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nr. 252 105 van 1 april 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. JORDENS

de Wynantsstraat 23

1000 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

28 december 2020 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 23 november 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 partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

G. JORDENS 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 als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, (…), verklaarde de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U werd geboren op 16 november 1983 in

Jamundi, departement Valle del Cauca, Colombia. U woonde in Jamundi van uw geboorte tot uw

vertrek, samen met uw moeder, (…), en uw jongere broer. Uw oudere broer vestigde zich vlak bij u om

de hoek in Jamundi. Uw vader, (…), en verdere familie langs vaders kant wonen allen in Cali,

departement Valle del Cauca. Na uw middelbare schooltijd koos u ervoor om een opleiding psychologie

te volgen aan de universiteit in Cali. Tijdens uw studies kon u een pre-job starten bij DANE,

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, in de laatste drie maanden van het jaar 2009.



RvV X - Pagina 2

Na uw studies ging u in 2011 drie maanden aan de slag bij CSM, Centro Colombiano de Salud y

Medicina Integral, waar u als psycholoog hypertensie- en diabetespatiënten bijstond. U startte tevens in

2010 wederom als medewerker bij DANE, het Colombiaanse nationale statistiekenbureau, in Cali. U

bleef actief bij DANE tot uw vertrek in november 2019 en hield u voornamelijk bezig met statistische

gegevens rond geboortes en sterfgevallen. De voorbije tien jaar werd u telkens aangenomen voor

nieuwe projecten waar u dan vervolgens gemiddeld een drietal maanden aan meewerkte.

In 2019 moest u voor een nieuw project bevragingen afnemen over geboortes, sterfgevallen en ziektes

bij de landbouwers in de rurale regio rond Jamundi. U ging, gekleed in een uniform van DANE, langs bij

de landbouwers thuis, waarbij u hun gegevens registreerde. Telkens u bij een landbouwer kwam, stelde

u zich steeds uitgebreid voor en lichtte u steeds grondig toe wat u exact kwam doen. Op 4 november

2019, u was op dat ogenblik reeds een tweetal maanden bezig met dat project, werd een anonieme

dreigbrief bij uw thuis onder de deur geschoven. Uw moeder vond de brief en bracht u op de hoogte,

maar u nam de dreiging aanvankelijk niet serieus. Aangezien u nooit eerder dergelijke bedreigingen had

ontvangen, dacht u in eerste instantie dat het om een grap ging. U ging vervolgens zoals gewoonlijk

verder met uw werk bij de landbouwers.

Twee dagen later, op woensdagvoormiddag 6 november 2019, kwam er een landbouwer langs bij uw

huis om uw moeder te waarschuwen. U was op dat ogenblik aan het werk. Deze landbouwer, een man

die u reeds eerder had gesproken voor uw werk, vertelde uw moeder dat u een goede jongen was, en

dat de landbouwers het werk dat u deed erg apprecieerden. Hij waarschuwde echter tevens dat er

geruchten de ronde deden dat de guerrillagroepen u een dreigbrief hadden bezorgd, dat deze groepen

gevolg zouden geven aan hun bedreiging en dat uw moeder niet mocht toestaan dat er u iets zou

overkomen. Uw moeder was erg aangedaan van deze waarschuwing en bracht meteen uw jongere

broer op de hoogte, waarna zij u opbelde. U bent daaropvolgend zo snel mogelijk naar huis

teruggekeerd. Na deze waarschuwing van de landbouwer nam u de dreigbrief die twee dagen eerder

was aangekomen zeer ernstig. De dagen die daarop volgden kwam u het huis niet meer uit en bracht u

de nodige formaliteiten in orde voor uw vertrek uit Colombia.

Op 10 november 2019 verliet u Colombia en reisde u via Frankfurt naar Madrid. Daar verbleef u

vervolgens als toerist een week op hotel om vervolgens op 19 november 2019 met het vliegtuig naar

België te reizen. Vervolgens deed u op 26 november 2019 een verzoek tot internationale bescherming

in België.

Bij terugkeer naar Colombia vreest u te zullen worden gedood door de guerrilla.

Ter ondersteuning van uw verzoek legde u de volgende documenten neer: uw paspoort, een kopie van

een werkattest van DANE daterende uit 2010, een kopie van werkattest van CSM daterende uit 2011,

een kopie van de dreigbrief die u ontving, een kopie van een aangifte bij La Fiscalia en een kopie van

een aanvraagformulier voor beschermende maatregelen bij de nationale politie.

Op 15 juli 2020 nam het CGVS een beslissing met betrekking tot uw verzoek. Het betrof een weigering

van de Vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U tekende beroep

aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 17 augustus 2020. In het kader van de

beroepsprocedure legde u volgende documenten neer: 2 COI Focussen Colombia, UNHCR Eligibility

Guidelines betreffende Colombia, een kopie van een attest vanwege DANE d.d. 4 augustus 2020 (stuk

6 bij verzoekschrift) en een screenshot van de website van DANE (stuk 7 bij verzoekschrift) waarop de

naam van de lokale directeur, die het bovenvermelde attest betreffende uw tewerkstelling ondertekende,

vermeld staat. Op 2 september 2020 ging het CGVS over tot de intrekking van de desbetreffende

beslissing.

