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nr. 252 102 van 1 april 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

8 januari 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 7 december 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 februari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 maart 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat C. WIES loco advocaat

C. DESENFANS en van attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt in hoofde van de eerste verzoekende partij als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, (…), verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren te Bogota op 23 juli 1978. U

ging tot uw 14e naar school en stopte dan met het middelbaar onderwijs. Vervolgens oefende u diverse

beroepen uit, waaronder chauffeur en landarbeider. U bent getrouwd met (…) (CGVS nr.X en O.V. nr.

X) en jullie hebben samen twee minderjarige kinderen die zich bij jullie in België bevinden. Uit een

vorige relatie hebt u tevens een zoon die bij zijn moeder in Colombia woont. Wat betreft de elementen



RvV X - Pagina 2

op basis waarvan u een verzoek tot internationale bescherming hebt ingediend verwijst het CGVS naar

het beschreven feitenrelaas in de beslissing van uw partner (…)(zie ook hieronder):

”U, (…), verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 30 januari 1990 in

Villavicencio, Colombia. Daar bracht u uw jeugd door en na het middelbaar onderwijs vatte u studies

landbouwkunde aan. U bent in 2015 getrouwd met (…) (CG-nummer 19/13312 en O.V.-nummer

8.793.940) en jullie hebben samen twee minderjarige kinderen, die zich bij jullie in België bevinden. In

2016 behaalde u het diploma van landbouwkundige en besloot u om dat te verzilveren door een finca,

een boerderij, uit te baten. U sloot een overeenkomst met uw oom Carlos om diens finca in het gehucht

Puerto Toledo te huren, aangezien die te groot was voor hem om het werk alleen te doen. Uw man bleef

in Villavicencio wonen en werken als chauffeur. Hij zorgde voor jullie zoon, terwijl jullie dochter bij u op

de finca introk. Na enige voorbereidende werkzaamheden begon u in maart 2017 bananen te telen.

Begin 2018 begonnen de problemen toen er een vergadering werd belegd van alle grondbezitters in het

dorp. Uw oom was op de vergadering aanwezig als eigenaar van de finca. Hij kreeg er te horen dat een

lokale guerrillagroep geld eiste omdat ze “bescherming” boden. Toen hij terug thuiskwam had hij een

pamflet met die boodschap van een dissidente groepering van de FARC bij zich. Er was besloten dat

elke boerderij 150.000 Colombiaanse pesos (omgerekend ongeveer 43€) moest afdragen per maand. In

juni 2018 verhoogde dat bedrag naar 300.000 pesos (omgerekend ongeveer 86€). De guerrillastrijders

communiceerden door pamfletten te laten circuleren en de mensen in burgerkledij die deze pamfletten

verdeelden kwamen jullie soms tegen met de wagen. Ze gaven u dan een boodschappenlijst mee die u

voor hen moest gaan halen. Omdat u begreep dat u extra kosten zou blijven maken als u met de auto

inkopen deed, besloot u in augustus 2018 de wagen van de hand te doen. De guerrilla lieten weten dat

jullie bijdrage nogmaals werd opgetrokken tot 500.000 pesos per maand (omgerekend ongeveer 143€).

In september konden jullie dat hogere bedrag betalen omdat jullie de overschot van de verkoopsom van

de auto hadden liggen. Het gros van de verkoop van de auto moest echter dienen om schulden terug te

betalen. Een maand later, in oktober 2018, kwamen jullie geld tekort om de FARC-dissidenten te

kunnen betalen. Bovendien hadden de FARC-dissidenten gezien dat er een legereenheid in de buurt

van uw finca hun tenten hadden opgeslagen. De guerrillastrijders maanden jullie dan ook aan om op

geen enkele manier samen te werken met het Colombiaanse regeringsleger, ook niet door etenswaren

te verkopen aan hen. Toen ze in november langskwamen en u weer niet kon betalen, lieten ze verstaan

dat jullie in december alles in één keer zouden moeten betalen: het achterstallige bedrag plus het geld

voor december. Uw man nam diezelfde maand ontslag op zijn werk, zodat hij vaker bij u zou kunnen

zijn.

Nadat u in Villavicencio Kerstmis had gevierd keerde u op 03 januari 2019 terug naar de finca. Uw oom

bracht u op de hoogte dat de guerrilla weer een pamflet had afgegeven, waarin de regels voor het

nieuwe jaar stonden. Eind januari verwachtte u een eerste maal te kunnen oogsten, waardoor uw

investeringen eindelijk vrucht zouden afwerpen. Uw oom Carlos raadde u echter aan om daar niet op te

wachten en onmiddellijk te vertrekken. U had immers schulden bij de guerrilla en dat kon alleen maar tot

problemen leiden. Even later stonden er inderdaad twee mannen op een motor aan de finca. Uw man

stapte naar buiten om met hen te spreken en kreeg te horen dat jullie nog acht dagen kregen om het

volledige bedrag te betalen. Jullie wisten niet wat gedaan, en uw echtgenoot besloot om aan familie te

gaan vragen of ze het hem geld konden lenen. Hij reisde vergeefs naar Granada en Villavincencio en

nog voordat hij was teruggekeerd kwamen er op 07 januari 2019 opnieuw vier mannen naar de

boerderij. Ze wilden spreken met uw man en toen u zei dat hij er niet was omdat hij op zoek was naar

geld om te lenen, geloofden ze u niet. Ze lieten u en uw dochter buiten komen en doorzochten heel het

huis. Na ongeveer een uur dropen ze weer af. Uw oom zei u om alles bijeen te zoeken wat u nodig had,

en naar het huis van de buren te gaan. U bleef daar tot vroeg de volgende ochtend, toen jullie naar

Villavicencio gingen. Jullie trokken er in bij uw schoonmoeder en bleven zo veel mogelijk binnen.

Ondertussen bleef uw oom in het gehucht Puerto Toledo wonen. Uw schoonzus woont en werkt in

Argentinië en had zich in het verleden reeds bereid verklaard om jullie een tijdlang op te vangen, zodat

uw zoon er een darmoperatie kon ondergaan. Jullie drongen dan ook aan dat jullie meteen zouden

kunnen komen, maar uw schoonzus hield de boot af omdat het economische klimaat in Argentinië slecht

was. Uw man heeft ook een oom wonen in België, die bereid was om jullie te helpen om naar hier te

reizen. Uw moeder leende de rest van het geld en op 05 februari 2019 namen jullie het vliegtuig naar

België, waar jullie aankwamen op 06 februari 2019. Op 25 februari 2019 dienden jullie in België een

verzoek om internationale bescherming in.

Na uw vertrek uit Colombia zijn al twee keer onbekende mannen naar uw echtgenoot komen vragen bij

uw familie in Colombia. Uw oom Carlos heeft een aantal maanden na jullie vertrek zijn finca verkocht,
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maar u hebt geen contact meer met hem, hebt geen weet van de omstandigheden waarin hij de verkoop

deed en u weet niet waar hij zich nu bevindt.

U vreest bij terugkeer naar Colombia dat dissidente strijders van de FARC u of uw familie zouden

vermoorden.

Ter ondersteuning van uw verzoek hebt u volgende documenten neergelegd: uw paspoort en de

paspoorten van uw gezinsleden, het rijbewijs van uw echtgenoot, drie pamfletten van de FARC, een

kopie van een huurcontract, documenten betreffende uw reis naar België, nieuwsberichten over de

algemene veiligheidssituatie in de regio en medische documenten betreffende uw zoon."

B. Motivering

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

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

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

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

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

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

verplichtingen.

Wat de argumentatie betreft aangaande het feit dat u noch de Vluchtelingenstatus, noch de status van

subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, van de Vreemdelingenwet toegekend wordt,

verwijst het CGVS eveneens naar de motivering in de beslissing waarin uw partner de

vluchtelingenstatus en ook de status van subsidiaire bescherming geweigerd wordt. Uw asielmotieven

zijn immers volledig gebaseerd op de asielmotieven van uw partner en bijgevolg wordt aan u identiek

dezelfde status toegekend. Het CGVS verwijst nogmaals naar de beslissing van uw partner die u

hieronder kunt lezen:

”Er dient te worden besloten dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat

u een actuele 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.

Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat u niet verder komt dan blote beweringen wanneer u

vertelt over de beweerde gebeurtenissen. U legt geen enkel overtuigingsstuk neer ter staving van uw

relaas (CGVS, p.15) en hebt geen enkel officieel document dat zou ondersteunen dat u ooit hulp of

bescherming hebt gezocht in Colombia. In dat verband wijst het CGVS er op dat internationale

bescherming slechts kan worden ingeroepen wanneer de mogelijkheden tot het verkrijgen van

bescherming bij nationale overheden redelijkerwijs zijn uitgeput. U hebt niet aannemelijk gemaakt dat dit

in casu zo is. Integendeel zelfs, jullie verklaringen hierover lopen sterk uiteen. Hoewel u en uw partner

allebei stellen dat jullie slechts één keer naar de politie van het dorp Puerto Rico zijn gestapt (CGVS,

p.14; CGVS man, p.16), wijken jullie verklaringen hierover fundamenteel uiteen. U stelt dat jullie in

december naar de politie zijn gegaan in Puerto Rico omdat het op jullie weg lag, maar de politie wilde

uw klacht niet opnemen. Zij zeiden u dat dergelijke afpersing heel vaak voorkomt, en u denkt dat het

misschien ook een rol speelde dat ze in de laatste maand van het jaar minder geneigd zouden zijn om

nog een aangifte van een misdrijf op te schrijven (CGVS, p.14). Uw echtgenoot verklaart dan weer dan

hij in oktober naar de politie is gestapt omdat het bedrijf waarvoor hij werkte toevallig daar in de buurt

een werf had (CGVS, p.17), een heel andere versie van de feiten. Overigens beweert u daarbij dat het

veiliger zou zijn om in Puerto Rico naar de politie te gaan omdat het een kleiner dorp is, wat veiliger is

dan de politie in een stad als VIllavincencio te contacteren (CGVS, p.18), terwijl uw man precies de

omgekeerde logica volgt. Hij is de mening is toegedaan dat de politie in Puerto Rico niets zou willen

doen omdat die in het kleine gehucht waar jullie woonden zelf problemen zouden kunnen krijgen met de

guerrilla. Hij denkt evenwel dat jullie geen keuze hadden omdat jullie aangifte moesten doen waar jullie

woonachtig waren (CGVS man, p.16). Dat jullie over dit belangrijke aspect van jullie relaas geen

eenduidige verklaringen afleggen is reeds nefast voor jullie geloofwaardigheid. Wat er ook van zij, bij

gebrek aandocumenten moet het CGVS zich baseren op jullie verklaringen over de beweerde feiten.

