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nr. 230 543 van 18 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERHAEGEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

6 december 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 november 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VERHAEGEN en van attaché

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen in 2018 en heeft zich op 9 september 2019 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23

september 2019 door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) overgemaakt aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS). Verzoeker werd door

het CGVS gehoord op 9 oktober 2019.
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1.3. Op 26 november 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd diezelfde dag per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Bogota. U zou steeds in de

wijk Las Cruces hebben gewoond.

Uw broer R.A.(…) zou samen met uw schoonbroer J.J.(…) gedurende enkele jaren de leider

zijn geweest van een drugsbende in een wijk op een veertigtal minuten rijden van de uwe. In 2001, toen

uw broer ongeveer 16 jaar oud was, zou hij om onbekende redenen in conflict zijn geraakt met zijn

bende en zou hij voor een jaar zijn ondergedoken. Hierop zou ook uw schoonbroer afstand hebben

genomen van de bende en zijn verhuisd naar een ander deel van Bogota. Als gevolg hiervan zouden

bendeleden jullie familie zijn beginnen te bedreigen. Zo zou uw schoonbroer op een dag zijn beschoten,

waarbij twee kogels hem raakten in het been, en op 5 augustus 2002 zou uw vrouw (de zus van J.J.(…))

zijn vermoord. Enkele maanden later, in november 2002, zou u zeer dronken zijn geweest toen enkele

mensen u een man aanwezen die iets te maken zou hebben gehad met de moord op uw vrouw. U zou

op hem zijn afgestapt en hem met messteken hebben gedood. Hiervoor zou u de volgende vijf jaar in de

gevangenis hebben doorgebracht.

In 2005, toen u in de gevangenis verbleef, zou uw broer R.A.(…) zijn vermoord.

Nadat u in 2007 was vrijgekomen, begon u bedreigingen te ontvangen van de bende, die zich op u wilde

wreken aangezien u een van haar leden had gedood. Zo zou u omstreeks Kerstmis een zgn.

‘rozenkrans’ hebben ontvangen waarin u werd bedreigd. U zou in de daaropvolgende periode nog

zelden zijn gaan werken en zou steeds zeer voorzichtig zijn geweest.

In maart 2010 zou u op bezoek zijn gegaan bij uw grootmoeder nabij de stadszone die onder controle

stond van uw vijanden toen u plots werd beschoten. U zou door drie kogels zijn geraakt.

In januari 2011 zou u toen u ’s morgens ging werken nabij uw huis door drie personen zijn aangevallen,

waarbij u een aantal messteken opliep.

Nadien zou u veel thuis hebben gezeten en nog zijn gaan werken om uw vertrek uit het land te kunnen

financieren. Uiteindelijk zou u in september 2013 een paspoort hebben bekomen en in maart 2014 het

land zijn uitgereisd richting Mexico.

Ondertussen zou in 2014 nog een neef van u zijn gedood.

U zou gedurende een jaar met een vals Mexicaans paspoort in Mexico hebben gewoond alvorens

omstreeks 2015 met ditzelfde paspoort naar Spanje te reizen.

Op 25 oktober 2018 werd u in België gearresteerd bij een inbraak en overgebracht naar de gevangenis.

U werd ondertussen tot een gevangenisstraf van drie jaar veroordeeld maar zou vernomen hebben dat

u eerstdaags in vrijheid zou worden gesteld. Ondertussen zou u tevens vernomen hebben dat in Spanje

een celstraf van zes tot twintig maanden tegen u gevorderd werd omwille van agressie tegen

politieagenten in functie.

U verklaarde zich uiteindelijk vluchteling op 9 september 2019.

Ter staving van uw asielmotieven legt u volgende stukken voor: kopies van geboorteaktes van uw

familieleden, kopies van overlijdensaktes, kopies van medische documenten, kopie van paspoort.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
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procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Dient vooreerst te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde asielmotieven geen link hebben met

de Conventie van Genève, die immers voorziet in bescherming voor personen die hun land ontvluchtten

omwille van een gegronde vrees voor vervolging wegens hun ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren

tot een bepaalde sociale groep of hun politieke overtuiging. U haalt aan dat u Colombia ontvluchtte uit

vrees voor de wraak van een criminele bende waarvan u een lid had gedood. Deze problematiek is van

gemeenrechtelijke aard en heeft geen band met de criteria van de Vluchtelingenconventie, waardoor u

niet als vluchteling kan worden erkend.

Wat uw nood aan subsidiaire bescherming betreft, dient het volgende te worden opgemerkt.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u ondertussen al een vijftal jaar weg bent uit Colombia. U leefde

eerst vanaf maart 2014 gedurende ongeveer een jaar in Mexico en vertrok vervolgens naar Europa. U

leefde een aantal jaar in Spanje en verbleef tussendoor enkele maanden in Italië. In 2018 ging u naar

eigen zeggen als toerist op reis naar Frankrijk en België, waar u nog maar enkele weken zou verbleven

hebben alvorens bij een inbraak te zijn gearresteerd. Op geen enkel moment heeft u in een van deze

landen asiel aangevraagd. Het kan nochtans aangenomen worden dat u bescherming zou aanvragen

mocht u hier werkelijk nood aan hebben. Dat u al die jaren op geen enkele manier asiel aanvroeg maar

er integendeel voor koos om illegaal en onder een valse Mexicaanse identiteit te leven, is hoogst

opmerkelijk en roept ernstige vraagtekens op bij de ernst van uw nood aan bescherming en uw

werkelijke beweegredenen om uw land te verlaten. Ook na uw arrestatie in België in oktober 2018

duurde het nog bijna een jaar alvorens u in september 2019 vanuit de gevangenis besloot om asiel aan

te vragen. Mocht u werkelijk een nood aan bescherming hebben omwille van de door u aangehaalde

redenen zou u ongetwijfeld al sneller de bescherming van een Europese lidstaat hebben ingeroepen. U

haalt aan dat u zich in Europa veilig voelde en u nooit dacht dat u asiel zou moeten vragen (CGVS p.4).

Dit is weinig ernstig.

Verder dient te worden opgemerkt dat ook bij uw andere verklaringen heel wat vraagtekens oprijzen.