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.
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Na het persoonlijk onderhoud door het Commissariaat-generaal (CGVS) wordt vastgesteld dat u

er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie,

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

bescherming, aannemelijk te maken.

Uit het persoonlijk onderhoud komt concreet naar voren dat u vreest te zullen worden gedood door

guerrillaleden omwille van een bedreiging die u hebt ontvangen naar aanleiding van uw werk voor

DANE (CGVS, p. 12-14, p. 23). Het CGVS dient echter vast te stellen dat er ernstige twijfels geplaatst

kunnen worden bij de plausibiliteit en geloofwaardigheid van de door u voorgewende bedreiging en

daaropvolgende waarschuwing. Uw asielrelaas bevat in die mate onwaarschijnlijkheden en

ongeloofwaardigheden dat het CGVS in wezen geen geloof kan hechten aan de door u ingeroepen

nood aan internationale bescherming.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de ernst en geloofwaardigheid van de door u voorgewende

bedreiging die u zou hebben ontvangen, onherroepelijk wordt ondermijnd door de volgende

vaststellingen. Zo mag het werkelijk verbazen dat u op slechts enkele dagen tijd uw land van herkomst

hebt verlaten op basis van zogenaamde geruchten die u in wezen nooit op directe wijze hebben bereikt.

U geeft immers aan dat u de vermeende dreigbrief, die zou zijn toegekomen op vier november 2019

(CGVS, p. 15), aanvankelijk niet naar waarde schatte en dacht dat het om een grap ging (CGVS, p. 13,

p. 15). U zette uw leven initieel op een normale manier verder (CGVS, p. 19). Vanuit die optiek is het

des te meer twijfelachtig dat u, nadat er een man uw moeder zou hebben aangesproken om haar

geruchten over deze vermeende bedreiging te vertellen, plots te zeer bang zou zijn geweest om het huis

te verlaten en u meteen de volgende dag alle reisformaliteiten in orde zou zijn beginnen brengen

(CGVS, p. 19). Het doet erg merkwaardig aan dat u slechts op basis van praatjes vanwege iemand die u

zowaar eigenlijk niet kent en die u ook nooit rechtstreeks hierover aangesproken heeft (CGVS, p. 17-

19), zonder meer reeds vier dagen later op het vliegtuig zat. U kan tevens geen gericht antwoord geven

op de vraag hoe deze man zelfs maar op de hoogte zou zijn van de vermeende dreigbrief, u kent niet

eens zijn naam en hebt klaarblijkelijk geen enkele moeite gedaan om hem op te sporen en te

contacteren om hem naar meer concrete info te vragen, nochtans had u deze man in het kader van uw

werkzaamheden geïnterviewd en had u daardoor zijn gegevens (CGVS, p. 17, 20). Uit uw verklaringen

blijkt evenmin dat u hem na uw vertrek nog gecontacteerd hebt. Het past niet in een logisch geheel dat u

hals over kop uw land verlaat, uw familie achterlaat en een ongekende toekomst tegemoet gaat zonder

u ook maar terdege op de hoogte te stellen van de ernst van de situatie. Uit uw verklaringen komt

immers duidelijk naar voren dat u nooit eerder geconfronteerd werd met een dergelijke situatie en het, in

zoverre er al enig geloof zou kunnen aan gehecht worden, in casu quod non, een probleem van lokale

aard betreft. U zegt zelf immers dat u nooit eerder met dergelijke bedreigingen te maken had omdat u

voordien in steden, meer bepaald in Cali, werkte en het de eerste keer was dat u in een ruraal gebied

aan de slag ging (CGVS, p.17). Het lijkt dan ook niet meer dan normaal dat u in de eerste plaats een

toevlucht zou zoeken elders in Colombia om vandaar de kat uit de boom te kijken, uw bewering als zou

u overal in Colombia door uw belagers gezocht worden omdat u ‘gemarkeerd’ (CGVS, p.22) bent toont u

helemaal niet aan, dit is pure speculatie van uwentwege, men zou zich trouwens de vraag kunnen

stellen waarom de guerrilla zich ook maar de moeite zouden getroosten om met man en macht naar u

op zoek te gaan, het werk dat u verrichte is immers niet van die aard dat u een bedreiging voor hen

vormde of hen een steen in de weg legde. De door u geschilderde gang van zaken kan dus allesbehalve

overtuigen en onderstreept eigenlijk mede de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen. Bovendien

dient het CGVS op te merken wat u benoemt als de desbetreffende dreigbrief in wezen een scan betreft

die u doorgestuurd kreeg van uw familie in Colombia (CGVS, p. 12). Het CGVS merkt op dat aan

dergelijk document hoe dan ook geen bewijswaarde kan worden toegekend, gelet op de