Deze zijn echter weinig consistent en gedetailleerd en op een aantal punten ronduit tegenstrijdig.

Zo is het een opmerkelijke vaststelling dat u pas spreekt over hoe de FARC jullie handelingen met

argwaan bekeken nadat u ermee wordt geconfronteerd dat u stelt te zijn gevlucht omdat u twee miljoen
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pesos moest betalen, terwijl uw vertrek uit Colombia acht miljoen pesos kostte (CGVS, p.15). Overigens

blijkt uit de door u neergelegde documenten dat het bedrag dichter bij de negen miljoen pesos ligt.

Plotseling voegt u dan nog iets toe aan uw verklaringen dat u tijdens uw spontaan relaas niet had

vermeld. U stelt dat de dissidenten van het FARC duidelijk hadden gemaakt dat jullie niet mochten

samenwerken met het leger, en dat het dus niet alleen om het geld ging (CGVS, p.15). Toch relativeert

u meteen weer het belang hiervan wanneer u zegt dat u dit ‘detail’ eerder was vergeten, en dat het niet

gaat om een ‘specifiek feit’ (CGVS, p.15). U legt dan nog verder uit dat het leger begin oktober in de

buurt een kamp opsloeg en dat jullie bij die gelegenheid eten verkochten aan de soldaten. Nog diezelfde

maand, in oktober, liet de guerrilla aan uw man verstaan dat zoiets verboden was (CGVS, p.15).

Vreemd genoeg rept ook uw man niet van deze beweerde gebeurtenis tijdens zijn spontaan relaas

(CGVS man, p.9-11). Als antwoord op de vraag of jullie ooit problemen hadden met de guerrilla behalve

de geldkwestie, antwoordt hij daar zelfs ontkennend op: behalve de afpersing was er geen probleem

(CGVS man, p.15). Pas als hij er op wordt gewezen dat er volgens u wel degelijk nog een andere

dimensie was aan het probleem met de dissidenten van het FARC, voegt hij toe dat de guerrilla het

kwalijk namen dat jullie eten hadden verkocht aan soldaten. Volgens uw man kregen jullie dat verwijt

echter te horen toen de guerrilla in november naar de finca kwamen (CGVS man, p.18). Geen van jullie

beide kan dus in de tijd situeren wanneer het leger bij de finca rondhing, en opnieuw lopen jullie

verklaringen uiteen als het gaat over wanneer jullie daarover werden aangesproken. Uw echtgenoot kan

overigens niet afdoende ophelderen waarom hij dat niet eerder ten berde bracht. Hij houdt het erop dat

hij “de meest belangrijke zaken” vertelde (CGVS man, p.18). Daarmee minimaliseert hij op zijn beurt dit

element, hoewel tegelijk ook hij zegt dat dit een tweede motief was waarom de dissidenten van de

FARC jullie zo vijandig bejegenden (CGVS man, p.18). Het CGVS merkt op dat er aan uw echtgenoot

werd gevraagd om een volledig en precies relaas te geven van de gebeurtenissen die aan de basis

liggen van de door jullie beweerde vrees (CGVS man, p.9), en geen samenvatting. Het kan derhalve

niet worden gevolgd dat hij zou geloven dat hij spaarzaam moest omspringen met de feiten die hij

aanhaalde. Zelfs indien hij onder die misvatting gebukt ging, is het overigens niet aannemelijk dat hij

desgevraagd duidelijk stelde dat het probleem enkel over geld ging (CGVS man, p.15), en vervolgens

zijn verklaringen lijkt te wijzigen. Door deze omissies en tegenstrijdigheden overtuigen jullie verklaring

op dit punt allerminst.

Het is op zich trouwens weinig plausibel dat jullie afpersers zo agressief tewerk gingen dat jullie net voor

een kostbare oogst zijn gevlucht van de finca. U stelt dat de guerrilla aan wie jullie moesten betalen

overal op het platteland en in het gebergte zijn (CGVS, p.14). Het kan hen dan ook niet ontgaan zijn dat

landbouwbedrijfjes zoals het uwe werken op het ritme van het land, en de producten slechts verkocht

kunnen worden nadat ze geoogst kunnen worden. Door de druk te blijven verhogen totdat u de finca

achterliet, verdorden de vruchten aan de boom en liepen zij hun betaling helemaal mis, waardoor hun

afpersing zijn doel voorbijschoot. Nadat de guerrilla voor het verstrijken van de door hun gestelde

termijn de finca overhoop zijn komen halen (CGVS, p.8; CGVS man, p.10) verloren ze abrupt alle

interesse in u. Noch u, noch uw man maakt enige melding van een verdere poging om hun geld te

incasseren. Voor zover jullie kunnen bepalen is er na uw vertrek vanop de finca nooit meer iemand naar

u komen zoeken (CGVS man, p.11). Er zijn wel nog onbekenden naar uw man komen vragen bij uw

moeder, iets wat jullie in verband brengen met de door jullie beweerde problemen (CGVS, p.9,16;

CGVS man, p.11). Meer dan deze vraag hebben ze echter niet gesteld, en evenmin maken jullie

melding van enige verdere dreigementen of eisen. Dat jullie belagers afwisselend doortastend tewerk

gingen om jullie af te persen, om vervolgens alle belangstelling te verliezen, past in geen enkel logisch

geheel.

Dat geldt zelfs nog meer voor jullie verklaringen over uw oom Carlos, die de eigenaar was van de finca

en er al veel langer woonde dan jullie (CGVS, p.10). Voor zover uw man weet, heeft uw oom Carlos

noch voor, noch tijdens, noch na jullie aanwezigheid in het gehucht enige problemen gekend met de

guerrilla (CGVS man, p.14). Nochtans verklaren jullie allebei dat Carlos na uw vertrek ter plaatse is

gebleven (CGVS, p.12; CGVS man, p.12), en uw man denkt dat hij zelfs na de verkoop van de finca nog

altijd in dezelfde streek woont nu (CGVS man, p.14). Het is bijzonder weinig aannemelijk dat de

guerrillastrijders die jullie afpersten zouden nalaten om hun achterstallige betalingen bij hem te innen.

Carlos woonde immers in hetzelfde huis en was voldoende gekend in het dorp (CGVS man, p.15).

Aangezien uw oom Carlos in hetzelfde gehucht bleef, valt trouwens ook niet in te zien waarom jullie niet

probeerden regelen dat (een deel van) de oogst zou worden binnengehaald, zelfs al moesten jullie

daarvoor werkkrachten inhuren. Volgens u zou dat gevaarlijk kunnen zijn gezien de aanwezigheid van

de guerrilla (CGVS, p.17), wat niet rijmt met de beslissing van uw oom om ter plaatse te blijven. Dat u

sinds uw vertrek van de finca rechtstreeks noch onrechtstreeks contact met uw oom Carlos hebt kunnen

leggen om meer te weten te komen over de nasleep van de door u beweerde problemen (CGVS, p.9-
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10; CGVS man, p.12,13) is al evenmin waarschijnlijk, aangezien u tot op heden in contact staat met uw

familie (CGVS, p.7) en het belang van deze zaak voor jullie glashelder is. Bovendien vallen hier ook

weer verschillen op tussen jullie verklaringen. Zo stelt u zelf nooit te hebben gevraagd naar wat er met

de oogst is gebeurd na uw vertrek, omdat u deze als verloren beschouwde (CGVS, p.17). Uw man, die

schatte dat jullie het equivalent van 45 miljoen pesos achter moesten laten (CGVS man, p.13), zegt dan

weer dat u dat wel degelijk verschillende keren hebt gevraagd aan oom Carlos, maar dat die nooit een

antwoord gaf. Bijgevolg hebben jullie geen idee wat er met de oogst gebeurde (CGVS man, p.12). Kort

daarna wijzigt hij deze verklaring weer door te stellen dat jullie in april of mei, dus na jullie vertrek uit

Colombia, nog contact hadden met iemand in het dorp die had gezegd dat er niet geoogst was (CGVS

man, p.13). Dat jullie eerst onwetend zeggen te zijn over wat er met de oogst gebeurde, terwijl jullie dat

wel degelijk van een ooggetuige zouden hebben gehoord, wijst er nogmaals op dat jullie geen klare wijn

schenken over de omstandigheden van jullie vertrek. In dat verband is het ook relevant om te wijzen op

een andere belangrijke divergentie in jullie verklaringen. Daar waar u stelt dat jullie met de opbrengst

van de verkoop van de auto schulden hebben afbetaald bij de bank (CGVS, p.8,13) en behalve met de

FARC-dissidenten nooit enige problemen te hebben gekend in Colombia (CGVS, p.18), stelt uw

echtgenoot immers dat hij wel degelijk problemen had gekend met de mensen bij wie hij een

woekerlening was aangegaan. Deze problemen hielden pas op toen hij in augustus de verschuldigde

achterstallen had terugbetaald door de auto te verkopen (CGVS man, p.20). Dat u lijkt te verzwijgen dat

jullie reeds problemen hadden door de financiële strop waarin uw man zich bevond nadat hij

ongereglementeerde leningen was aangegaan, versterkt de indruk dat jullie geen goed zicht bieden om

de omstandigheden waarin jullie de finca hebben verlaten.

Voorts is ook jullie reactie, of eerder het gebrek daaraan, op de beweerde gebeurtenissen niet

geloofwaardig. Zoals reeds werd opgemerkt zijn er grove inconsistenties tussen jullie verklaringen over

het bezoek aan de politie. Verder maken jullie geen enkele melding van enige poging om jullie rechten

te doen gelden in Colombia nadat jullie slachtoffer zouden zijn geworden van een misdrijf, zelfs los van

politie en justitie. Nochtans bent u op de hoogte van de mogelijkheid om relocatie of onderdak te krijgen

van de Colombiaanse staat (CGVS, p.14) en stelt ook uw man na een aanvankelijke ontkenning te

weten dat er procedures bestaan voor ontheemden in Colombia, maar die schildert hij af als tijdrovend

en onzeker (CGVS man, p.16-17). Jullie verwijzen allebei in vage en algemene termen naar onveiligheid

en een gebrek aan bescherming door politie (CGVS, p.14; CGVS man, p.16-17), terwijl eerder reeds

werd opgemerkt dat jullie geen enkel concreet element aanreiken dat aannemelijk zou maken dat er

iemand naar jullie op zoek is. Dat jullie in de geschetste omstandigheden geen enkel stap hebben

ondernomen om met de steun van de overheid al dan niet tijdelijk binnen Colombia veiligheid op te

zoeken, toont verder aan dat jullie beweerde vrees sterk gerelativeerd moet worden.

