachte stukken (verzoekschrift, stuk 2 en rechtsplegingsdossier, stukken 8, 10, 11 en

15) kwamen hoger reeds aan bod.

2.3.2.10. Gezien het geheel van wat voorafgaat, dient vastgesteld dat verzoekster er niet in slaagt de

motieven in de bestreden beslissing te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief

dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters vluchtrelaas niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet.

2.3.2.11. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een

gegronde vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoeksters vluchtrelaas, waarop zij zich eveneens beroept

teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad

meent derhalve dat verzoekster dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat

relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoekster aanvoert dat artikel 3

van het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-

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

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich

geen verwijderingsmaatregel in.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekster een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet motiveert de commissaris-generaal in

de bestreden beslissing terecht als volgt:

“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 dient beoordeeld te worden.

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

Situation sécuritaire van juni 2018 blijkt bovendien 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.

Het Commissariaat-generaal benadrukt vervolgens dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet

volgt dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen

gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de

verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als

voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan

verschaffen tot dat deel van het land.

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit het departement Meta. In casu is het Commissariaat-

generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de

veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken door zich buiten uw geboortestreek of regio

van herkomst te vestigen waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt, met name in

de hoofdstad Bogota.
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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.

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

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

voor burgers in de hoofdstad 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.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in Bogota vestigt. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een volwassen vrouw bent die geen

melding maakt van gezondheidsproblemen. U blijkt verder kapitaalkrachtig. U beschikt over de middelen

om vliegtuigtickets te kopen en verklaart geld op te sturen naar uw moeder die in Colombia woont

(CGVS, p.4). U heeft in de stad Bogota bovendien een familiaal netwerk. U heeft niet alleen neven in de

hoofdstad wonen, ook uw dochter zou met haar man in Bogota wonen en werken (CGVS, p.3 & 4). Men

kan er dan ook van uitgaan dat zij u, al was het minstens tijdelijk, ondersteuning bieden.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gevraagd of u ooit overwoog om in Bogota te gaan wonen, antwoordt u dat u er geen werk kan vinden

omdat u niet studeerde. Bovendien zou u er mogelijks de weg kunnen kwijtraken. De mensen die u

zoeken zouden u verder ook daar kunnen vinden (CGVS, p.8). Zoals eerder in deze beslissing werd

aangetoond kan er geen geloof gehecht worden aan uw beweringen inzake de problemen die u zou

hebben gekend. Daarnaast werd reeds aangetoond dat u kan terugvallen op uw familiale netwerk in

Bogota. Deze argumenten kunnen aldus niet als een belemmering voor hervestiging binnen uw land van

herkomst worden beschouwd. U haalde verder geen redenen aan.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in één van

de grote steden die gelegen zijn in provincies waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in

de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.”
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Waar verzoekster aanvoert dat de algemene omstandigheden in Bogota in de voorgaande motieven niet

wordt besproken, maakt zij een verkeerde lezing van deze motieven. Er wordt in deze motieven immers

uitdrukkelijk gewezen om het onderscheid tussen de steden en het platteland en er wordt van de

veiligheidssituatie in de steden een uitgebreide omschrijving gegeven. Verzoekster brengt geen

elementen bij waaruit zou kunnen blijken dat deze algemene omschrijving van de veiligheidssituatie in

de Colombiaanse steden niet van toepassing zou zijn in Bogota. Verzoekster komt immers niet verder

dan te wijzen op de moorden en criminele activiteiten in Bogota, elementen die ook in de voormelde

motivering uit de bestreden beslissing aan bod komen

Waar verzoekster verder wijst op de (socio-economische) leefomstandigheden van intern ontheemden

in Colombia, toont zij niet in concreto aan dat zij in dermate precaire (socio-economische)

leefomstandigheden zou terecht komen dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 3 van het

EVRM. In de bestreden beslissing wordt terecht vastgesteld dat verzoekster in Bogota over een familiaal

netwerk beschikt en dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij kapitaalkrachtig genoeg is om er

in haar levensonderhoud te voorzien. De getuigenis van haar dochter waarin wordt gesteld dat zij niet in

staat is om haar moeder te onderhouden en dat haar moeder in Bogota gevaar zou lopen

(rechtsplegingsdossier, stukken 8, 10, 11 en 15) heeft een gesolliciteerd karakter en kan dan ook

bezwaarlijk een ander licht werpen op de pertinente vaststellingen in de bestreden beslissing.

Dienaangaande dient benadrukt dat verzoekster ook verklaarde dat zij, naast haar dochter en diens

echtgenoot, ook andere familieleden in Bogota heeft (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 4). De

blote bewering dat zij met haar neven geen contact meer heeft, verhindert niet dat zij niet op hun

ondersteuning zou kunnen rekenen. Dienaangaande dringt zich overigens de vraag op hoe verzoekster

in haar verzoekschrift kan beweren dat haar neven haar niet kunnen ondersteunen zonder dat zij met

deze neven nog contact heeft gehad. Bovendien blijkt verzoekster in België werkervaring te hebben

opgedaan en kunnen zij en haar moeder rekenen op financiële ondersteuning van haar dochters

(verzoekschrift, p. 16). Dat verzoekster in Bogota niet in de mogelijkheid zou zijn om een job te vinden

louter omdat zij ongeschoold zou zijn en reeds 55 jaar oud is, is slechts een blote bewering. Er dient op

gewezen dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij bovendien kan rekenen op ondersteuning

vanwege haar dochter(s) en andere familieleden. Geenszins komt het aan de asielinstanties toe om aan

te tonen dat verzoekster voor onbeperkte tijd op de steun van een familiaal netwerk kan terugvallen.

Redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoekster zelf het initiatief neemt om haar leven herop te

bouwen.

Voor het overige brengt verzoekster geen stukken bij waaruit zou kunnen blijken dat de door de

commissaris-generaal gehanteerde informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier)

onjuist of achterhaald zou zijn.

Waar verzoekster in haar eerste aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stukken 8 en 10) verwijst

naar een vernietigingsarrest van de Raad en naar het uitstel dat werd verleend in andere Colombiaanse

dossiers, dient erop gewezen dat ieder dossier individueel wordt beoordeeld en dat de

precedentenwerking niet wordt aanvaard in het Belgisch recht. Als dusdanig wordt hierdoor op generlei

wijze afbreuk gedaan aan de voorgaande vaststellingen.

Gezien het geheel van wat voorafgaat, dient vastgesteld dat de hiervoor uit de bestreden beslissing

geciteerde motieven steun vinden in het administratief dossier en pertinent en correct zijn. Aldus worden

deze motieven door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Bijgevolg maakt verzoekster niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

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 eenentwintig november tweeduizend

negentien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