Zo zijn uw verklaringen over de bende die uw broer zou hebben geleid bijzonder onduidelijk. U stelt dat

het niet gewoon een straatbende betrof maar dat de organisatie veel groter en georganiseerder was

(CGVS p.4). Gevraagd of u dan wat meer info kan verschaffen over deze bende zijn uw verklaringen

zeer vaag: het zijn personen die niemand kent, die mensen doden, die je niet kan aanwijzen enz.

(CGVS p.5). Gevraagd uit hoeveel personen de bende bestond, houdt u op ‘veel mensen’, ‘je weet niet

wie lid is’,… en gevraagd of u dan de naam van deze organisatie of van een van haar leden kent, blijkt

dit al evenmin het geval (CGVS p.5). Dit alles is zeer opmerkelijk. Indien uw broer werkelijk de leiding

had van een vrij grote drugsbende en u bovendien jarenlang werd vervolgd en bedreigd door deze

bende, kan aangenomen worden dat u over dit alles toch een begin van informatie zou hebben. Dat u

over al deze zaken enerzijds vrijwel niets weet, maar anderzijds wel weet dat uw broer er leider van was

(dit zou u weten aangezien “de mensen praten, het is een kleine sector, het was geweten (…), de

mensen vertellen”) is zeer opmerkelijk en roept de nodige vraagtekens op. Ook later tijdens het gehoor

zegt u dat u enkel hoorde dat ze ”groot waren, machtig”, en dat er boven uw broer en schoonbroer nog

belangrijkere en machtigere personen waren, om af te sluiten met ”Maar of ik er iets over weet? Nee”

(CGVS p.9). Dit alles is bijzonder vaag en niet van aard om veel geloof te doen hechten aan uw

verklaringen, net als uw bewering dat u na al die jaren in het geheel geen namen zou kennen van de

personen die u zou moeten vrezen (CGVS p.11).

U stelt dat uw broer al als tiener de leiding had over een drugsbende. Plots zou hij voor ongeveer een

jaar verdwenen zijn nadat hij problemen had gekregen met zijn eigen organisatie. Dat u na al die jaren

in het geheel niet weet om welke reden uw broer plots in conflict kwam met zijn eigen bende is zeer

opmerkelijk. U haalt aan dat het mogelijks te wijten was aan een hoeveelheid drugs die verloren was

gegaan, of aan het feit dat uw broer zou hebben beslist dat hij niet langer voor de organisatie wilde

werken, maar dit blijken niet meer dan gissingen te zijn (CGVS p.4-12). Dat u in al die jaren geen enkele

informatie zou hebben ingewonnen of verkregen over de oorzaak van de vete is bijzonder weinig

geloofwaardig en roept ernstige vraagtekens op bij de ware toedracht van uw verklaringen. Al even
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ongeloofwaardig is het feit dat u er geen idee van heeft waar hij al die tijd zou ondergedoken zijn

geweest (CGVS p.4-5), en ook het feit dat u in het geheel niet weer waar in Bogota hij zou zijn vermoord

is zeer opmerkelijk (CGVS p.11). Dat u hier nooit ook maar het minste van zou hebben vernomen is

geheel ongeloofwaardig en roept verdere vraagtekens op bij uw asielmotieven.

Ook bij de moord die u zou hebben gepleegd, of de omstandigheden ervan, moeten een aantal

vraagtekens worden geplaatst. Het is omwille van deze moord dat de bende u tot op de dag van

vandaag nog zou viseren, zo stelt u. Het is in dit opzicht dan wel bijzonder vreemd dat u zich de naam

van de man die u doodde niet meer herinnert: ”Ik herinner het me niet, het staat in dat dossier waarvoor

ik vijf jaar kreeg.”(CGVS p.7). Dat u zich niet meer zou herinneren welke de naam was van de persoon

die u doodde is zeer opmerkelijk, temeer het omwille van de moord op deze persoon was dat deze

bende u sindsdien naar het leven zou hebben gestaan. Evenzo opmerkelijk is het feit dat u er niet in

slaagt een afschrift van het vonnis waarmee u veroordeeld werd, voor te leggen. Nochtans was dit

volgens uw verklaringen “een heel groot crimineel dossier” (CGVS p.7), al haalt u later aan er niet

zeker van te zijn dat er een afschrift van dit vonnis bestaat (CGVS p.10).

Uit bovenstaande moet besloten worden dat u de problemen met de bende en de oorzaak van deze

problemen (het feit dat uw broer plots niet meer voor zijn eigen bende wilde werken, de hierop volgende

wraak van de bende tegen uw familie, de wraak van u op één van hun leden) niet aannemelijk maakt.

Dat de verwondingen die u tijdens het gehoor toont en waarvan u attesten voorlegt (medische stukken)

werkelijk het gevolg zijn van dit specifieke conflict en u deze bijvoorbeeld niet in andere omstandigheden

heeft opgelopen, maakt u aldus niet aannemelijk. Bovendien moet wat de schotwonden betreft

opgemerkt worden dat u enerzijds stelt al jarenlang de wraak van de bende te vrezen en in de periode

na 2007 quasi ondergedoken te hebben moeten leven, maar anderzijds wel zou hebben besloten om in

maart 2010 een bezoek te brengen aan uw grootmoeder, nota bene in de zone waar de door u

gevreesde bende actief was (CGVS p.8). Ook dit maakt dat aan uw verklaringen moet getwijfeld

worden.

Verder mag het erg verbazen dat u, hoewel u zeer concrete bedreigingen zou hebben ontvangen, in de

periode 2007 en 2010 toch nog gewerkt heeft (CGVS p.8). Ook later, nadat er twee aanslagen op uw

leven zouden zijn geweest, zou u nog vaak blijven werken zijn, tot u in 2014 het land verliet. U stelt dat u

vaak angstig was, zich verborgen hield, een kap opzette,… Desalniettemin roept deze lange

tijdsspanne, waarin u klaarblijkelijk nog deelnam aan het openbare leven, vragen op bij uw bewering dat

het omwille van imminente bedreigingen vanwege een bende in de door u geschetste context was dat u

Colombia diende te verlaten. Ook de vaststelling dat u uw vijf kinderen (twee van uw vrouw die gedood

werd en drie van uw latere partner) in Colombia heeft achtergelaten en zij tot op heden nog geen

problemen hebben gekend, terwijl u toch herhaaldelijk aangeeft dat het de bende te doen zou zijn om

jullie familie te kwetsen, mag in dit opzicht verbazen.