Tenslotte wenst het CGVS nog aan te stippen dat uit de aan het administratieve dossier toegevoegde

screenshots ook helemaal niet blijkt dat jullie proberen verhullen waar jullie momenteel wonen. Uw man

schuift dat terzijde door te stellen dat uw schermnaam veranderd is van S.(…) J.(…) naar J.(…) S.(…),

en dat mensen uit Colombia die foto’s niet kunnen zien (CGVS man, p.19). Hij geeft daarmee dus toe

dat hij nog altijd hetzelfde profiel gebruikt, onder dezelfde namen maar dan in omgekeerde volgorde. Hij

volhardt in de bewering dat mensen in Colombia de foto’s niet kunnen zien, ook nadat het CGVS hem

ermee confronteerde dat deze foto’s publiek zichtbaar zijn voor iedereen (CGVS man, p.19) en blijft tot

op heden zijn verblijf in België documenteren met uitgebreide fotoreportages die hij voorziet van de

precieze locatie (zie de aan het administratieve dossier toegevoegde screenshots). Dat gedrag

ondergraaft in ernstige mate de door jullie beweerde vrees, die maakte dat jullie moesten onderduiken in

Colombia alvorens dat land te ontvluchten (CGVS, p.9), en al zeker de bewering van uw partner dat

jullie iets zou overkomen als de guerrilla ooit zouden ontdekken waar hij is (CGVS man, p.19).

Samenvattend kan dus gesteld worden dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk hebt

gemaakt een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie te

koesteren, of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet te lopen.

De overige documenten die u hebt neergelegd kunnen deze beoordeling niet ombuigen. De paspoorten

en het rijbewijs tonen jullie identiteit en nationaliteit aan. Deze worden in de huidige beslissing echter

niet in twijfel getrokken. De door u neergelegde nieuwsartikelen houden geen verband met de door u

beweerde problemen. De diverse documenten betreffende uw reis naar België houden evenmin een

verband met de door u ingeroepen feiten. Ook de pamfletten zijn slechts algemene communicaties, die

niet aan jullie persoonlijk gericht zijn en op geen enkele wijze kunnen aantonen dat u ooit problemen

kende met een dissidente groepering van de FARC. De kopie van het huurcontract ondersteunt uw
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bewering dat u een finca huurde in het departement Meta. Dergelijke fotokopieën zijn echter op

eenvoudige wijze met knip- en plakwerk te manipuleren en hebben daarom slechts beperkte

bewijswaarde. Zelfs indien op deze basis zou worden aangenomen dat u een huurovereenkomst hebt

afgesloten, toont dat op geen enkele wijze een nood aan bescherming aan. Wat betreft de medische

documenten van uw zoon dient te worden opgemerkt dat deze los staan van de door u beweerde vrees

en geen enkel verband houden met uw nood aan internationale bescherming. Voor het bekomen van

een verblijfsvergunning omwille van de medische problemen van uw zoon dient u zich tot de geijkte

procedure bij DVZ te richten (in dit geval dus een aanvraag van machtiging tot verblijf, gericht aan de

Minister of zijn gemachtigde, op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet).

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 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 en tot op heden wordt er nog

steeds vooruitgang geboekt wat betreft de implementatie van dit vredesakkoord.

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 Colombia: veiligheidssituatie van 13

november 2019, beschikbaar op https:// www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi focus

veiligheidssituatie colombia 20191113.pdf en de COI Focus Colombia: veiligheidssituatie van 27 juli

2020, beschikbaar op https://cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi focus colombia veiligheidssituatie

20200727.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, Arauca, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en

Putumayo. 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 72 confrontaties waren

tussen de overheid en gewapende groeperingen en tussen gewapende groeperingen onderling waarbij
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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 slechts een beperkt aantal burgerslachtoffers, waaronder

doden en gewonden. Uit de meest recente cijfers blijkt dat ook gedurende de periode van 1 december

2019 tot 1 juni 2020 het gewapend geweld zich voornamelijk afspeelt tussen de verschillende

gewapende groeperingen onderling of de gewapende groeperingen en de militairen of politie. Het gaat

om 260 incidenten waarvan bij 26 incidenten een beperkt aantal burgerslachtoffers viel. Gedurende

deze referentieperiode vonden de meeste incidenten plaats in Cauca, Antioquia, Norte de Santander,

Valle del Cauca en Nariño. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat het aantal burgerslachtoffers

tengevolge van willekeurig geweld de afgelopen jaren zeer beperkt blijft in verhouding tot het totale

bevolkingsaantal in Colombia, dat in 2020 bijna 51 miljoen bedraagt https://worldpopulationreview.com/

countries/colombia-population.

Het gros van de gewelddadige incidenten die zich in Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca, Valle

del Cauca, Choco, Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en Putumayo 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.

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."

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.”.

De bestreden beslissing luidt in hoofde van de tweede verzoekende partij als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, (…), verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 30 januari 1990 in

Villavicencio, Colombia. Daar bracht u uw jeugd door en na het middelbaar onderwijs vatte u studies

landbouwkunde aan. U bent in 2015 getrouwd met (…) (CG-nummer 19/13312 en O.V.-nummer

8.793.940) en jullie hebben samen twee minderjarige kinderen, die zich bij jullie in België bevinden. In

2016 behaalde u het diploma van landbouwkundige en besloot u om dat te verzilveren door een finca,

een boerderij, uit te baten. U sloot een overeenkomst met uw oom Carlos om diens finca in het gehucht

Puerto Toledo te huren, aangezien die te groot was voor hem om het werk alleen te doen. Uw man bleef

in Villavicencio wonen en werken als chauffeur. Hij zorgde voor jullie zoon, terwijl jullie dochter bij u op

de finca introk. Na enige voorbereidende werkzaamheden begon u in maart 2017 bananen te telen.
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Begin 2018 begonnen de problemen toen er een vergadering werd belegd van alle grondbezitters in het

dorp. Uw oom was op de vergadering aanwezig als eigenaar van de finca. Hij kreeg er te horen dat een

lokale guerrillagroep geld eiste omdat ze “bescherming” boden. Toen hij terug thuiskwam had hij een

pamflet met die boodschap van een dissidente groepering van de FARC bij zich. Er was besloten dat

elke boerderij 150.000 Colombiaanse pesos (omgerekend ongeveer 43€) moest afdragen per maand. In

juni 2018 verhoogde dat bedrag naar 300.000 pesos (omgerekend ongeveer 86€). De guerrillastrijders

communiceerden door pamfletten te laten circuleren en de mensen in burgerkledij die deze pamfletten

verdeelden kwamen jullie soms tegen met de wagen. Ze gaven u dan een boodschappenlijst mee die u

voor hen moest gaan halen. Omdat u begreep dat u extra kosten zou blijven maken als u met de auto

inkopen deed, besloot u in augustus 2018 de wagen van de hand te doen. De guerrilla lieten weten dat

jullie bijdrage nogmaals werd opgetrokken tot 500.000 pesos per maand (omgerekend ongeveer 143€).

In september konden jullie dat hogere bedrag betalen omdat jullie de overschot van de verkoopsom van

de auto hadden liggen. Het gros van de verkoop van de auto moest echter dienen om schulden terug te

betalen. Een maand later, in oktober 2018, kwamen jullie geld tekort om de FARC-dissidenten te

kunnen betalen. Bovendien hadden de FARC-dissidenten gezien dat er een legereenheid in de buurt

van uw finca hun tenten hadden opgeslagen. De guerrillastrijders maanden jullie dan ook aan om op

geen enkele manier samen te werken met het Colombiaanse regeringsleger, ook niet door etenswaren

te verkopen aan hen. Toen ze in november langskwamen en u weer niet kon betalen, lieten ze verstaan

dat jullie in december alles in één keer zouden moeten betalen: het achterstallige bedrag plus het geld

voor december. Uw man nam diezelfde maand ontslag op zijn werk, zodat hij vaker bij u zou kunnen

zijn.

Nadat u in Villavicencio Kerstmis had gevierd keerde u op 03 januari 2019 terug naar de finca. Uw oom

bracht u op de hoogte dat de guerrilla weer een pamflet had afgegeven, waarin de regels voor het

nieuwe jaar stonden. Eind januari verwachtte u een eerste maal te kunnen oogsten, waardoor uw

investeringen eindelijk vrucht zouden afwerpen. Uw oom Carlos raadde u echter aan om daar niet op te

wachten en onmiddellijk te vertrekken. U had immers schulden bij de guerrilla en dat kon alleen maar tot

problemen leiden. Even later stonden er inderdaad twee mannen op een motor aan de finca. Uw man

stapte naar buiten om met hen te spreken en kreeg te horen dat jullie nog acht dagen kregen om het

volledige bedrag te betalen. Jullie wisten niet wat gedaan, en uw echtgenoot besloot om aan familie te

gaan vragen of ze het hem geld konden lenen. Hij reisde vergeefs naar Granada en Villavincencio en

nog voordat hij was teruggekeerd kwamen er op 07 januari 2019 opnieuw vier mannen naar de

boerderij. Ze wilden spreken met uw man en toen u zei dat hij er niet was omdat hij op zoek was naar

geld om te lenen, geloofden ze u niet. Ze lieten u en uw dochter buiten komen en doorzochten heel het

huis. Na ongeveer een uur dropen ze weer af. Uw oom zei u om alles bijeen te zoeken wat u nodig had,

en naar het huis van de buren te gaan. U bleef daar tot vroeg de volgende ochtend, toen jullie naar

Villavicencio gingen. Jullie trokken e r in bij uw schoonmoeder en bleven zo veel mogelijk binnen.

Ondertussen bleef uw oom in het gehucht Puerto Toledo wonen. Uw schoonzus woont en werkt in

Argentinië en had zich in het verleden reeds bereid verklaard om jullie een tijdlang op te vangen, zodat

uw zoon er een darmoperatie kon ondergaan. Jullie drongen dan ook aan dat jullie meteen zouden

kunnen komen, maar uw schoonzus hield de boot af omdat het economische klimaat in Argentinië slecht

was. Uw man heeft ook een oom wonen in België, die bereid was om jullie te helpen om naar hier te

reizen. Uw moeder leende de rest van het geld en op 05 februari 2019 namen jullie het vliegtuig naar

België, waar jullie aankwamen op 06 februari 2019. Op 25 februari 2019 dienden jullie in België een

verzoek om internationale bescherming in.