manipuleerbaarheid van dergelijke berichten en op het feit dat eenieder in de mogelijkheid verkeert om

een dergelijke tekst te fabriceren, zodat de herkomst ervan niet kan worden nagegaan. Daarnaast mag

het enige verbazing opwekken dat u in wezen niet kan zeggen van wie de brief juist zou komen of wie

het concreet op u gemunt heeft. U vermoedt dat de vermeende brief afkomstig zou zijn van de guerrilla,

maar u kan allerminst een concrete groepering vernoemen en verwijst wederom enkel naar geruchten

en speculaties over de aanwezigheid van de Farc en de ELN (CGVS, p. 16, p. 21). Gezien het belang

hiervan kan echter zoals hierboven al vermeld minstens verwacht worden dat u meer inspanningen zou

geleverd hebben om informatie te bekomen over uw vermeende belagers en u niet louter zou vertrekken

vanuit geruchten. Daarnaast blijkt nergens uit uw verklaringen dat de guerrilla ook maar enig gevolg zou

gegeven hebben aan de vermeende dreigbrief, hetgeen de geloofwaardigheid ervan ondermijnt. Uw

moeder en broers wonen nog steeds in Jamundi, waar zij enige naamsbekendheid genieten en waar

iedereen hen weet wonen (CGVS, p. 14, p. 18), met hen gaat het goed (CGVS, p. 8, p. 9). Nergens uit

uw verklaringen blijkt verder dat er zich nog enige problemen met uw familie of buren zouden hebben
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voorgedaan, bijgevolg blijkt nergens uit uw verklaringen dat ze u over het ganse Colombiaanse

grondgebied zouden zoeken (CGVS, p. 21).

Wat uw tewerkstelling bij het statistiekbureau van de Colombiaanse overheid betreft, DANE, dienen de

volgende bemerkingen te worden gemaakt. Het CGVS kan op geen enkele manier meegaan in uw

veronderstellingen zijnde dat u omwille van uw activiteiten als werknemer van DANE zogenaamd in het

vizier zou komen te lopen van gewapende groeperingen (CGVS, p. 12-14). DANE is een nationale

organisatie over het hele land zowel in de steden als op het platteland actief is, er zouden echter geen

andere werknemers zijn die gelijkaardige ervaringen zouden hebben meegemaakt (CGVS, p. 21).

Bovendien zou u reeds meer dan tien jaar geregeld voor de organisatie hebben gewerkt, tevens

wonende in Jamundi, zonder ooit enige problemen te hebben gekend (CGVS, p. 17). Het lijkt bijzonder

onwaarschijnlijk dat de guerrilla, voor zover deze volgens geruchten aanwezig zouden zijn, omwille van

een enkele beperkte opdracht u na al die tijd als enige ooit zou willen viseren. Hoe dan ook kan u zich

geenszins een ‘risicoprofiel’ aanmeten. Bovendien zou het in wezen slechts een tijdelijke opdracht

geweest zijn betreffende een loutere registratie en census (CGVS, p. 6, p. 12-13), u kan bezwaarlijk

voorhouden dat u enige blijvende impact op de gemeenschap heeft veroorzaakt of enige begeesterende

sociale bijdrage heeft geleverd. Uit het persoonlijk onderhoud blijkt dat u graag uw omstandigheden en,

immer tijdelijke, opdrachten voor DANE wenst te vergelijken met de algemene situatie betreffende

sociale leiders in Colombia (CGVS, p. 13-14). Het CGVS kan u hier op geen enkele manier in volgen. U

verklaart dat er in Colombia vele sociale leiders vermoord worden (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.5)

doch u kunt in het geheel niet aannemelijk maken dat u zelf een Colombiaanse ‘sociale leider’ bent die

geviseerd wordt. Ook uw recente contacten met uw familie lijken deze vaststelling te bevestigen, uit uw

verklaringen blijkt immers dat jullie het tijdens jullie telefoon- en videogesprekken over koetjes en kalfjes

hebben, hetgeen gezien de door u geschetste context niet gevolgd kan worden (CGVS, p.9). Indien u

daadwerkelijk zou vrezen vervolgd en vermoord te worden in Colombia kan men redelijkerwijze

verwachten dat dit onderwerp en de reden voor uw vlucht uit Colombia nog besproken zou worden met

uw familie en u zelf ook interesse zou hebben om meer te weten te komen over de huidige stand van

zaken. Dit blijkt niet uit wat u vertelt over de gesprekken die u met uw familieleden voert. Het loutere

gegeven dat u over de Colombiaanse nationaliteit beschikt en psychologie gestudeerd heeft (CGVS,

p.22) volstaat evenmin om een nood aan internationale bescherming aan te tonen.