Bovenstaande opmerkingen laten niet toe geloof te hechten aan uw asielmotieven. De status van

vluchteling of deze van subsidiair beschermde kan u dan ook niet worden toegekend.

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

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

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

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

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

binnenlands gewapend conflict.

Uit de COI Focus Republique de Colombia: Situation sécuritaire van juni 2018 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.
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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 onder de

huidige president Duque 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 de FARC-EP, maar ook door de

georganiseerde misdaad. Ook de activiteiten van de paramilitaire groeperingen zouden sinds de

ondertekening van het vredesakkoord opnieuw uitgebreid zijn.

Zowel uit de UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Colombia” van september 2015, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/560011fc4.html als uit de COI Focus Republique de Colombia: Situation

sécuritaire van 7 juni 2018, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/ sites/default/files/rapporten/coi_focus_colombie_situation_securitaire_20180607.p

df, en de COI Focus Colombia: veiligheidssituatie van 13 november 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_veiligheidssituatie_colombia_20191113.pdf,

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. Uit de beschikbare informatie blijkt dat slechts een beperkt aantal departementen te

kampen heeft met een gewapend conflict.

Zo is er sprake van een gewapend conflict tussen de rebellengroeperingen, de NIAG’s (new illegal

armed groups) en de Colombiaanse autoriteiten dat zich concentreert op het platteland in Norte de

Santander (regio Catatumbo), Arauca, de Pacific regio (Narino, Cauca, Valle del Cauca, Choco),

Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en de zuidelijke grensregio. Het bestaan van een gewapend

conflict in deze departementen brengt echter niet automatisch een reëel risico op het lijden van ernstige

schade tengevolge van willekeurig geweld in hoofde van de burgerbevolking met zich mee.

De situatie in deze departementen wordt vaak gekenmerkt door gevechten tussen gewapende

groeperingen onderling en confrontaties tussen overheidstroepen en gewapende groeperingen alsook

gewelddadige incidenten zoals doelgerichte moorden, bedreigingen en het gebruik van landmijnen. De

bevolking wordt hierdoor blootgesteld aan geweld, afpersing, restricties van de bewegingsvrijheid,

gedwongen rekrutering, confinement en illegale activiteiten. Het geweld zorgt bovendien voor een groot

aantal intern ontheemden.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er van 1 januari tot 23 september 2019 slechts 72

confrontaties waren tussen de overheid en gewapende groeperingen en tussen gewapende

groeperingen onderling waarbij burgerslachtoffers te betreuren vielen ten gevolge van het algemeen

geweld. De meeste van deze incidenten vonden plaats in de regio Catatumbo, Norte de Santander, de

regio Bajo Cauca in Antioquia en in Arauca. Bij deze 72 incidenten vielen 458 burgerslachtoffers,

waaronder doden en gewonden. Het aantal burgerslachtoffers tengevolge van willekeurig geweld is

bijgevolg zeer beperkt in verhouding tot het totale bevolkingsaantal in Colombia, namelijk 50 miljoen in

2019 http://worldpopulationreview.com/countries/colombia-population/.

Het gros van de gewelddadige incidenten die zich in Norte de Santander, Arauca, de Pacific regio,

Antioquia, Zuid Cordoba en de zuidelijke grensregio afspelen neemt echter de vorm aan van

doelgerichte moorden, bedreigingen en aanvallen op openbare voorzieningen en infrastructuur. Dit

geweld is echter doelgericht en niet willekeurig van aard.

In de overige regio’s en in de (groot)steden van Colombia is er geen sprake van een gewapend conflict

en 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 in de bovenvermelde departementen. Bij de moorden die in de steden worden

gepleegd worden veelal burgers met een specifiek profiel geviseerd, zoals bijvoorbeeld

vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten of journalisten. Dit geweld heeft bijgevolg geen uitstaans met

art. 48/4, §2, c) Vw. en houdt eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie. Het

gemeenrechtelijk crimineel geweld in de Colombiaanse grootsteden, waaronder ontvoeringen,

drugshandel en afpersingen, kadert evenmin binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c

Vw., met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met
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gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.

Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van

dit type geweld geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. wraak, losgeld, macht, etc.).

Het (crimineel) geweld in Colombia is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig van aard.

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

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

er voor burgers in Colombia actueel geen reëel risico bestaat om slachtoffer te worden van een ernstige

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

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. U bracht

geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

De door u voorgelegde kopies van documenten vermogen deze appreciatie niet te wijzigen. Uw

paspoort en de geboorteaktes van uw familieleden hebben slechts betrekking op jullie identiteit. De

medische documenten bevestigen dat u letsels heeft die werden toegebracht door respectievelijk een

vuurwapen en een mes, maar spreken zich niet uit over de omstandigheden waarin u deze letsels heeft

opgelopen. Ook de overlijdensaktes bevestigen slechts het overlijden van een aantal familieleden, doch

op geen enkele manier kunnen zij uitsluitsel geven over de omstandigheden van hun overlijden.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een enige middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Internationaal

Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen (hierna: Verdrag van Genève), van de

artikelen 48/3, 48/4 en 48/7 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 artikel 3 jo. artikel 13 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), van artikel 4

van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europese Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor Personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming,

(hierna "Kwalificatierichtlijn"), van artikel 10 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en

de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (Procedurerichtlijn), van de samenwerkingsplicht en van de

motiveringsplicht vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de zorgvuldigheidplicht, het

evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Verzoeker argumenteert dat verwerende partij de bende die zijn broer leidde en de rol die zijn broer had,

verkeerd voorstelt. Volgens het beeld dat verwerende partij voorhoudt, lijkt de bende van zijn broer een

bekende en grote bende te zijn die een duidelijke naam, organisatie en lidmaatschap heeft. Verwerende

partij gaat er ook vanuit dat zijn broer aan het hoofd van de bende stond. Verzoeker maakt hierbij

duidelijk dat hij echter uitgelegd heeft dat zijn broer een drugsdealer was die verantwoordelijk was voor

een bepaalde zone in de wijk Usme. Deze zone telde 5 à 6 straten en was dus niet zo groot. Verzoeker

geeft verder aan dat hij ook expliciet heeft gezegd dat zijn broer geen groot leider of verantwoordelijke

was. Verzoeker werpt op dat wanneer een realistisch beeld van de rol en bende van verzoekers broer

wordt gehanteerd, zijn verklaringen wel degelijk geloofwaardig zijn en het aannemelijk is dat hij

bepaalde informatie niet kan geven. Hij merkt ook op dat hij zelf niet in het drugsmilieu zat in Bogota en

bovendien niet veel contact had met zijn broer, die bovendien na de feiten is verdwenen. Sindsdien

heeft verzoeker nooit nog nieuws gehad over zijn broer.