Na uw vertrek uit Colombia zijn al twee keer onbekende mannen naar uw echtgenoot komen vragen bij

uw familie in Colombia. Uw oom Carlos heeft een aantal maanden na jullie vertrek zijn finca verkocht,

maar u hebt geen contact meer met hem, hebt geen weet van de omstandigheden waarin hij de verkoop

deed en u weet niet waar hij zich nu bevindt.

U vreest bij terugkeer naar Colombia dat dissidente strijders van de FARC u of uw familie zouden

vermoorden.

Ter ondersteuning van uw verzoek hebt u volgende documenten neergelegd: uw paspoort en de

paspoorten van uw gezinsleden, het rijbewijs van uw echtgenoot, drie pamfletten van de FARC, een

kopie van een huurcontract, documenten betreffende uw reis naar België, nieuwsberichten over de

algemene veiligheidssituatie in de regio en medische documenten betreffende uw zoon.

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

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

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

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

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

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

verplichtingen.

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

een actuele 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.

Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat u niet verder komt dan blote beweringen wanneer u

vertelt over de beweerde gebeurtenissen. U legt geen enkel overtuigingsstuk neer ter staving van uw

relaas (CGVS, p.15) en hebt geen enkel officieel document dat zou ondersteunen dat u ooit hulp of

bescherming hebt gezocht in Colombia. In dat verband wijst het CGVS er op dat internationale

bescherming slechts kan worden ingeroepen wanneer de mogelijkheden tot het verkrijgen van

bescherming bij nationale overheden redelijkerwijs zijn uitgeput. U hebt niet aannemelijk gemaakt dat dit

in casu zo is. Integendeel zelfs, jullie verklaringen hierover lopen sterk uiteen. Hoewel u en uw partner

allebei stellen dat jullie slechts één keer naar de politie van het dorp Puerto Rico zijn gestapt (CGVS,

p.14; CGVS man, p.16), wijken jullie verklaringen hierover fundamenteel uiteen. U stelt dat jullie in

december naar de politie zijn gegaan in Puerto Rico omdat het op jullie weg lag, maar de politie wilde

uw klacht niet opnemen. Zij zeiden u dat dergelijke afpersing heel vaak voorkomt, en u denkt dat het

misschien ook een rol speelde dat ze in de laatste maand van het jaar minder geneigd zouden zijn om

nog een aangifte van een misdrijf op te schrijven (CGVS, p.14). Uw echtgenoot verklaart dan weer dan

hij in oktober naar de politie is gestapt omdat het bedrijf waarvoor hij werkte toevallig daar in de buurt

een werf had (CGVS, p.17), een heel andere versie van de feiten. Overigens beweert u daarbij dat het

veiliger zou zijn om in Puerto Rico naar de politie te gaan omdat het een kleiner dorp is, wat veiliger is

dan de politie in een stad als VIllavincencio te contacteren (CGVS, p.18), terwijl uw man precies de

omgekeerde logica volgt. Hij is de mening is toegedaan dat de politie in Puerto Rico niets zou willen

doen omdat die in het kleine gehucht waar jullie woonden zelf problemen zouden kunnen krijgen met de

guerrilla. Hij denkt evenwel dat jullie geen keuze hadden omdat jullie aangifte moesten doen waar jullie

woonachtig waren (CGVS man, p.16). Dat jullie over dit belangrijke aspect van jullie relaas geen

eenduidige verklaringen afleggen is reeds nefast voor jullie geloofwaardigheid. Wat er ook van zij, bij

gebrek aan documenten moet het CGVS zich baseren op jullie verklaringen over de beweerde feiten.

Deze zijn echter weinig consistent en gedetailleerd en op een aantal punten ronduit tegenstrijdig.

Zo is het een opmerkelijke vaststelling dat u pas spreekt over hoe de FARC jullie handelingen met

argwaan bekeken nadat u ermee wordt geconfronteerd dat u stelt te zijn gevlucht omdat u twee miljoen

pesos moest betalen, terwijl uw vertrek uit Colombia acht miljoen pesos kostte (CGVS, p.15). Overigens

blijkt uit de door u neergelegde documenten dat het bedrag dichter bij de negen miljoen pesos ligt.

Plotseling voegt u dan nog iets toe aan uw verklaringen dat u tijdens uw spontaan relaas niet had

vermeld. U stelt dat de dissidenten van het FARC duidelijk hadden gemaakt dat jullie niet mochten

samenwerken met het leger, en dat het dus niet alleen om het geld ging (CGVS, p.15). Toch relativeert

u meteen weer het belang hiervan wanneer u zegt dat u dit ‘detail’ eerder was vergeten, en dat het niet

gaat om een ‘specifiek feit’ (CGVS, p.15). U legt dan nog verder uit dat het leger begin oktober in de

buurt een kamp opsloeg en dat jullie bij die gelegenheid eten verkochten aan de soldaten. Nog diezelfde

maand, in oktober, liet de guerrilla aan uw man verstaan dat zoiets verboden was (CGVS, p.15).

Vreemd genoeg rept ook uw man niet van deze beweerde gebeurtenis tijdens zijn spontaan relaas

(CGVS man, p.9-11). Als antwoord op de vraag of jullie ooit problemen hadden met de guerrilla behalve

de geldkwestie, antwoordt hij daar zelfs ontkennend op: behalve de afpersing was er geen probleem

(CGVS man, p.15). Pas als hij er op wordt gewezen dat er volgens u wel degelijk nog een andere

dimensie was aan het probleem met de dissidenten van het FARC, voegt hij toe dat de guerrilla het

kwalijk namen dat jullie eten hadden verkocht aan soldaten. Volgens uw man kregen jullie dat verwijt

echter te horen toen de guerrilla in november naar de finca kwamen (CGVS man, p.18). Geen van jullie

beide kan dus in de tijd situeren wanneer het leger bij de finca rondhing, en opnieuw lopen jullie

verklaringen uiteen als het gaat over wanneer jullie daarover werden aangesproken. Uw echtgenoot kan

overigens niet afdoende ophelderen waarom hij dat niet eerder ten berde bracht. Hij houdt het erop dat

hij “de meest belangrijke zaken” vertelde (CGVS man, p.18). Daarmee minimaliseert hij op zijn beurt dit

element, hoewel tegelijk ook hij zegt dat dit een tweede motief was waarom de dissidenten van de
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FARC jullie zo vijandig bejegenden (CGVS man, p.18). Het CGVS merkt op dat er aan uw echtgenoot

werd gevraagd om een volledig en precies relaas te geven van de gebeurtenissen die aan de basis

liggen van de door jullie beweerde vrees (CGVS man, p.9), en geen samenvatting. Het kan derhalve

niet worden gevolgd dat hij zou geloven dat hij spaarzaam moest omspringen met de feiten die hij

aanhaalde. Zelfs indien hij onder die misvatting gebukt ging, is het overigens niet aannemelijk dat hij

desgevraagd duidelijk stelde dat het probleem enkel over geld ging (CGVS man, p.15), en vervolgens

zijn verklaringen lijkt te wijzigen. Door deze omissies en tegenstrijdigheden overtuigen jullie verklaring

op dit punt allerminst.

Het is op zich trouwens weinig plausibel dat jullie afpersers zo agressief tewerk gingen dat jullie net voor

een kostbare oogst zijn gevlucht van de finca. U stelt dat de guerrilla aan wie jullie moesten betalen

overal op het platteland en in het gebergte zijn (CGVS, p.14). Het kan hen dan ook niet ontgaan zijn dat

landbouwbedrijfjes zoals het uwe werken op het ritme van het land, en de producten slechts verkocht

kunnen worden nadat ze geoogst kunnen worden. Door de druk te blijven verhogen totdat u de finca

achterliet, verdorden de vruchten aan de boom en liepen zij hun betaling helemaal mis, waardoor hun

afpersing zijn doel voorbijschoot. Nadat de guerrilla voor het verstrijken van de door hun gestelde

termijn de finca overhoop zijn komen halen (CGVS, p.8; CGVS man, p.10) verloren ze abrupt alle

interesse in u. Noch u, noch uw man maakt enige melding van een verdere poging om hun geld te

incasseren. Voor zover jullie kunnen bepalen is er na uw vertrek vanop de finca nooit meer iemand naar

u komen zoeken (CGVS man, p.11). Er zijn wel nog onbekenden naar uw man komen vragen bij uw

moeder, iets wat jullie in verband brengen met de door jullie beweerde problemen (CGVS, p.9,16;

CGVS man, p.11). Meer dan deze vraag hebben ze echter niet gesteld, en evenmin maken jullie

melding van enige verdere dreigementen of eisen. Dat jullie belagers afwisselend doortastend tewerk

gingen om jullie af te persen, om vervolgens alle belangstelling te verliezen, past in geen enkel logisch

geheel.

Dat geldt zelfs nog meer voor jullie verklaringen over uw oom Carlos, die de eigenaar was van de finca

en er al veel langer woonde dan jullie (CGVS, p.10). Voor zover uw man weet, heeft uw oom Carlos

noch voor, noch tijdens, noch na jullie aanwezigheid in het gehucht enige problemen gekend met de

guerrilla (CGVS man, p.14). Nochtans verklaren jullie allebei dat Carlos na uw vertrek ter plaatse is

gebleven (CGVS, p.12; CGVS man, p.12), en uw man denkt dat hij zelfs na de verkoop van de finca nog

altijd in dezelfde streek woont nu (CGVS man, p.14). Het is bijzonder weinig aannemelijk dat de

guerrillastrijders die jullie afpersten zouden nalaten om hun achterstallige betalingen bij hem te innen.

Carlos woonde immers in hetzelfde huis en was voldoende gekend in het dorp (CGVS man, p.15).