Het CGVS wenst tevens te benadrukken dat de documenten die u voorlegt ter staving van uw

verklaringen slechts kopieën en scans betreffen, hetgeen amper enige bewijswaarde met zich

meebrengt. Het mag bovendien verwonderen dat u recent een attest vroeg aan uw voormalige

werkgever DANE en deze in dit attest de datums – niet de locaties - van de prestaties die u in de loop

der jaren voor hen leverde vermeldde (stuk 6 bij het verzoekschrift) maar dat er geen enkele verwijzing

in te vinden is naar de redenen waarom u uw werkzaamheden bij hen staakte, dit verwondert des te

meer omdat u uw werkgever toen u nog in Colombia was zou ingelicht hebben over uw bedreiging en zij

u zouden hebben aangeraden klacht neer te leggen (CGVS, p.19). Indien de zaken zoals u ze

verklaarde zouden overeenstemmen met de werkelijkheid zou men in het kader van een verzoek om

internationale bescherming redelijkerwijze kunnen verwachten dat uw voormalige werkgever hier ook

melding zou van maken. Naast het feit dat dit attest gewoon een kopie is waar sowieso al weinig

bewijswaarde aan kan worden verleend, ondersteunt de inhoud van het attest dus ook op geen enkele

wijze de bedreiging waarvan u het slachtoffer zou zijn geweest.

Daarenboven dient het CGVS te benadrukken dat internationale bescherming slechts kan worden

ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. De verzoeker om internationale bescherming moet

aannemelijk maken dat hij of zij alle redelijke van hem of haar te verwachten mogelijkheden tot

bescherming heeft uitgeput. Dit is in casu bij u echter niet het geval. Er kunnen immers grondige twijfels

geplaatst worden bij de verklaringen die u tijdens het persoonlijk onderhoud aflegde met betrekking tot

de aangifte die u voorlegde (zie documenten 5 & 6 in de groene farde van het administratief dossier).

Het mag om te beginnen enigszins verbazen dat u pas drie maanden na de vermeende gebeurtenissen

via uw moeder het initiatief nam om een aangifte in te dienen bij La Fiscalia en bijkomende

beschermingsmaatregelen aan te vragen (CGVS, p. 19-20), te meer omdat u zich op dat ogenblik al een

aanzienlijke periode niet meer in Colombia bevond. Wanneer u geconfronteerd wordt met de

laattijdigheid van de klacht en u gevraagd wordt waarom er dermate lang gewacht werd met de

Colombiaanse autoriteiten op de hoogte te stellen, terwijl u zich al geruime tijd in België bevond,

antwoordt u dat enkel uw moeder deze aangifte zou hebben kunnen indienen en haar gezondheid dit

niet eerder toeliet (CGVS, p. 19-20). U beweert verder dat, hoewel zij volledig op de hoogte waren van

uw problemen, uw andere familieleden zich niet in de mogelijkheid bevonden om eerder aangifte te

doen. In Colombia kan volgens u met uitzondering van het slachtoffer, enkel en alleen de moeder van
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het slachtoffer of een rechtstreekse getuige een dergelijke aangifte indienen, aan derden zou dit niet

toegelaten zijn (CGVS, p. 20). Het CGVS merkt echter op dat dergelijke bewering manifest onwaar is,

daar elke persoon in Colombia die op de hoogte is van een crimineel feit hoegenaamd bij machte is dit

aan te geven, ofwel persoonlijk ofwel per schrijven. Ook derde partijen die niet rechtstreeks bij de feiten

betrokken zijn, kunnen hiervan melding maken bij La Fiscalia (zie informatie toegevoegd aan de blauwe

farde van het administratief dossier). De bijkomende vaststelling dat de aangifte dateert van 10 februari

2020, nota bene een week voor uw eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, draagt mede bij

aan het vermoeden dat de aangifte die u voorlegt in wezen een post-factum gesolliciteerd stuk is,

bedoeld om uw asielrelaas mee op te smukken. Tevens kan worden aangehaald dat ook de inhoud van

een desbetreffende aangifte geenszins beschouwd kan worden als bewijsgrond voor de vooropgestelde

vermeende gebeurtenissen, die het CGVS zoals hierboven reeds geargumenteerd als weinig

geloofwaardig kan bestempelen, eenieder kan namelijk eender welke verklaring afleggen. U kan aldus

niet aantonen dat de overheidsinstellingen in Colombia de redelijke maatregelen zoals beoogd in artikel

48/5 van de Vreemdelingenwet niet zouden treffen, u heeft per slot van rekening nooit zelf in Colombia

enige moeite ondernomen nationale bescherming in te roepen of blijkbaar zelfs maar in overweging

genomen voor uw vertrek. Zoals hierboven reeds aangebracht, verliet u Colombia immers binnen een

tijdspanne van minder dan vier dagen. Zeker van een zelfverklaard overheidsambtenaar met een

universitair diploma kunnen meer inspanningen verwacht worden, te meer omdat ze u bij DANE dat ook

zouden hebben aangeraden nadat u hen op de hoogte stelde (CGVS, p. 19). Dat de politie in Jamundi

corrupt zou zijn en banden zou hebben met de guerrilla, is een blote bewering die u op geen enkele

manier onderbouwt (CGVS, p. 19). Uw verklaring dat justitie in Colombia zeer traag werkt, kan evenmin

als afdoende verschoningsgrond worden aanvaard. U kan derhalve bezwaarlijk ernstig voorhouden dat

de autoriteiten in uw land van herkomst niet bij machte of onwillig zouden zijn om met betrekking tot uw

problemen op te treden en bescherming te bieden in de zin van artikel 48/5, § 2 van de