Verzoeker benadrukt dat het niet om een grote, bekende bende ging, maar wel om een kleinere bende

met een onduidelijke structuur en ongekende naam. Dit stemt, zo vervolgt verzoeker, overeen met de

informatie die te vinden is in de COI Focus "Colombia Veiligheidssituatie" van 13 november 2019, waar

verwerende partij naar verwijst in de bestreden beslissing. Verzoeker geeft tevens aan dat verwerende

partij erkent dat het geweld in de grootsteden in Colombia gekenmerkt wordt door gemeenrechtelijke

criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen, moorden,
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ontvoeringen, drugshandel en afpersing. Hij stelt dat dit exact is wat hij beschrijft. Hij licht toe dat hij het

type bende waartoe zijn broer behoorde, benoemde als 'bacrim' (notities p.4) en dat ook dit

overeenstemt met objectieve landeninformatie. Verzoeker citeert uit stuk 2 gevoegd bij het

verzoekschrift.

Verzoeker geeft voorts aan dat hij niet weet waarover het conflict tussen zijn broer en de bende ging

omdat hij zijn broer noch zijn schoonbroer ooit nog teruggezien heeft sinds de verdwijning van zijn broer.

Verder is verzoeker van mening dat het niet is omdat hij de naam van het slachtoffer niet kent, dat

daarom de moord op zich ongeloofwaardig is. Verzoeker legt uit dat het een stommiteit was, een

impulsieve daad onder invloed van alcohol, en dat het slachtoffer hem niet bekend was; hij was ook niet

de moordenaar van zijn vrouw in tegenstelling tot wat andere hem vertelden. Hij benadrukt dat hij de

naam en afkomst van de moordenaar van zijn echtgenote en in welke gevangenis hij zat wel kon

meedelen.

Verzoeker geeft aan dat het vanuit de gevangenis en het gesloten centrum en in de versnelde

procedure moeilijk is om het vonnis te verkrijgen. Hij wijst er tevens op dat het een vonnis van 2002 is

waarvan hij geen papieren versie heeft bewaard. Hij stelt dat hij het probeert te verkrijgen, maar dat dit

tot op heden nog niet gelukt is.

Verzoeker stelt dat hij doorheen het gehele persoonlijk onderhoud uitgelegd heeft dat zijn verblijf in

Colombia tot in 2014 bijzonder moeilijk was. Hij leefde zo discreet mogelijk en werd met verschillende

nieuwe problemen geconfronteerd. Verzoeker benadrukt dat hij heeft uitgelegd dat hij na de aanval met

messteken nog ongeveer twee jaar in Colombia bleef, maar dat dit uit noodzaak was; hij had niet

genoeg geld om te kunnen vertrekken en is via een oom gaan werken in de bouwsector. Zodra hij

voldoende had verdiend, aldus verzoeker, heeft hij het land verlaten. Tijdens de periode dat verzoeker

nog in zijn land woonde, zo vervolgt hij, leefde hij met een voortdurende angst voor zijn leven en nam hij

zo weinig mogelijk deel aan het openbaar leven. Verzoeker stelt dat hij wel - minstens beperkt – moest

deelnemen aan het openbare leven, gezien hij kinderen had. Verder geeft verzoeker aan dat het feit dat

hij beschoten werd tijdens het bezoek aan zijn grootmoeder, aantoont dat het er wel degelijk gevaarlijk

was voor hem.

Verzoeker wijst op de medische attesten die hij heeft bijgebracht en stelt dat deze niet zomaar buiten

beschouwing kunnen worden gelaten omwille van het loutere feit dat ze geen melding maken van de

omstandigheden waarin zijn letsels werden toegebracht. Verzoeker verwijst in dit verband naar

Europese en nationale rechtspraak aangaande het belang van medische attesten bij de beoordeling van

een asielrelaas en betoogt vervolgens als volgt:

“In het licht van deze rechtspraak had verwerende partij het voorgelegde medisch attest op een

nauwkeurige wijze moeten onderzoeken, quod non. Indien verwerende partij vond dat het medisch

attest niet voldoende uitgebreid was, had ze bijkomend advies kunnen en moeten inwinnen bij de

behandelende arts van verzoeker. Indien verwerende partij de vaststelling van de betrokken arts in

twijfel trok, zoals blijkt uit de bestreden beslissing, had verwerende partij een tegenexpertise kunnen en

moeten laten uitvoeren. Immers, verwerende partij kan de inhoud van een medisch attest enkel

betwisten op grond van serieuze redenen, zoals bv. een ander medisch advies. (RvV 21 maart 2013, n°

99.380)

Door de bewijskracht van het medisch attest en de overige voorgelegde verzoeker te miskennen, heeft

verwerende partij haar onderzoeks- en samenwerkingsplicht geschonden. Bovendien heeft ze artikel

48/7 van de vreemdelingenwet geschonden, dat een omkering van de bewijslast instelt.

De attesten tonen aan dat verzoeker reeds werd toegetakeld met een mes en met een vuurwapen. Dit is

niet alleen een begin van bewijs dat verzoekers verklaringen geloofwaardig zijn, maar bovendien kan

worden gesteld dat verzoeker reeds vervolging of ernstige schade heeft ondergaan en dat artikel 48/7

van de vreemdelingenwet van toepassing is: (…)”

Verzoeker geeft aan dat ook de overlijdensaktes van zijn familieleden een begin van bewijs vormen.

Tevens merkt verzoeker op dat zijn relaas geen enkele tegenstrijdigheid bevat.
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Volgens verzoeker kent de tegenpartij teveel gewicht toe aan kleine onbelangrijke elementen en werd

hem tijdens het persoonlijk onderhoud geen enkele kritische vraag gesteld of hem de kans gegeven om

zijn onwetendheden te verklaren.

Verzoeker meent dat hem op zijn minst het voordeel van de twijfel moet worden toegekend.