Aangezien uw oom Carlos in hetzelfde gehucht bleef, valt trouwens ook niet in te zien waarom jullie niet

probeerden regelen dat (een deel van) de oogst zou worden binnengehaald, zelfs al moesten jullie

daarvoor werkkrachten inhuren. Volgens u zou dat gevaarlijk kunnen zijn gezien de aanwezigheid van

de guerrilla (CGVS, p.17), wat niet rijmt met de beslissing van uw oom om ter plaatse te blijven. Dat u

sinds uw vertrek van de finca rechtstreeks noch onrechtstreeks contact met uw oom Carlos hebt kunnen

leggen om meer te weten te komen over de nasleep van de door u beweerde problemen (CGVS, p.9-

10; CGVS man, p.12,13) is al evenmin waarschijnlijk, aangezien u tot op heden in contact staat met uw

familie (CGVS, p.7) en het belang van deze zaak voor jullie glashelder is. Bovendien vallen hier ook

weer verschillen op tussen jullie verklaringen. Zo stelt u zelf nooit te hebben gevraagd naar wat er met

de oogst is gebeurd na uw vertrek, omdat u deze als verloren beschouwde (CGVS, p.17). Uw man, die

schatte dat jullie het equivalent van 45 miljoen pesos achter moesten laten (CGVS man, p.13), zegt dan

weer dat u dat wel degelijk verschillende keren hebt gevraagd aan oom Carlos, maar dat die nooit een

antwoord gaf. Bijgevolg hebben jullie geen idee wat er met de oogst gebeurde (CGVS man, p.12). Kort

daarna wijzigt hij deze verklaring weer door te stellen dat jullie in april of mei, dus na jullie vertrek uit

Colombia, nog contact hadden met iemand in het dorp die had gezegd dat er niet geoogst was (CGVS

man, p.13). Dat jullie eerst onwetend zeggen te zijn over wat er met de oogst gebeurde, terwijl jullie dat

wel degelijk van een ooggetuige zouden hebben gehoord, wijst er nogmaals op dat jullie geen klare wijn

schenken over de omstandigheden van jullie vertrek. In dat verband is het ook relevant om te wijzen op

een andere belangrijke divergentie in jullie verklaringen. Daar waar u stelt dat jullie met de opbrengst

van de verkoop van de auto schulden hebben afbetaald bij de bank (CGVS, p.8,13) en behalve met de

FARC-dissidenten nooit enige problemen te hebben gekend in Colombia (CGVS, p.18), stelt uw

echtgenoot immers dat hij wel degelijk problemen had gekend met de mensen bij wie hij een

woekerlening was aangegaan. Deze problemen hielden pas op toen hij in augustus de verschuldigde

achterstallen had terugbetaald door de auto te verkopen (CGVS man, p.20). Dat u lijkt te verzwijgen dat

jullie reeds problemen hadden door de financiële strop waarin uw man zich bevond nadat hij

ongereglementeerde leningen was aangegaan, versterkt de indruk dat jullie geen goed zicht bieden om

de omstandigheden waarin jullie de finca hebben verlaten.
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Voorts is ook jullie reactie, of eerder het gebrek daaraan, op de beweerde gebeurtenissen niet

geloofwaardig.

Zoals reeds werd opgemerkt zijn er grove inconsistenties tussen jullie verklaringen over het bezoek aan

de politie.

Verder maken jullie geen enkele melding van enige poging om jullie rechten te doen gelden in Colombia

nadat jullie slachtoffer zouden zijn geworden van een misdrijf, zelfs los van politie en justitie. Nochtans

bent u op de hoogte van de mogelijkheid om relocatie of onderdak te krijgen van de Colombiaanse staat

(CGVS, p.14) en stelt ook uw man na een aanvankelijke ontkenning te weten dat er procedures bestaan

voor ontheemden in Colombia, maar die schildert hij af als tijdrovend en onzeker (CGVS man, p.16-17).

Jullie verwijzen allebei in vage en algemene termen naar onveiligheid en een gebrek aan bescherming

door politie (CGVS, p.14; CGVS man, p.16-17), terwijl eerder reeds werd opgemerkt dat jullie geen

enkel concreet element aanreiken dat aannemelijk zou maken dat er iemand naar jullie op zoek is. Dat

jullie in de geschetste omstandigheden geen enkel stap hebben ondernomen om met de steun van de

overheid al dan niet tijdelijk binnen Colombia veiligheid op te zoeken, toont verder aan dat jullie

beweerde vrees sterk gerelativeerd moet worden.

Tenslotte wenst het CGVS nog aan te stippen dat uit de aan het administratieve dossier toegevoegde

screenshots ook helemaal niet blijkt dat jullie proberen verhullen waar jullie momenteel wonen. Uw man

schuift dat terzijde door te stellen dat uw schermnaam veranderd is van S.(…) J.(…) naar J.(…) S.(…),

en dat mensen uit Colombia die foto’s niet kunnen zien (CGVS man, p.19). Hij geeft daarmee dus toe

dat hij nog altijd hetzelfde profiel gebruikt, onder dezelfde namen maar dan in omgekeerde volgorde. Hij

volhardt in de bewering dat mensen in Colombia de foto’s niet kunnen zien, ook nadat het CGVS hem

ermee confronteerde dat deze foto’s publiek zichtbaar zijn voor iedereen (CGVS man, p.19) en blijft tot

op heden zijn verblijf in België documenteren met uitgebreide fotoreportages die hij voorziet van de

precieze locatie (zie de aan het administratieve dossier toegevoegde screenshots). Dat gedrag

ondergraaft in ernstige mate de door jullie beweerde vrees, die maakte dat jullie moesten onderduiken in

Colombia alvorens dat land te ontvluchten (CGVS, p.9), en al zeker de bewering van uw partner dat

jullie iets zou overkomen als de guerrilla ooit zouden ontdekken waar hij is (CGVS man, p.19).

Samenvattend kan dus gesteld worden dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk hebt

gemaakt een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie te

koesteren, of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet te lopen.

De overige documenten die u hebt neergelegd kunnen deze beoordeling niet ombuigen. De paspoorten

en het rijbewijs tonen jullie identiteit en nationaliteit aan. Deze worden in de huidige beslissing echter

niet in twijfel getrokken. De door u neergelegde nieuwsartikelen houden geen verband met de door u

beweerde problemen. De diverse documenten betreffende uw reis naar België houden evenmin een

verband met de door u ingeroepen feiten. Ook de pamfletten zijn slechts algemene communicaties, die

niet aan jullie persoonlijk gericht zijn en op geen enkele wijze kunnen aantonen dat u ooit problemen

kende met een dissidente groepering van de FARC. De kopie van het huurcontract ondersteunt uw

bewering dat u een finca huurde in het departement Meta. Dergelijke fotokopieën zijn echter op

eenvoudige wijze met knip- en plakwerk te manipuleren en hebben daarom slechts beperkte

bewijswaarde. Zelfs indien op deze basis zou worden aangenomen dat u een huurovereenkomst hebt

afgesloten, toont dat op geen enkele wijze een nood aan bescherming aan. Wat betreft de medische

documenten van uw zoon dient te worden opgemerkt dat deze los staan van de door u beweerde vrees

en geen enkel verband houden met uw nood aan internationale bescherming. Voor het bekomen van

een verblijfsvergunning omwille van de medische problemen van uw zoon dient u zich tot de geijkte

procedure bij DVZ te richten (in dit geval dus een aanvraag van machtiging tot verblijf, gericht aan de

Minister of zijn gemachtigde, op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet).

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.
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Uit 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 en tot op heden wordt er nog

steeds vooruitgang geboekt wat betreft de implementatie van dit vredesakkoord.

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 Colombia: veiligheidssituatie van 13 november 2019, beschikbaar op https://www .

cg vs . be/s i te s/d efa u l t/fil es/ ra p p o rte n/co i focus veiligheidssituatie co l o m b i a 2 0 1 9 1 1 1 3 .

p d f en de COI Focus Colombia: veiligheidssituatie van 27 juli 2020, beschikbaar op

https://cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi focus colombia veiligheidssituatie 20200727.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, Arauca, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en

Putumayo. 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 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 slechts een beperkt aantal burgerslachtoffers, waaronder

doden en gewonden. Uit de meest recente cijfers blijkt dat ook gedurende de periode van 1 december

2019 tot 1 juni 2020 het gewapend geweld zich voornamelijk afspeelt tussen de verschillende

gewapende groeperingen onderling of de gewapende groeperingen en de militairen of politie. Het gaat

om 260 incidenten waarvan bij 26 incidenten een beperkt aantal burgerslachtoffers viel. Gedurende

deze referentieperiode vonden de meeste incidenten plaats in Cauca, Antioquia, Norte de Santander,

Valle del Cauca en Nariño. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat het aantal burgerslachtoffers

tengevolge van willekeurig geweld de afgelopen jaren zeer beperkt blijft in verhouding tot het totale

bevolkingsaantal in Colombia, dat in 2020 bijna 51 miljoen bedraagt

https://worldpopulationreview.com/countries/colombia-population.
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Het gros van de gewelddadige incidenten die zich in Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca, Valle

del Cauca, Choco, Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en Putumayo 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.

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.

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. In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 1 A, §2 van het Internationaal

verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 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 het redelijkheidsbeginsel, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de

Mens.

In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/6, § 5

en 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 17 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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

van verzoekende partijen in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partijen al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij

niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.
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2.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

evenmin geloof hechten aan verzoekers’ asielrelaas.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde terecht:

“Er dient te worden besloten dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat

u een actuele 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.

Om te beginnen dient te worden vastgesteld dat u niet verder komt dan blote beweringen wanneer u

vertelt over de beweerde gebeurtenissen. U legt geen enkel overtuigingsstuk neer ter staving van uw

relaas (CGVS, p.15) en hebt geen enkel officieel document dat zou ondersteunen dat u ooit hulp of

bescherming hebt gezocht in Colombia. In dat verband wijst het CGVS er op dat internationale

bescherming slechts kan worden ingeroepen wanneer de mogelijkheden tot het verkrijgen van

bescherming bij nationale overheden redelijkerwijs zijn uitgeput. U hebt niet aannemelijk gemaakt dat dit

in casu zo is. Integendeel zelfs, jullie verklaringen hierover lopen sterk uiteen. Hoewel u en uw partner

allebei stellen dat jullie slechts één keer naar de politie van het dorp Puerto Rico zijn gestapt (CGVS,

p.14; CGVS man, p.16), wijken jullie verklaringen hierover fundamenteel uiteen. U stelt dat jullie in

december naar de politie zijn gegaan in Puerto Rico omdat het op jullie weg lag, maar de politie wilde

uw klacht niet opnemen. Zij zeiden u dat dergelijke afpersing heel vaak voorkomt, en u denkt dat het

misschien ook een rol speelde dat ze in de laatste maand van het jaar minder geneigd zouden zijn om

nog een aangifte van een misdrijf op te schrijven (CGVS, p.14). Uw echtgenoot verklaart dan weer dan

hij in oktober naar de politie is gestapt omdat het bedrijf waarvoor hij werkte toevallig daar in de buurt

een werf had (CGVS, p.17), een heel andere versie van de feiten. Overigens beweert u daarbij dat het

veiliger zou zijn om in Puerto Rico naar de politie te gaan omdat het een kleiner dorp is, wat veiliger is

dan de politie in een stad als VIllavincencio te contacteren (CGVS, p.18), terwijl uw man precies de

omgekeerde logica volgt. Hij is de mening is toegedaan dat de politie in Puerto Rico niets zou willen

doen omdat die in het kleine gehucht waar jullie woonden zelf problemen zouden kunnen krijgen met de

guerrilla. Hij denkt evenwel dat jullie geen keuze hadden omdat jullie aangifte moesten doen waar jullie

woonachtig waren (CGVS man, p.16). Dat jullie over dit belangrijke aspect van jullie relaas geen

eenduidige verklaringen afleggen is reeds nefast voor jullie geloofwaardigheid. Wat er ook van zij, bij

gebrek aan documenten moet het CGVS zich baseren op jullie verklaringen over de beweerde feiten.