Vreemdelingenwet. Ten overvloede dient in dit verband bijkomend vermeld te worden dat het feit dat u,

een universitair die verklaart zelf voor de overheid te werken, niet zélf naar de autoriteiten stapte om

bescherming in te roepen zo onwaarschijnlijk is en zo onlogisch is dat het een bijkomende smet werpt

op uw geloofwaardigheid.

Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat u initieel aankwam in Spanje, een veilig EU-land, en

daar nog een week verbleef zonder enige poging om internationale bescherming te verkrijgen (CGVS, p.

21). U spendeerde echter een week als toerist in Madrid. Van een persoon die beweert vervolgd te

worden in zijn land van herkomst, kan echter redelijkerwijs worden verwacht dat hij internationale

bescherming verzoekt van zodra hij zich in een veilig land bevindt. Dit was bij u in casu echter niet het

geval, hetgeen een bijkomende tegenindicatie voor uw nood aan internationale bescherming vormt.

Omwille van de hierboven opgesomde redenen, meent het CGVS dat er geen geloof gehecht kan

worden aan uw relaas en u bijgevolg niet kunt aantonen dat er op dit ogenblik, wat u betreft, een actuele

en gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of reëel risico op ernstige

schade in zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, bestaat.

Uit dit alles blijkt dat het CGVS u niet kan erkennen als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Evenmin zijn er redenen om u de status van subsidiaire bescherming

toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, b van de Vreemdelingenwet. U heeft gezien

bovenstaande vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico

bestaat op ernstige schade in het geval u zou terugkeren naar Colombia.

Het CGVS herhaalt zich wanneer het stelt dat de door u neergelegde bewijsstukken niet bij machte zijn

een ander zicht op de bovenstaande appreciatie te werpen. Wat uw identiteitsdocument betreft, uw

Colombiaans paspoort, dient gesteld te worden dat het CGVS uw identiteit niet betwist. U legde tevens

een ingescande kopie voor van de vermeende dreigbrief die onder uw deur zou zijn geschoven. Het

CGVS verwijst met betrekking tot dit document naar de hierboven uitgeschreven motivering, waaruit

blijkt dat er weinig geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen omtrent deze scan. De

werkcertificaten die u voorlegt, zowel vanwege DANE als CSM, betreffen kopieën, waaraan het CGVS

hoe dan ook weinig bewijswaarde kan toeschrijven. Deze kopieën, alsook de kopieën die u voorlegt in

het kader van een beroepsprocedure bij de RvV (zie supra voor bespreking betreffende stuk 6 en 7 bij

het verzoekschrift), kunnen geenszins uw verklaringen omtrent uw voorgewende vrees, in casu niet als

geloofwaardig bestempeld, ondersteunen. Ook de documenten vanwege La Fiscalia, de aangifte die uw

moeder er deed en de aanvraag voor beschermingsmaatregelen, kunnen niet overtuigen dat u in uw

land van herkomst afdoende naar nationale beschermingsmiddelen heeft gezocht (zie supra).
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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

AsylumSeekers 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
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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.”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert verzoeker 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 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48, 48/2, 48/3,

48/4 en 48/5 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 voert verzoeker 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 48/3,

48/4, 48/5, 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 1 tot 4 en 41 van de Handvest van de Grondrechten van de

Europese Unie.

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

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

redenen verzoekende partij al dan niet voldoet 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.

2.3. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

verzoeker evenmin als vluchteling erkennen of hem de subsidiaire beschermingsstatus toekennen.

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

“Na het persoonlijk onderhoud door het Commissariaat-generaal (CGVS) wordt vastgesteld dat u

er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie,

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

bescherming, aannemelijk te maken.

Uit het persoonlijk onderhoud komt concreet naar voren dat u vreest te zullen worden gedood door

guerrillaleden omwille van een bedreiging die u hebt ontvangen naar aanleiding van uw werk voor

DANE (CGVS, p. 12-14, p. 23). Het CGVS dient echter vast te stellen dat er ernstige twijfels geplaatst

kunnen worden bij de plausibiliteit en geloofwaardigheid van de door u voorgewende bedreiging en

daaropvolgende waarschuwing. Uw asielrelaas bevat in die mate onwaarschijnlijkheden en

ongeloofwaardigheden dat het CGVS in wezen geen geloof kan hechten aan de door u ingeroepen

nood aan internationale bescherming.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de ernst en geloofwaardigheid van de door u voorgewende

bedreiging die u zou hebben ontvangen, onherroepelijk wordt ondermijnd door de volgende

vaststellingen. Zo mag het werkelijk verbazen dat u op slechts enkele dagen tijd uw land van herkomst

hebt verlaten op basis van zogenaamde geruchten die u in wezen nooit op directe wijze hebben bereikt.