Wat betreft zijn laattijdig verzoek om internationale bescherming argumenteert verzoeker dat dit op zich

niet kan leiden tot een weigeringsbeslissing. Hij verwijst naar en citeert uit het UNHCR rapport “B Proof”

waarin gewezen wordt op de foutieve veronderstelling dat een persoon steeds rationeel handelt en er

ook andere elementen in overweging moeten worden genomen.

Aangaande de veiligheidssituatie voert verzoeker aan dat het administratief dossier geen enkele

landeninformatie over de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst, Bogota, bevat.

Verzoeker verwijst naar en citeert uit het bij het verzoekschrift gevoerde rapport en de persartikels

aangaande de criminaliteit en druggerelateerd geweld in Bogota alsmede het hardhandig optreden van

de overheidsdiensten bij de recente protestacties.

Hij wijst er vervolgens op dat de situatie in Bogota beïnvloed wordt door de huidige migratiestroom

vanuit buurland Venezuela, wat luidens hem zorgt voor en toevloed aan ontheemden in Bogota en

bijkomende veiligheidsproblemen. Hij citeert hiertoe uit de COI Focus “Colombia Veiligheidssituatie” van

13 november 2019.

Verzoeker citeert artikel 10.3 van de herschikte Procedurerichtlijn, waarin inhoudelijke vereisten voor het

door de tegenpartij gevoerde onderzoek wordt opgelegd, alsmede artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn

waarin een samenwerkingsplicht aan de verzoeker en de verwerende partij wordt opgelegd.

Verzoeker vervolgt dat onder de gezamenlijke lezing van artikel 3 EVRM en artikel 13 EVRM een

gedegen onderzoek van alle relevante stukken die kunnen wijzen op vervolging, verplicht is en haalt

hiertoe rechtspraak aan van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (hierna: EHRM) en het Europees Hof van Justitie.

2.1.2. Aan het verzoekschrift worden de volgende stavingstukken gevoegd: Geneva Academy, "The war

report 2017. Gang violence in Colombia, Mexico and El Salvador" (stuk 2); J. BARGENT, "Over 500

street gangs terrorize Colombia's biggest cities”, 7 april 2015 (stuk 3); The Guardian, "Colombian

protesters return to streets as death of teenager fuels rage", 27 november 2019 (stuk 4); The Guardian,

"Colombia: thousands take to the streets in third national strike in two weeks”, 4 december 2019 (stuk

5); The Guardian, "Three Colombian police killed in bomb blast as Bogota protests flare again", 23

november 2019 (stuk 6).

2.1.3. Ter terechtzitting legt verzoeker een klacht neer die zijn vader heeft ingediend n.a.v. agressie

tegen zijn broer op 28 november 2019. Tevens legt hij foto’s neer van de verwondingen van zijn broer.

2.2. In de bestreden beslissing wordt het verzoek om internationale bescherming van verzoeker

geweigerd omdat (i) de door hem aangevoerde vrees voor wraak van een criminele drugsbende

waarvan hij een lid had gedood, van gemeenrechtelijke aard is en geen band heeft met de criteria van

het Verdrag van Genève, (ii) geen geloof wordt gehecht aan de door verzoeker aangevoerde

problematiek gelet op (a) zijn laattijdig verzoek om internationale bescherming, (b) zijn onduidelijke en

vage verklaringen over de bende die zijn broer zou hebben geleid, (c) zijn onwetendheden omtrent het

conflict tussen zijn broer en zijn eigen bende, (d) zijn gebrekkige kennis over de man die hij doodde, (e)

verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij zijn verwondingen heeft opgelopen naar aanleiding van dit

specifieke conflict, (f) het feit dat verzoeker in de periode waarin hij bedreigingen heeft ontvangen, nog

gewerkt heeft en deelnam aan het openbaar leven, en (g) de vaststelling dat zijn vijf kinderen nog in

Colombia zijn en zij tot op heden nog geen problemen gekend hebben terwijl verzoeker toch

herhaaldelijk aangeeft dat het de bende te doen is om zijn familie te kwetsen, (iii) omdat er voor burgers

in Colombia actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden en een ernstige bedreiging

van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, en

(iv) de overige door verzoeker voorgelegde documenten voorgaande appreciatie niet vermogen te

wijzigen.

De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover
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hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in de artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 26 november 2019, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht

(RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid

van rechtsmacht. 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 een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 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 verzoeker daarop.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In

toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die

tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te

voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een

beroep onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij

gehouden is de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex

nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming van

verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.4. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn
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verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.5. Verzoeker haalt aan dat hij Colombia ontvluchtte uit vrees voor wraak van een criminele bende

waarvan hij een lid had gedood.

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 Verdrag van Genève vermelde redenen, te weten zijn ras,

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

De door verzoeker aangegeven redenen om zijn land te verlaten, vallen als dusdanig buiten het

toepassingsgebied van voornoemd verdrag.

De commissaris-generaal heeft terecht geoordeeld dat verzoekers problemen niet vallen onder

voormelde criteria gezien zijn problemen inderdaad louter van gemeenrechtelijke aard zijn. Verzoeker

betwist dit in zijn verzoekschrift overigens niet. Verzoeker voert weliswaar de schending aan van artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, doch de Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker geen enkel verweer

voert met betrekking tot het motief dat zijn voorgehouden vervolgingsfeiten niet ressorteren onder de

criteria van de Conventie van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen.
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2.6. Verzoeker toont evenmin aan dat hij op basis van de door hem aangehaalde vrees voor wraak in

aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel

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

2.6.1. Verzoeker legt ter staving van zijn relaas kopies voor van geboorteaktes van zijn familieleden,

kopies van overlijdensaktes, kopies van medische documenten en een kopie van zijn paspoort.

Wat betreft verzoekers paspoort en de geboorteaktes van zijn familieleden, stelt de Raad vast dat deze

betrekking hebben op hun identiteit, dewelke op zich niet ter discussie staan.

De medische documenten bevestigen dat verzoeker letsels heeft die werden toegebracht door

respectievelijk een vuurwapen en een mes. Deze vaststelling wordt niet betwist. Een tegenexpertise

zoals verzoeker oppert is dan ook niet aan de orde. De voorgelegde medische attesten spreken zich

echter niet uit over de omstandigheden waarin verzoeker deze letsels heeft opgelopen waardoor deze

geen bewijs vormen voor de omstandigheden waarin verzoeker zijn verwondingen opliep. Ook de

overlijdensaktes bevestigen slechts het overlijden van een aantal familieleden, doch op geen enkele

manier kunnen zij uitsluitsel geven over de omstandigheden van hun overlijden.