Deze zijn echter weinig consistent en gedetailleerd en op een aantal punten ronduit tegenstrijdig.

Zo is het een opmerkelijke vaststelling dat u pas spreekt over hoe de FARC jullie handelingen met

argwaan bekeken nadat u ermee wordt geconfronteerd dat u stelt te zijn gevlucht omdat u twee miljoen

pesos moest betalen, terwijl uw vertrek uit Colombia acht miljoen pesos kostte (CGVS, p.15). Overigens

blijkt uit de door u neergelegde documenten dat het bedrag dichter bij de negen miljoen pesos ligt.

Plotseling voegt u dan nog iets toe aan uw verklaringen dat u tijdens uw spontaan relaas niet had

vermeld. U stelt dat de dissidenten van het FARC duidelijk hadden gemaakt dat jullie niet mochten

samenwerken met het leger, en dat het dus niet alleen om het geld ging (CGVS, p.15). Toch relativeert

u meteen weer het belang hiervan wanneer u zegt dat u dit ‘detail’ eerder was vergeten, en dat het niet

gaat om een ‘specifiek feit’ (CGVS, p.15). U legt dan nog verder uit dat het leger begin oktober in de

buurt een kamp opsloeg en dat jullie bij die gelegenheid eten verkochten aan de soldaten. Nog diezelfde

maand, in oktober, liet de guerrilla aan uw man verstaan dat zoiets verboden was (CGVS, p.15).

Vreemd genoeg rept ook uw man niet van deze beweerde gebeurtenis tijdens zijn spontaan relaas

(CGVS man, p.9-11). Als antwoord op de vraag of jullie ooit problemen hadden met de guerrilla behalve

de geldkwestie, antwoordt hij daar zelfs ontkennend op: behalve de afpersing was er geen probleem

(CGVS man, p.15). Pas als hij er op wordt gewezen dat er volgens u wel degelijk nog een andere

dimensie was aan het probleem met de dissidenten van het FARC, voegt hij toe dat de guerrilla het

kwalijk namen dat jullie eten hadden verkocht aan soldaten. Volgens uw man kregen jullie dat verwijt

echter te horen toen de guerrilla in november naar de finca kwamen (CGVS man, p.18). Geen van jullie

beide kan dus in de tijd situeren wanneer het leger bij de finca rondhing, en opnieuw lopen jullie

verklaringen uiteen als het gaat over wanneer jullie daarover werden aangesproken. Uw echtgenoot kan

overigens niet afdoende ophelderen waarom hij dat niet eerder ten berde bracht. Hij houdt het erop dat

hij “de meest belangrijke zaken” vertelde (CGVS man, p.18). Daarmee minimaliseert hij op zijn beurt dit

element, hoewel tegelijk ook hij zegt dat dit een tweede motief was waarom de dissidenten van de

FARC jullie zo vijandig bejegenden (CGVS man, p.18). Het CGVS merkt op dat er aan uw echtgenoot

werd gevraagd om een volledig en precies relaas te geven van de gebeurtenissen die aan de basis

liggen van de door jullie beweerde vrees (CGVS man, p.9), en geen samenvatting. Het kan derhalve
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niet worden gevolgd dat hij zou geloven dat hij spaarzaam moest omspringen met de feiten die hij

aanhaalde. Zelfs indien hij onder die misvatting gebukt ging, is het overigens niet aannemelijk dat hij

desgevraagd duidelijk stelde dat het probleem enkel over geld ging (CGVS man, p.15), en vervolgens

zijn verklaringen lijkt te wijzigen. Door deze omissies en tegenstrijdigheden overtuigen jullie verklaring

op dit punt allerminst.

Het is op zich trouwens weinig plausibel dat jullie afpersers zo agressief tewerk gingen dat jullie net voor

een kostbare oogst zijn gevlucht van de finca. U stelt dat de guerrilla aan wie jullie moesten betalen

overal op het platteland en in het gebergte zijn (CGVS, p.14). Het kan hen dan ook niet ontgaan zijn dat

landbouwbedrijfjes zoals het uwe werken op het ritme van het land, en de producten slechts verkocht

kunnen worden nadat ze geoogst kunnen worden. Door de druk te blijven verhogen totdat u de finca

achterliet, verdorden de vruchten aan de boom en liepen zij hun betaling helemaal mis, waardoor hun

afpersing zijn doel voorbijschoot. Nadat de guerrilla voor het verstrijken van de door hun gestelde

termijn de finca overhoop zijn komen halen (CGVS, p.8; CGVS man, p.10) verloren ze abrupt alle

interesse in u. Noch u, noch uw man maakt enige melding van een verdere poging om hun geld te

incasseren. Voor zover jullie kunnen bepalen is er na uw vertrek vanop de finca nooit meer iemand naar

u komen zoeken (CGVS man, p.11). Er zijn wel nog onbekenden naar uw man komen vragen bij uw

moeder, iets wat jullie in verband brengen met de door jullie beweerde problemen (CGVS, p.9,16;

CGVS man, p.11). Meer dan deze vraag hebben ze echter niet gesteld, en evenmin maken jullie

melding van enige verdere dreigementen of eisen. Dat jullie belagers afwisselend doortastend tewerk

gingen om jullie af te persen, om vervolgens alle belangstelling te verliezen, past in geen enkel logisch

geheel.

Dat geldt zelfs nog meer voor jullie verklaringen over uw oom Carlos, die de eigenaar was van de finca

en er al veel langer woonde dan jullie (CGVS, p.10). Voor zover uw man weet, heeft uw oom Carlos

noch voor, noch tijdens, noch na jullie aanwezigheid in het gehucht enige problemen gekend met de

guerrilla (CGVS man, p.14). Nochtans verklaren jullie allebei dat Carlos na uw vertrek ter plaatse is

gebleven (CGVS, p.12; CGVS man, p.12), en uw man denkt dat hij zelfs na de verkoop van de finca nog

altijd in dezelfde streek woont nu (CGVS man, p.14). Het is bijzonder weinig aannemelijk dat de

guerrillastrijders die jullie afpersten zouden nalaten om hun achterstallige betalingen bij hem te innen.

Carlos woonde immers in hetzelfde huis en was voldoende gekend in het dorp (CGVS man, p.15).

Aangezien uw oom Carlos in hetzelfde gehucht bleef, valt trouwens ook niet in te zien waarom jullie niet

probeerden regelen dat (een deel van) de oogst zou worden binnengehaald, zelfs al moesten jullie

daarvoor werkkrachten inhuren. Volgens u zou dat gevaarlijk kunnen zijn gezien de aanwezigheid van

de guerrilla (CGVS, p.17), wat niet rijmt met de beslissing van uw oom om ter plaatse te blijven. Dat u

sinds uw vertrek van de finca rechtstreeks noch onrechtstreeks contact met uw oom Carlos hebt kunnen

leggen om meer te weten te komen over de nasleep van de door u beweerde problemen (CGVS, p.9-

10; CGVS man, p.12,13) is al evenmin waarschijnlijk, aangezien u tot op heden in contact staat met uw

familie (CGVS, p.7) en het belang van deze zaak voor jullie glashelder is. Bovendien vallen hier ook

weer verschillen op tussen jullie verklaringen. Zo stelt u zelf nooit te hebben gevraagd naar wat er met

de oogst is gebeurd na uw vertrek, omdat u deze als verloren beschouwde (CGVS, p.17). Uw man, die

schatte dat jullie het equivalent van 45 miljoen pesos achter moesten laten (CGVS man, p.13), zegt dan

weer dat u dat wel degelijk verschillende keren hebt gevraagd aan oom Carlos, maar dat die nooit een

antwoord gaf. Bijgevolg hebben jullie geen idee wat er met de oogst gebeurde (CGVS man, p.12). Kort

daarna wijzigt hij deze verklaring weer door te stellen dat jullie in april of mei, dus na jullie vertrek uit

Colombia, nog contact hadden met iemand in het dorp die had gezegd dat er niet geoogst was (CGVS

man, p.13). Dat jullie eerst onwetend zeggen te zijn over wat er met de oogst gebeurde, terwijl jullie dat

wel degelijk van een ooggetuige zouden hebben gehoord, wijst er nogmaals op dat jullie geen klare wijn

schenken over de omstandigheden van jullie vertrek. In dat verband is het ook relevant om te wijzen op

een andere belangrijke divergentie in jullie verklaringen. Daar waar u stelt dat jullie met de opbrengst

van de verkoop van de auto schulden hebben afbetaald bij de bank (CGVS, p.8,13) en behalve met de

FARC-dissidenten nooit enige problemen te hebben gekend in Colombia (CGVS, p.18), stelt uw

echtgenoot immers dat hij wel degelijk problemen had gekend met de mensen bij wie hij een

woekerlening was aangegaan. Deze problemen hielden pas op toen hij in augustus de verschuldigde

achterstallen had terugbetaald door de auto te verkopen (CGVS man, p.20). Dat u lijkt te verzwijgen dat

jullie reeds problemen hadden door de financiële strop waarin uw man zich bevond nadat hij

ongereglementeerde leningen was aangegaan, versterkt de indruk dat jullie geen goed zicht bieden om

de omstandigheden waarin jullie de finca hebben verlaten.

Voorts is ook jullie reactie, of eerder het gebrek daaraan, op de beweerde gebeurtenissen niet

geloofwaardig.



RvV X - Pagina 16

Zoals reeds werd opgemerkt zijn er grove inconsistenties tussen jullie verklaringen over het bezoek aan

de politie.