U geeft immers aan dat u de vermeende dreigbrief, die zou zijn toegekomen op vier november 2019

(CGVS, p. 15), aanvankelijk niet naar waarde schatte en dacht dat het om een grap ging (CGVS, p. 13,

p. 15). U zette uw leven initieel op een normale manier verder (CGVS, p. 19). Vanuit die optiek is het

des te meer twijfelachtig dat u, nadat er een man uw moeder zou hebben aangesproken om haar

geruchten over deze vermeende bedreiging te vertellen, plots te zeer bang zou zijn geweest om het huis

te verlaten en u meteen de volgende dag alle reisformaliteiten in orde zou zijn beginnen brengen

(CGVS, p. 19). Het doet erg merkwaardig aan dat u slechts op basis van praatjes vanwege iemand die u

zowaar eigenlijk niet kent en die u ook nooit rechtstreeks hierover aangesproken heeft (CGVS, p. 17-

19), zonder meer reeds vier dagen later op het vliegtuig zat. U kan tevens geen gericht antwoord geven

op de vraag hoe deze man zelfs maar op de hoogte zou zijn van de vermeende dreigbrief, u kent niet

eens zijn naam en hebt klaarblijkelijk geen enkele moeite gedaan om hem op te sporen en te

contacteren om hem naar meer concrete info te vragen, nochtans had u deze man in het kader van uw

werkzaamheden geïnterviewd en had u daardoor zijn gegevens (CGVS, p. 17, 20). Uit uw verklaringen

blijkt evenmin dat u hem na uw vertrek nog gecontacteerd hebt. Het past niet in een logisch geheel dat u

hals over kop uw land verlaat, uw familie achterlaat en een ongekende toekomst tegemoet gaat zonder

u ook maar terdege op de hoogte te stellen van de ernst van de situatie. Uit uw verklaringen komt

immers duidelijk naar voren dat u nooit eerder geconfronteerd werd met een dergelijke situatie en het, in

zoverre er al enig geloof zou kunnen aan gehecht worden, in casu quod non, een probleem van lokale

aard betreft. U zegt zelf immers dat u nooit eerder met dergelijke bedreigingen te maken had omdat u

voordien in steden, meer bepaald in Cali, werkte en het de eerste keer was dat u in een ruraal gebied

aan de slag ging (CGVS, p.17). Het lijkt dan ook niet meer dan normaal dat u in de eerste plaats een

toevlucht zou zoeken elders in Colombia om vandaar de kat uit de boom te kijken, uw bewering als zou

u overal in Colombia door uw belagers gezocht worden omdat u ‘gemarkeerd’ (CGVS, p.22) bent toont u

helemaal niet aan, dit is pure speculatie van uwentwege, men zou zich trouwens de vraag kunnen

stellen waarom de guerrilla zich ook maar de moeite zouden getroosten om met man en macht naar u

op zoek te gaan, het werk dat u verrichte is immers niet van die aard dat u een bedreiging voor hen

vormde of hen een steen in de weg legde. De door u geschilderde gang van zaken kan dus allesbehalve

overtuigen en onderstreept eigenlijk mede de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen. Bovendien

dient het CGVS op te merken wat u benoemt als de desbetreffende dreigbrief in wezen een scan betreft

die u doorgestuurd kreeg van uw familie in Colombia (CGVS, p. 12). Het CGVS merkt op dat aan

dergelijk document hoe dan ook geen bewijswaarde kan worden toegekend, gelet op de

manipuleerbaarheid van dergelijke berichten en op het feit dat eenieder in de mogelijkheid verkeert om

een dergelijke tekst te fabriceren, zodat de herkomst ervan niet kan worden nagegaan. Daarnaast mag

het enige verbazing opwekken dat u in wezen niet kan zeggen van wie de brief juist zou komen of wie
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het concreet op u gemunt heeft. U vermoedt dat de vermeende brief afkomstig zou zijn van de guerrilla,

maar u kan allerminst een concrete groepering vernoemen en verwijst wederom enkel naar geruchten

en speculaties over de aanwezigheid van de Farc en de ELN (CGVS, p. 16, p. 21). Gezien het belang

hiervan kan echter zoals hierboven al vermeld minstens verwacht worden dat u meer inspanningen zou

geleverd hebben om informatie te bekomen over uw vermeende belagers en u niet louter zou vertrekken

vanuit geruchten. Daarnaast blijkt nergens uit uw verklaringen dat de guerrilla ook maar enig gevolg zou

gegeven hebben aan de vermeende dreigbrief, hetgeen de geloofwaardigheid ervan ondermijnt. Uw

moeder en broers wonen nog steeds in Jamundi, waar zij enige naamsbekendheid genieten en waar

iedereen hen weet wonen (CGVS, p. 14, p. 18), met hen gaat het goed (CGVS, p. 8, p. 9). Nergens uit

uw verklaringen blijkt verder dat er zich nog enige problemen met uw familie of buren zouden hebben

voorgedaan, bijgevolg blijkt nergens uit uw verklaringen dat ze u over het ganse Colombiaanse

grondgebied zouden zoeken (CGVS, p. 21).