De ter terechtzitting neergelegde klacht die zijn vader heeft ingediend n.a.v. agressie tegen zijn broer op

28 november 2019, kan niet mee in overweging genomen worden nu deze niet vertaald werd. De foto’s

van de verwondingen van zijn broer, tonen enkel een aantal verwondingen aan van iemand die niet kan

worden geïdentificeerd en van de foto van de man kan niet worden vastgesteld wie deze persoon is.

Derhalve volstaan deze medische documenten, overlijdensaktes en foto’s op zich niet om in deze stand

van zaken de relevante elementen van verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden en zijn

verzoek om internationale bescherming te beoordelen. Bijgevolg moet worden nagegaan of de

verklaringen van verzoeker voldoende consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn opdat de

relevante elementen van zijn verzoek, in samenhang met de voorgelegde documenten, geloofwaardig

kunnen worden geacht.

2.6.2. In casu stelt de Raad in navolging van de commissaris-generaal vast dat geen geloof kan gehecht

worden verzoekers voorgehouden vluchtmotieven.

Vooreerst is verzoekers laattijdig verzoek om internationale bescherming een contra-indicatie voor de

geloofwaardigheid, minstens de ernst, van zijn voorgehouden nood aan internationale bescherming.

Verzoeker is ondertussen al minstens een vijftal jaar weg uit Colombia en leefde volgens zijn

verklaringen, na een verblijf van ongeveer 1 jaar in Mexico, een aantal jaar in Spanje, Italië en Frankrijk.

Op geen enkel moment heeft verzoeker in een van deze landen asiel aangevraagd. Ook na zijn

arrestatie in België in oktober 2018 duurde het nog bijna een jaar alvorens hij in september 2019 vanuit

de gevangenis besloot om asiel aan te vragen. De in het verzoekschrift ontwikkelde argumentatie dat

een persoon niet steeds rationeel handelt, biedt geen verschoning voor verzoekers jarenlang talmen om

internationale bescherming aan te vragen noch verklaart dit de keuze van verzoeker om in België eerst

als toerist ‘het Atomium’ en ‘Manneken Pis’ te hebben bezocht (adm.doss., stuk 9, notities persoonlijk

onderhoud, p. 13). De Raad benadrukt dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land

van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming

inroept, redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan daadwerkelijke

bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland.

Het niet eerder indienen van een verzoek om internationale bescherming stemt dan ook niet overeen

met de houding van een persoon die beweert uit vrees voor zijn leven zijn land te hebben verlaten en

toont aan dat verzoeker internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte. Deze vaststelling

ondermijnt naar het oordeel van de Raad de ernst en de geloofwaardigheid van de door verzoeker

geschetste vrees.

Waar verzoeker aanvoert dat een laattijdige verzoek om internationale bescherming op zich niet kan

leiden tot een weigeringsbeslissing, gaat hij er volledig aan voorbij dat dit niet het enige motief is op

basis waarvan de commissaris-generaal oordeelt dat hem geen internationale bescherming kan worden

toegekend.

Er wordt immers tevens vastgesteld dat verzoeker onduidelijke en vage verklaringen aflegt over de

bende die zijn broer zou hebben geleid, dat hij gebrekkige kennis etaleert omtrent zowel het conflict

tussen zijn broer en zijn eigen bende als over de man die verzoeker doodde, dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij zijn verwondingen heeft opgelopen naar aanleiding van dit specifieke conflict,
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dat verzoeker in de periode waarin hij bedreigingen heeft ontvangen toch nog gewerkt heeft en deelnam

aan het openbaar leven, en dat zijn vijf kinderen nog in Colombia zijn en zij tot op heden nog geen

problemen gekend hebben terwijl verzoeker herhaaldelijk heeft aangegeven dat het de bende te doen is

om zijn familie te kwetsen.

Uit wat volgt zal blijken dat verzoeker geen valabele argumenten bijbrengt ter weerlegging of

ontkrachting van voormelde bevindingen.

Met de in het verzoekschrift ontwikkelde argumentatie dat verwerende partij een verkeerd beeld heeft

van de bende waartoe verzoekers broer behoorde en hij benadrukt dat het om een kleinere bende ging

met een onduidelijke structuur en ongekende naam waarbinnen zijn broer geen groot leider of

verantwoordelijke was, vermag hij evenwel de vastgestelde onduidelijkheden en vaagheden in zijn

verklaringen geenszins te weerleggen. De Raad leest in de notities van het persoonlijk onderhoud met

het CGVS dat verzoeker aanvankelijk verklaarde dat het geen straatbende was, maar veel groter en

georganiseerd binnen dewelke zijn broer en schoonbroer verantwoordelijk waren voor hun sector (ibid.,

p. 4-5). Later tijdens het persoonlijk onderhoud echter minimaliseert verzoeker de rol van zijn broer door

te stellen dat het een kleine wijk betrof en het niet veel voorstelt om daar leider te zijn (ibid., p. 6) om

dan nog later te stellen dat de organisatie waarbinnen zijn broer en schoonbroer leiders waren, groot en

machtig was (ibid., p. 9) (eigen onderlijning). Naast deze onduidelijke verklaringen, bleef verzoeker

overigens uitermate vaag over deze bende: “Dat zijn personen die niemand kent, ze geven opdracht om

mensen te doden, het zijn personen die je nooit ziet, je kan ze niet kan aanwijzen” (ibid., p.5). Gevraagd

uit hoeveel personen de bende bestond, houdt verzoeker op “veel mensen, het is een organisatie, je

weet niet wie lid is (…)” en gevraagd of verzoeker dan de naam van deze organisatie of van een van

haar leden kent, blijkt dit al evenmin het geval (ibid., p.5). Indien verzoekers broer werkelijk de leiding

had over een sector binnen een vrij grote drugsbende en ook verzoekers echtgenote door deze bende

vermoord werd en verzoeker bovendien jarenlang werd vervolgd en bedreigd door deze bende, kan

aangenomen worden dat verzoeker over dit alles toch wat meer duidelijkheid zou kunnen scheppen op

een coherente manier, wat in casu niet het geval is.