Verder maken jullie geen enkele melding van enige poging om jullie rechten te doen gelden in Colombia

nadat jullie slachtoffer zouden zijn geworden van een misdrijf, zelfs los van politie en justitie. Nochtans

bent u op de hoogte van de mogelijkheid om relocatie of onderdak te krijgen van de Colombiaanse staat

(CGVS, p.14) en stelt ook uw man na een aanvankelijke ontkenning te weten dat er procedures bestaan

voor ontheemden in Colombia, maar die schildert hij af als tijdrovend en onzeker (CGVS man, p.16-17).

Jullie verwijzen allebei in vage en algemene termen naar onveiligheid en een gebrek aan bescherming

door politie (CGVS, p.14; CGVS man, p.16-17), terwijl eerder reeds werd opgemerkt dat jullie geen

enkel concreet element aanreiken dat aannemelijk zou maken dat er iemand naar jullie op zoek is. Dat

jullie in de geschetste omstandigheden geen enkel stap hebben ondernomen om met de steun van de

overheid al dan niet tijdelijk binnen Colombia veiligheid op te zoeken, toont verder aan dat jullie

beweerde vrees sterk gerelativeerd moet worden.

Tenslotte wenst het CGVS nog aan te stippen dat uit de aan het administratieve dossier toegevoegde

screenshots ook helemaal niet blijkt dat jullie proberen verhullen waar jullie momenteel wonen. Uw man

schuift dat terzijde door te stellen dat uw schermnaam veranderd is van S.(…) J.(…) naar J.(…) S.(…),

en dat mensen uit Colombia die foto’s niet kunnen zien (CGVS man, p.19). Hij geeft daarmee dus toe

dat hij nog altijd hetzelfde profiel gebruikt, onder dezelfde namen maar dan in omgekeerde volgorde. Hij

volhardt in de bewering dat mensen in Colombia de foto’s niet kunnen zien, ook nadat het CGVS hem

ermee confronteerde dat deze foto’s publiek zichtbaar zijn voor iedereen (CGVS man, p.19) en blijft tot

op heden zijn verblijf in België documenteren met uitgebreide fotoreportages die hij voorziet van de

precieze locatie (zie de aan het administratieve dossier toegevoegde screenshots). Dat gedrag

ondergraaft in ernstige mate de door jullie beweerde vrees, die maakte dat jullie moesten onderduiken in

Colombia alvorens dat land te ontvluchten (CGVS, p.9), en al zeker de bewering van uw partner dat

jullie iets zou overkomen als de guerrilla ooit zouden ontdekken waar hij is (CGVS man, p.19).

Samenvattend kan dus gesteld worden dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk hebt

gemaakt een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie te

koesteren, of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet te lopen.

De overige documenten die u hebt neergelegd kunnen deze beoordeling niet ombuigen. De paspoorten

en het rijbewijs tonen jullie identiteit en nationaliteit aan. Deze worden in de huidige beslissing echter

niet in twijfel getrokken. De door u neergelegde nieuwsartikelen houden geen verband met de door u

beweerde problemen. De diverse documenten betreffende uw reis naar België houden evenmin een

verband met de door u ingeroepen feiten. Ook de pamfletten zijn slechts algemene communicaties, die

niet aan jullie persoonlijk gericht zijn en op geen enkele wijze kunnen aantonen dat u ooit problemen

kende met een dissidente groepering van de FARC. De kopie van het huurcontract ondersteunt uw

bewering dat u een finca huurde in het departement Meta. Dergelijke fotokopieën zijn echter op

eenvoudige wijze met knip- en plakwerk te manipuleren en hebben daarom slechts beperkte

bewijswaarde. Zelfs indien op deze basis zou worden aangenomen dat u een huurovereenkomst hebt

afgesloten, toont dat op geen enkele wijze een nood aan bescherming aan. Wat betreft de medische

documenten van uw zoon dient te worden opgemerkt dat deze los staan van de door u beweerde vrees

en geen enkel verband houden met uw nood aan internationale bescherming. Voor het bekomen van

een verblijfsvergunning omwille van de medische problemen van uw zoon dient u zich tot de geijkte

procedure bij DVZ te richten (in dit geval dus een aanvraag van machtiging tot verblijf, gericht aan de

Minister of zijn gemachtigde, op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet).”.

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden door de Raad

overgenomen.

Het verwijzen naar en citeren van algemene informatie omtrent afpersing in Colombia met de bewering

dat zij daar geen bescherming kunnen krijgen en nood hebben aan internationale bescherming, volstaat

niet om aan te tonen dat verzoekers in hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd of

dat er wat hen betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in

concreto te worden aangetoond en verzoekers falen hier in.
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De Raad onderstreept vervolgens dat de door verzoekers aangehaalde rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State, individuele gevallen betreft en geen

precedentwaarde heeft die bindend is.

Waar verzoekers aangeven dat hen verweten wordt dat zij geen overtuigingsstuk hebben neergelegd en

geen officieel document dat zou ondersteunen dat ze ooit hulp of bescherming hebben gezocht, en

hierbij opmerken dat de politie geen melding wilde maken van hun klacht, gaan zij voorbij aan de

vaststelling dat er geen geloof kon worden gehecht aan hun beweringen desbetreffend gezien zij

dienaangaande tegenstrijdige verklaringen aflegden. Het louter verwijzen naar de documenten die zij

hebben neergelegd, volstaat geheel niet, gezien werd vastgesteld dat deze documenten hun nood aan

internationale bescherming geheel niet aantonen.

De Raad stelt voorts dat vooraleer internationale bescherming kan worden ingeroepen, eerst alle

nationale middelen op redelijke wijze dienen te zijn uitgeput. Dit vloeit voort uit artikel 1, A (2) van het

Vluchtelingenverdrag waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en luidens

hetwelk vereist is dat de verzoeker de bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de vrees

voor vervolging op grond van de in datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil, inroepen enerzijds, en uit

de bepalingen van artikel 48/4 van de voormelde wet krachtens dewelke ook voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus is vereist dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van zijn

land van herkomst kan of, wegens het reële risico op ernstige schade, wil stellen anderzijds.

De Raad herinnert aan artikel 48/5, § 1 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat vervolging in de zin

van artikel 48/3 of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 kan uitgaan van of veroorzaakt worden door

“niet-overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat de actoren als bedoeld in a) en b), inclusief

internationale organisaties, geen bescherming als bedoeld in § 2 kunnen of willen bieden tegen

vervolging of ernstige schade”. De bewoordingen in de wet impliceren een vermoeden van

overheidsbescherming dat evenwel weerlegbaar is. De bewijslast hier ligt bij de verzoeker om

internationale bescherming.

Nog volgens artikel 48/5, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet moet deze overheidsbescherming

doeltreffend en van niet-tijdelijke aard zijn en wordt deze in het algemeen geboden wanneer de actoren

omschreven in het eerste lid redelijke maatregelen treffen tot voorkoming van vervolging of het lijden

van ernstige schade, onder andere door het instellen van een doeltreffend juridisch systeem voor

opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade

vormen, en wanneer de betrokken verzoekers toegang hebben tot een dergelijke bescherming.

Verzoekers moeten aldus aannemelijk maken dat zij alle, in hun individuele omstandigheden, redelijke

en nuttige beschermingsmogelijkheden vanwege de Colombiaanse overheid hebben uitgeput, wat in

casu niet het geval is gezien er geen geloof kan gehecht worden aan hun vraag om bescherming in

Colombia gelet op de tegenstrijdige verklaringen die zij hebben afgelegd.

In zoverre zij trachten te laten uitschijnen dat hun verklaringen enigszins gelijklopend zijn door te wijzen

op het gegeven dat zij het indienen van deze klacht allebei op het einde van het jaar 2018 situeren,

gaan zij eraan voorbij dat zij wel degelijk tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. De vaststelling

dat zij een dergelijk fundamenteel aspect in hun relaas, namelijk het nastreven van nationale

bescherming bij een beweerde vrees voor vervolging of risico op ernstige schade op een ander tijdstip

situeren doet wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. Bovendien gaat het niet om een

verschil in dagen, maar betreft het wel degelijk een verschil in maanden.

Met het argument dat de redenen waarom ze naar de politie zijn gegaan een subjectief element is dat

afhankelijk is van de persoonlijkheid, kunnen zij de overige tegenstrijdigheden niet verklaren noch

weerleggen. Zo stelde verzoekster dat zij in december naar de politie zijn gegaan in Puerto Rico omdat

het op hun weg lag, terwijl verzoeker verklaarde dat hij in oktober naar de politie is gestapt omdat het

bedrijf waarvoor hij werkte toevallig daar in de buurt een werf had. Dit zijn ronduit tegenstrijdige

verklaringen die geen uitstaans hebben met enige subjectiviteit of persoonlijkheid.

Overigens beweerde verzoekster daarbij dat het veiliger zou zijn om in Puerto Rico naar de politie te

gaan omdat het een kleiner dorp is, wat veiliger is dan de politie in een stad als VIllavincencio te

contacteren, terwijl verzoeker precies de omgekeerde logica volgt. Hij meende dat de politie in Puerto

Rico niets zou willen doen omdat die zelf problemen zouden kunnen krijgen met de guerrilla, maar

aangeeft dat er geen keuze was omdat er aangifte moest worden gedaan waar men woonachtig is.

Indien verzoekers daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging koesterden en hiervoor op hulp en

bescherming rekenden van de politie, kan worden aangenomen dat zij dit besproken hebben en hun
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opties desbetreffend tegen elkaar hebben afgewogen. Het gegeven dat zij desbetreffend regenstrijdige

verklaringen afleggen, doet dan ook wel degelijk afbreuk aan hun geloofwaardigheid.

Overigens kon de commissaris-generaal terecht het volgende vaststellen:

“Verder maken jullie geen enkele melding van enige poging om jullie rechten te doen gelden in

Colombia nadat jullie slachtoffer zouden zijn geworden van een misdrijf, zelfs los van politie en justitie.

Nochtans bent u op de hoogte van de mogelijkheid om relocatie of onderdak te krijgen van de

Colombiaanse staat (CGVS, p.14) en stelt ook uw man na een aanvankelijke ontkenning te weten dat er

procedures bestaan voor ontheemden in Colombia, maar die schildert hij af als tijdrovend en onzeker

(CGVS man, p.16-17). Jullie verwijzen allebei in vage en algemene termen naar onveiligheid en een

gebrek aan bescherming door politie (CGVS, p.14; CGVS man, p.16-17), terwijl eerder reeds werd

opgemerkt dat jullie geen enkel concreet element aanreiken dat aannemelijk zou maken dat er iemand

naar jullie op zoek is. Dat jullie in de geschetste omstandigheden geen enkel stap hebben ondernomen

om met de steun van de overheid al dan niet tijdelijk binnen Colombia veiligheid op te zoeken, toont

verder aan dat jullie beweerde vrees sterk gerelativeerd moet worden.”.