Wat uw tewerkstelling bij het statistiekbureau van de Colombiaanse overheid betreft, DANE, dienen de

volgende bemerkingen te worden gemaakt. Het CGVS kan op geen enkele manier meegaan in uw

veronderstellingen zijnde dat u omwille van uw activiteiten als werknemer van DANE zogenaamd in het

vizier zou komen te lopen van gewapende groeperingen (CGVS, p. 12-14). DANE is een nationale

organisatie over het hele land zowel in de steden als op het platteland actief is, er zouden echter geen

andere werknemers zijn die gelijkaardige ervaringen zouden hebben meegemaakt (CGVS, p. 21).

Bovendien zou u reeds meer dan tien jaar geregeld voor de organisatie hebben gewerkt, tevens

wonende in Jamundi, zonder ooit enige problemen te hebben gekend (CGVS, p. 17). Het lijkt bijzonder

onwaarschijnlijk dat de guerrilla, voor zover deze volgens geruchten aanwezig zouden zijn, omwille van

een enkele beperkte opdracht u na al die tijd als enige ooit zou willen viseren. Hoe dan ook kan u zich

geenszins een ‘risicoprofiel’ aanmeten. Bovendien zou het in wezen slechts een tijdelijke opdracht

geweest zijn betreffende een loutere registratie en census (CGVS, p. 6, p. 12-13), u kan bezwaarlijk

voorhouden dat u enige blijvende impact op de gemeenschap heeft veroorzaakt of enige begeesterende

sociale bijdrage heeft geleverd. Uit het persoonlijk onderhoud blijkt dat u graag uw omstandigheden en,

immer tijdelijke, opdrachten voor DANE wenst te vergelijken met de algemene situatie betreffende

sociale leiders in Colombia (CGVS, p. 13-14). Het CGVS kan u hier op geen enkele manier in volgen. U

verklaart dat er in Colombia vele sociale leiders vermoord worden (DVZ, vragenlijst CGVS, vraag 3.5)

doch u kunt in het geheel niet aannemelijk maken dat u zelf een Colombiaanse ‘sociale leider’ bent die

geviseerd wordt. Ook uw recente contacten met uw familie lijken deze vaststelling te bevestigen, uit uw

verklaringen blijkt immers dat jullie het tijdens jullie telefoon- en videogesprekken over koetjes en kalfjes

hebben, hetgeen gezien de door u geschetste context niet gevolgd kan worden (CGVS, p.9). Indien u

daadwerkelijk zou vrezen vervolgd en vermoord te worden in Colombia kan men redelijkerwijze

verwachten dat dit onderwerp en de reden voor uw vlucht uit Colombia nog besproken zou worden met

uw familie en u zelf ook interesse zou hebben om meer te weten te komen over de huidige stand van

zaken. Dit blijkt niet uit wat u vertelt over de gesprekken die u met uw familieleden voert. Het loutere

gegeven dat u over de Colombiaanse nationaliteit beschikt en psychologie gestudeerd heeft (CGVS,

p.22) volstaat evenmin om een nood aan internationale bescherming aan te tonen.

Het CGVS wenst tevens te benadrukken dat de documenten die u voorlegt ter staving van uw

verklaringen slechts kopieën en scans betreffen, hetgeen amper enige bewijswaarde met zich

meebrengt. Het mag bovendien verwonderen dat u recent een attest vroeg aan uw voormalige

werkgever DANE en deze in dit attest de datums – niet de locaties - van de prestaties die u in de loop

der jaren voor hen leverde vermeldde (stuk 6 bij het verzoekschrift) maar dat er geen enkele verwijzing

in te vinden is naar de redenen waarom u uw werkzaamheden bij hen staakte, dit verwondert des te

meer omdat u uw werkgever toen u nog in Colombia was zou ingelicht hebben over uw bedreiging en zij

u zouden hebben aangeraden klacht neer te leggen (CGVS, p.19). Indien de zaken zoals u ze

verklaarde zouden overeenstemmen met de werkelijkheid zou men in het kader van een verzoek om

internationale bescherming redelijkerwijze kunnen verwachten dat uw voormalige werkgever hier ook

melding zou van maken. Naast het feit dat dit attest gewoon een kopie is waar sowieso al weinig

bewijswaarde aan kan worden verleend, ondersteunt de inhoud van het attest dus ook op geen enkele

wijze de bedreiging waarvan u het slachtoffer zou zijn geweest.