Verzoeker weet overigens evenmin om welke reden zijn broer in conflict is geraakt met zijn eigen bende.

Dat verzoeker in al die jaren geen enkele informatie zou hebben ingewonnen of verkregen over de

oorzaak van de vete, is geheel ongeloofwaardig, alsmede het feit dat verzoeker in het geheel niet weet

waar in Bogota zijn broer zou zijn vermoord.

Dat verzoeker zijn broer noch zijn schoonbroer ooit nog heeft teruggezien sinds de verdwijning van zijn

broer, biedt geen verschoning voor hoger vastgestelde onwetendheden en vaagheden betreffende

feiten die de kern uitmaken van zijn vluchtrelaas.

De door verzoeker aangehaalde informatie aangaande de gemeenrechtelijke criminaliteit zoals interne

afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen, moorden, ontvoeringen, drugshandel en

afpersing, wijzigt niet aan het voorgaande. Dergelijke verwijzing volstaat immers niet om aan te tonen

dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en dat er wat hem betreft een reëel

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

Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke. De Raad benadrukt

dat, van een persoon die beweert gedurende jaren slachtoffer te zijn van gemeenrechtelijke criminaliteit,

mag verwacht worden dat hij/zij op een coherente en geloofwaardige wijze de vervolgingsfeiten en de

gebeurtenissen, zoals moorden/afrekeningen en bedreigingen, aannemelijk kan maken.

Ook de vaststelling dat verzoeker zich de naam van de man die hij doodde niet meer herinnert, acht de

Raad manifest ongeloofwaardig aangezien verzoeker voor de moord veroordeeld werd. Waar verzoeker

betoogt dat het een stommiteit was, een impulsieve daad onder invloed van alcohol, en hij er op wijst

dat het slachtoffer uiteindelijk niet de moordenaar van zijn vrouw was, overtuigt hij allerminst. Daar het

omwille van de moord op deze persoon was dat de bende hem sindsdien zou hebben geviseerd en

bedreigd, kan en mag van verzoeker redelijkerwijs verwacht worden dat hij minstens de naam van deze

persoon kent temeer verzoeker zelf aangeeft dat deze naam in het strafdossier vermeld staat.

Verder dient opgemerkt dat verzoeker er niet in slaagt een afschrift van het vonnis waarmee hij

veroordeeld werd, voor te leggen. Dat het voor verzoeker moeilijk zou zijn om het vonnis van 2002,

waarvan hij geen papieren versie van zou hebben bewaard, te verkrijgen, doet niets af van het feit dat

het vonnis ontbreekt.



RvV X - Pagina 13

Verzoekers verklaringen dat hij al jarenlang de wraak van de bende vreesde en in de periode na 2007

quasi ondergedoken heeft moeten leven, staan overigens in schril contrast waar hij anderzijds stelt dat

hij in deze periode toch nog gewerkt heeft en deelnam aan het openbare leven. In de mate aangenomen

wordt dat dit uit noodzaak was daar hij niet genoeg geld had om te kunnen vertrekken en hij kinderen

had, kan dit echter een bezoekje aan zijn grootmoeder in de zone waar de door verzoeker gevreesde

bende actief was (ibid., p. 8), niet rechtvaardigen. Bovendien dient opgemerkt dat verzoekers vijf

kinderen die verzoeker in Colombia heeft achtergelaten, tot op heden geen problemen hebben gekend

terwijl verzoeker herhaaldelijk heeft aangegeven dat hij vreest dat de bende wraak zou nemen op zijn

kinderen (ibid., p. 5, 12).

Gelet op voorgaande overwegingen, hecht de Raad geen geloof aan verzoekers voorgehouden vrees

voor wraak van een criminele bende.

Volledig ten overvloede merkt de Raad nog op dat verzoeker bovendien niet aannemelijk maakt dat hij

actueel nog dient te vrezen voor deze bende. De feiten waarvoor verzoeker wraak vreest, dateren

immers van 2002. En ook hier wijst de Raad erop dat verzoekers kinderen, die nog in Colombia wonen,

tot op heden geen problemen hebben gekend omdat hun vader een bendelid zou gedood hebben,

terwijl verzoeker herhaaldelijk heeft aangegeven dat het de bende te doen zou zijn om zijn familie te

kwetsen.

De Raad benadrukt dat het de taak van verzoeker is om de verschillende elementen van zijn relaas toe

te lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van zijn verzoek om internationale bescherming

aan te reiken. Het CGVS heeft hierbij inderdaad een samenwerkingsplicht, in die zin dat het de door

verzoeker aangebrachte elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land

van herkomst of land van gewoonlijk verblijf en dat het er toe gehouden is na te gaan of er onder de

door verzoeker aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op een gegronde vrees of een reëel

risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Het is duidelijk uit het administratief dossier dat dit

onderzoek terdege is gebeurd. In het licht van bovenstaande motivering is verzoekers kritiek dat geen

onderzoeksdaden werden verricht, alsook zijn verwijzing naar rechtspraak dienaangaande van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen, het EHRM en het Hof van Justitie van de Europese Unie, niet dienstig.

Waar verzoeker verwijst naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat hierin wordt

gesteld dat er een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op

ernstige schade reëel is indien de asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige

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

schade. Gelet op bovenstaande vaststellingen is er in casu echter geenszins sprake van een eerdere

vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet. Verzoekers verwijzing

ter zake is dan ook niet dienstig.

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

van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet om aan verzoeker het voordeel van de twijfel toe te

staan.

Verzoeker toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt

dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of

een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoeker maakte immers

doorheen zijn verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Colombia zou

hebben gekend of zal kennen.

2.7. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet,

oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie waarnaar in de bestreden beslissing

gerefereerd wordt, 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 onder de



RvV X - Pagina 14

huidige president Duque 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 de FARC-EP, maar ook door de

georganiseerde misdaad. Ook de activiteiten van de paramilitaire groeperingen zouden sinds de

ondertekening van het vredesakkoord opnieuw uitgebreid zijn.