Het louter verwijzen naar algemene informatie omtrent corruptie en afnemend vertrouwen in de

autoriteiten volstaat niet ter verklaring of verschoning van deze vaststellingen.

Ook met het louter verwijzen naar het gebrek aan beschermingsmogelijkheden in Colombia plaatsen

verzoekers de gedane concrete vaststellingen niet in een ander daglicht. Verzoekers tonen dan ook niet

aan dat zij alle mogelijkheden tot bescherming hebben uitgeput, of in geval van eventuele toekomstige

problemen bij terugkeer naar Colombia desgevallend geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen op

de hulp van en/of bescherming door de Colombiaanse autoriteiten.

Met het argument dat zij gezien de regelmatigheid van afpersing en het feit dat ze wisten dat het

afpersen een vicieuze cirkel was er de voorkeur aan gaven het land te ontvluchten, verklaren zij de

vaststelling niet dat verzoekster pas sprak over de problemen met FARC omwille van hun hulp aan het

leger nadat zij ermee wordt geconfronteerd dat zij stelt te zijn gevlucht omdat zij twee miljoen pesos

moest betalen, terwijl haar vertrek uit Colombia acht miljoen pesos kostte. Zij vermeldde dit niet toen

haar de mogelijkheid werd gegeven om haar vluchtrelaas uit de doeken te doen en waarbij gevraagd

werd het hele verhaal te vertellen en dit zo precies mogelijk te doen.

Bovendien relativeert verzoekster het belang hiervan wanneer zij zegt dat zij dit ‘detail’ eerder was

vergeten, en dat het niet gaat om een ‘specifiek feit’ en maakt verzoeker ook geen melding van dit

element bij zijn uiteenzetting van het vluchtrelaas en waarbij eveneens gevraagd werd het hele verhaal

te vertellen en dit zo precies mogelijk te doen.

Door te wijzen op het feit dat wanneer de protection officer geconfronteerd wordt met een verzoeker die

moeite heeft om zijn problemen spontaan te melden, het zijn taak is om alles in het werk te stellen om

zoveel mogelijk informatie van verzoeker te verkrijgen, bieden zij evenmin een afdoende verklaring. De

Raad stelt vast dat uit de notities van de persoonlijke onderhouden niet blijkt dat zij beide moeite zouden

hebben om hun relaas op een spontane manier te vertellen. Verzoekers tonen dit evenmin aan.

Overigens antwoordde verzoeker op de vraag of zij ooit problemen hadden met de guerrilla behalve de

geldkwestie, ontkennend (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 15). Het is pas wanneer verzoeker

erop wordt gewezen dat er nog een andere dimensie was aan het probleem met de dissidenten van het

FARC, dat hij eraan toevoegt dat de guerrilla het hen kwalijk namen dat zij eten hadden verkocht aan

soldaten (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 18). Bovendien werd hem zelfs de vraag gesteld

waarom hij hierover niet eerder had gesproken (Notities van het persoonlijk onderhoud, p. 18).

Het verweer dat het gepast zou zijn geweest dat de verwerende partij zich niet zou beperken tot open

vragen en hem specifieke gesloten vragen had moeten stellen, vindt dan ook geen feitelijke weerslag in

het administratief dossier. Met het post factum argument dat zij gezien de regelmatigheid van afpersing

en het feit dat ze wisten dat het afpersen een vicieuze cirkel was er de voorkeur aan gaven het land te

ontvluchten, verklaren zij bovenstaande vaststellingen evenmin.

Voor zover verzoekers vervolgens stellen dat hen het gedrag van de afpersers niet kan worden

verweten en dat veel mensen op het platteland worden afgeperst, verklaren noch weerleggen zij de

concrete en pertinente vaststellingen.

Ook de Raad acht het niet geloofwaardig dat de afpersers op een dergelijke drieste manier te werk

zouden zijn gegaan, gezien hiermee het doel van de afpersing volledig werd uitgehold. Overigens is het

evenmin geloofwaardig dat zij nadat zij voor het verstrijken van de door hun gestelde termijn de finca
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overhoop zijn komen halen (Notities van het persoonlijk onderhoud verzoekster, p. 8; Notities van het

persoonlijk onderhoud verzoeker, p.10) abrupt alle interesse verloren. Het gegeven dat zij enerzijds op

een doortastende en drieste manier te werk zouden gaan om vervolgens alle belangstelling te verliezen,

doet opnieuw afbreuk aan de geloofwaardigheid van het beweerde asielrelaas.

Waar zij erop wijzen dat hun oom geen economische activiteit had, alleen eigenaar was van de grond

en geen inkomen had om te verklaren waarom de guerillastrijders zouden hebben nagelaten hun

achterstallige betalingen bij de oom te innen, gaan zij voorbij aan hun verdere verklaringen in het

verzoekschrift waar zij stellen dat de oom dagwerk deed voor een andere finca ter verklaring waarom de

oogst niet kon worden binnengehaald. Dit zijn dan ook post factum verklaringen, die nog eens

tegenstrijdig zijn, en kunnen dan ook bezwaarlijk volstaan als valabele verklaring voor de gedane

vaststellingen.

Waar verzoekers te dezen nog aanhalen dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen hen nooit geconfronteerd heeft met tegenstrijdigheden en omissies en hiertoe verwijzen naar

artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wijst de Raad

erop dat in dit artikel wordt gestipuleerd: “Indien de ambtenaar tijdens het gehoor tegenstrijdigheden

vaststelt in de verklaringen van de asielzoeker of vaststelt dat er relevante elementen ter staving van de

asielaanvraag ontbreken, stelt hij de asielzoeker in de loop van het gehoor in de gelegenheid om hier

uitleg over te geven.”. In het verslag aan de Koning bij dit koninklijk besluit wordt uitdrukkelijk gesteld dat

dit artikel de commissaris-generaal niet belet om een beslissing te nemen op grond van een

tegenstrijdigheid waarmee de verzoeker om internationale bescherming niet werd geconfronteerd.

Bovendien hebben verzoekers door middel van de bestreden beslissingen kennis genomen van de

vastgestelde tegenstrijdigheden, incoherenties en omissies en door het instellen van een beroep met

volle rechtsmacht voor de Raad de mogelijkheid gehad om er op te reageren, hetgeen zij ook hebben

gedaan.

De Raad ziet voorts niet in op welke wijze de vage argumentatie “Bovendien betreffend de financiële

problemen stelt de verzoekster dat ze zich niet altijd bewust was van de financiële problemen.

Verzoekster voegt daaraan toe dat hij haar er niet uit bescheidenheid over heeft gesproken” kan

volstaan om te verklaren of verschonen dat zij tegenstrijdige verklaringen afleggen over wat er met de

opbrengst van de verkoop van de auto werd gedaan. Indien verzoeker nog problemen kende omdat hij

woekerleningen was aangegaan, kan wel degelijk worden verwacht dat zijn echtgenote hiervan op de

hoogte is. Het argument dat hij haar er uit “bescheidenheid” niet over heeft gesproken, acht de raad

geheel ongeloofwaardig.

Verzoekers voeren tot slot nog aan dat de documenten die zij hebben neergelegd hun asielrelaas

bewijzen, doch gaan hiermee voorbij de concrete vaststellingen desbetreffend. Zoals gesteld blijkt uit de

door verzoekers neergelegde documenten hun nood aan internationale bescherming niet. Overigens

moet hierbij worden opgemerkt dat documenten slechts beschikken over een ondersteunende

bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen. Uit

hetgeen wat voorafgaat blijkt echter dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is, met als gevolg dat

de documenten die ter staving van het relaas worden voorgelegd geen bewijswaarde hebben.

2.4. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde

vrees voor vervolging hebben in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.5. In zoverre verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op

deze asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoekers tonen ingevolge deze vaststellingen niet aan dat zij in aanmerking komen

voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

2.6. Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden beslissingen

terecht gesteld als volgt:

“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
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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 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 en tot op heden wordt er nog

steeds vooruitgang geboekt wat betreft de implementatie van dit vredesakkoord.

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 Colombia: veiligheidssituatie van 13

november 2019, beschikbaar op https:// www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi focus

veiligheidssituatie colombia 20191113.pdf en de COI Focus Colombia: veiligheidssituatie van 27 juli

2020, beschikbaar op https://cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi focus colombia veiligheidssituatie

20200727.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, Arauca, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en

Putumayo. 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 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 slechts een beperkt aantal burgerslachtoffers, waaronder

doden en gewonden. Uit de meest recente cijfers blijkt dat ook gedurende de periode van 1 december

2019 tot 1 juni 2020 het gewapend geweld zich voornamelijk afspeelt tussen de verschillende

gewapende groeperingen onderling of de gewapende groeperingen en de militairen of politie. Het gaat

om 260 incidenten waarvan bij 26 incidenten een beperkt aantal burgerslachtoffers viel. Gedurende

deze referentieperiode vonden de meeste incidenten plaats in Cauca, Antioquia, Norte de Santander,

Valle del Cauca en Nariño. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat het aantal burgerslachtoffers

tengevolge van willekeurig geweld de afgelopen jaren zeer beperkt blijft in verhouding tot het totale

bevolkingsaantal in Colombia, dat in 2020 bijna 51 miljoen bedraagt https://worldpopulationreview.com/

countries/colombia-population.
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Het gros van de gewelddadige incidenten die zich in Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca, Valle

del Cauca, Choco, Antioquia (Bajo Cauca), Zuid Cordoba en Putumayo 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.

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.”.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat er in Colombia actueel geen reëel risico bestaat om slachtoffer te

worden van een ernstige bedreiging van zijn leven of 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.

Verzoekers bedienen zich in het verzoekschrift van dezelfde informatie als de commissaris-generaal

met name de COI Focussen van 13 november 2019 en 27 juli 2020. Hiermee kunnen zij ook deze

vaststellingen niet in een ander daglicht stellen.

Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Colombia een reëel risico zou lopen op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

2.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond

van het beroep heeft kunnen oordelen. Verzoekers hebben evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een april tweeduizend eenentwintig door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