Zowel uit de UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Colombia” van september 2015, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/560011fc4.html als uit de COI Focus Republique de Colombia: Situation

sécuritaire van 7 juni 2018, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/ sites/default/files/rapporten/coi_focus_colombie_situation_securitaire_20180607.p

df, en de COI Focus Colombia: veiligheidssituatie van 13 november 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_veiligheidssituatie_colombia_20191113.pdf,

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. Uit de beschikbare informatie blijkt dat slechts een beperkt aantal departementen te

kampen heeft met een gewapend conflict.

Zo is er sprake van een gewapend conflict tussen de rebellengroeperingen, de NIAG’s (new illegal

armed groups) en de Colombiaanse autoriteiten dat zich concentreert op het platteland in Norte de

Santander (regio Catatumbo), Arauca, de Pacific regio (Narino, Cauca, Valle del Cauca, Choco),

Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en de zuidelijke grensregio. Het bestaan van een gewapend

conflict in deze departementen brengt echter niet automatisch een reëel risico op het lijden van ernstige

schade tengevolge van willekeurig geweld in hoofde van de burgerbevolking met zich mee.

De situatie in deze departementen wordt vaak gekenmerkt door gevechten tussen gewapende

groeperingen onderling en confrontaties tussen overheidstroepen en gewapende groeperingen alsook

gewelddadige incidenten zoals doelgerichte moorden, bedreigingen en het gebruik van landmijnen. De

bevolking wordt hierdoor blootgesteld aan geweld, afpersing, restricties van de bewegingsvrijheid,

gedwongen rekrutering, confinement en illegale activiteiten. Het geweld zorgt bovendien voor een groot

aantal intern ontheemden.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat er van 1 januari tot 23 september 2019 slechts 72

confrontaties waren tussen de overheid en gewapende groeperingen en tussen gewapende

groeperingen onderling waarbij burgerslachtoffers te betreuren vielen ten gevolge van het algemeen

geweld. De meeste van deze incidenten vonden plaats in de regio Catatumbo, Norte de Santander, de

regio Bajo Cauca in Antioquia en in Arauca. Bij deze 72 incidenten vielen 458 burgerslachtoffers,

waaronder doden en gewonden. Het aantal burgerslachtoffers tengevolge van willekeurig geweld is

bijgevolg zeer beperkt in verhouding tot het totale bevolkingsaantal in Colombia, namelijk 50 miljoen in

2019 http://worldpopulationreview.com/countries/colombia-population/.

Het gros van de gewelddadige incidenten die zich in Norte de Santander, Arauca, de Pacific regio,

Antioquia, Zuid Cordoba en de zuidelijke grensregio afspelen neemt echter de vorm aan van

doelgerichte moorden, bedreigingen en aanvallen op openbare voorzieningen en infrastructuur. Dit

geweld is echter doelgericht en niet willekeurig van aard.

In de overige regio’s en in de (groot)steden van Colombia is er geen sprake van een gewapend conflict

en 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 in de bovenvermelde departementen. Bij de moorden die in de steden worden

gepleegd worden veelal burgers met een specifiek profiel geviseerd, zoals bijvoorbeeld

vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten of journalisten. Dit geweld heeft bijgevolg geen uitstaans met

art. 48/4, §2, c) Vw. en houdt eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie. Het

gemeenrechtelijk crimineel geweld in de Colombiaanse grootsteden, waaronder ontvoeringen,

drugshandel en afpersingen, kadert evenmin binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c

Vw., met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met

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

Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van

dit type geweld geviseerd worden voor een welbepaalde reden of doel (bv. wraak, losgeld, macht, etc.).

Het (crimineel) geweld in Colombia is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig van aard.”

Verzoeker hekelt vooreerst dat het administratief dossier geen enkele landeninformatie bevat over de

veiligheidssituatie in verzoekers regio van herkomst. Dient echter op te worden gewezen dat in de

bestreden beslissing duidelijk gerefereerd wordt naar de gebruikte landeninformatie en de vindplaats

ervan tevens vermeld wordt in de bestreden beslissing. In het verzoekschrift wordt overigens zelf
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verwezen wordt naar deze landeninformatie waaruit dus duidelijk blijkt dat verzoeker deze informatie

ook daadwerkelijk heeft kunnen raadplegen. De opmerkingen van verzoeker ter zake hebben dan ook

geen gevolg voor het verder afhandelen van de zaak.

De informatie waarnaar verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift is niet van aard een ander licht te

werpen op de situatie in Colombia zoals hoger beschreven.

Verzoeker citeert uit een rapport waaruit blijkt dat er veel georganiseerde criminaliteit en

druggerelateerd geweld heerst in Bogota. Het gegeven dat het geweld in de (groot)steden van Colombia

gekenmerkt wordt door gemeenrechtelijke criminaliteit, wordt in bovenstaande analyse niet miskend. Dit

geweld kadert echter niet binnen een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties

aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling

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

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

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

willekeurig van aard.

Verder citeert verzoeker uit de bij het verzoekschrift gevoegde recente persartikels waarin aangegeven

wordt dat er een aantal doden vielen bij protestacties. Hieruit kan echter niet blijken dat er in Colombia

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

van de Vreemdelingenwet.

Ook met zijn selectieve lezing uit de COI Focus “Colombia Veiligheidssituatie” van 13 november 2019

dat stelt dat de situatie in Colombia beïnvloed wordt door de huidige migratiestroom vanuit buurland

Venezuela, brengt verzoeker geen informatie bij waaruit kan blijken dat bovenstaande analyse niet

langer actueel of correct zou zijn. Dit rapport is immers hetzelfde als de informatie waarop

bovenstaande veiligheidsanalyse is gebaseerd.

2.8. In acht genomen wat vooraf gaat, is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal terecht

concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.9. In de mate verzoeker aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld

dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood

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

2.10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal

gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat verzoeker de kans kreeg om

zijn vluchtmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De

commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale bescherming van verzoeker op een

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke

gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.11. De verwijzing naar het evenredigheidsbeginsel is in deze niet dienstig. Het komt het CGVS immers

enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde al dan niet zijn vluchtelingenstatus te erkennen of hem de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de eventuele schade die de

beslissing zou kunnen meebrengen voor de vreemdeling valt niet onder voormelde bevoegdheid.

2.12. Uit wat voorafgaat is gebleken dat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De

Raad kan immers slechts tot vernietiging overgaan om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 § 1,

tweede lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden aangetoond, zoals blijkt

uit het voorgaande.

Het door verzoeker aangevoerde middel is ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