Daarenboven dient het CGVS te benadrukken dat internationale bescherming slechts kan worden

ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. De verzoeker om internationale bescherming moet

aannemelijk maken dat hij of zij alle redelijke van hem of haar te verwachten mogelijkheden tot

bescherming heeft uitgeput. Dit is in casu bij u echter niet het geval. Er kunnen immers grondige twijfels

geplaatst worden bij de verklaringen die u tijdens het persoonlijk onderhoud aflegde met betrekking tot

de aangifte die u voorlegde (zie documenten 5 & 6 in de groene farde van het administratief dossier).
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Het mag om te beginnen enigszins verbazen dat u pas drie maanden na de vermeende gebeurtenissen

via uw moeder het initiatief nam om een aangifte in te dienen bij La Fiscalia en bijkomende

beschermingsmaatregelen aan te vragen (CGVS, p. 19-20), te meer omdat u zich op dat ogenblik al een

aanzienlijke periode niet meer in Colombia bevond. Wanneer u geconfronteerd wordt met de

laattijdigheid van de klacht en u gevraagd wordt waarom er dermate lang gewacht werd met de

Colombiaanse autoriteiten op de hoogte te stellen, terwijl u zich al geruime tijd in België bevond,

antwoordt u dat enkel uw moeder deze aangifte zou hebben kunnen indienen en haar gezondheid dit

niet eerder toeliet (CGVS, p. 19-20). U beweert verder dat, hoewel zij volledig op de hoogte waren van

uw problemen, uw andere familieleden zich niet in de mogelijkheid bevonden om eerder aangifte te

doen. In Colombia kan volgens u met uitzondering van het slachtoffer, enkel en alleen de moeder van

het slachtoffer of een rechtstreekse getuige een dergelijke aangifte indienen, aan derden zou dit niet

toegelaten zijn (CGVS, p. 20). Het CGVS merkt echter op dat dergelijke bewering manifest onwaar is,

daar elke persoon in Colombia die op de hoogte is van een crimineel feit hoegenaamd bij machte is dit

aan te geven, ofwel persoonlijk ofwel per schrijven. Ook derde partijen die niet rechtstreeks bij de feiten

betrokken zijn, kunnen hiervan melding maken bij La Fiscalia (zie informatie toegevoegd aan de blauwe

farde van het administratief dossier). De bijkomende vaststelling dat de aangifte dateert van 10 februari

2020, nota bene een week voor uw eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, draagt mede bij

aan het vermoeden dat de aangifte die u voorlegt in wezen een post-factum gesolliciteerd stuk is,

bedoeld om uw asielrelaas mee op te smukken. Tevens kan worden aangehaald dat ook de inhoud van

een desbetreffende aangifte geenszins beschouwd kan worden als bewijsgrond voor de vooropgestelde

vermeende gebeurtenissen, die het CGVS zoals hierboven reeds geargumenteerd als weinig

geloofwaardig kan bestempelen, eenieder kan namelijk eender welke verklaring afleggen. U kan aldus

niet aantonen dat de overheidsinstellingen in Colombia de redelijke maatregelen zoals beoogd in artikel

48/5 van de Vreemdelingenwet niet zouden treffen, u heeft per slot van rekening nooit zelf in Colombia

enige moeite ondernomen nationale bescherming in te roepen of blijkbaar zelfs maar in overweging

genomen voor uw vertrek. Zoals hierboven reeds aangebracht, verliet u Colombia immers binnen een

tijdspanne van minder dan vier dagen. Zeker van een zelfverklaard overheidsambtenaar met een

universitair diploma kunnen meer inspanningen verwacht worden, te meer omdat ze u bij DANE dat ook

zouden hebben aangeraden nadat u hen op de hoogte stelde (CGVS, p. 19). Dat de politie in Jamundi

corrupt zou zijn en banden zou hebben met de guerrilla, is een blote bewering die u op geen enkele

manier onderbouwt (CGVS, p. 19). Uw verklaring dat justitie in Colombia zeer traag werkt, kan evenmin

als afdoende verschoningsgrond worden aanvaard. U kan derhalve bezwaarlijk ernstig voorhouden dat

de autoriteiten in uw land van herkomst niet bij machte of onwillig zouden zijn om met betrekking tot uw

problemen op te treden en bescherming te bieden in de zin van artikel 48/5, § 2 van de

Vreemdelingenwet. Ten overvloede dient in dit verband bijkomend vermeld te worden dat het feit dat u,

een universitair die verklaart zelf voor de overheid te werken, niet zélf naar de autoriteiten stapte om

bescherming in te roepen zo onwaarschijnlijk is en zo onlogisch is dat het een bijkomende smet werpt

op uw geloofwaardigheid.

Volledigheidshalve kan nog worden toegevoegd dat u initieel aankwam in Spanje, een veilig EU-land, en

daar nog een week verbleef zonder enige poging om internationale bescherming te verkrijgen (CGVS, p.

21). U spendeerde echter een week als toerist in Madrid. Van een persoon die beweert vervolgd te

worden in zijn land van herkomst, kan echter redelijkerwijs worden verwacht dat hij internationale

bescherming verzoekt van zodra hij zich in een veilig land bevindt. Dit was bij u in casu echter niet het

geval, hetgeen een bijkomende tegenindicatie voor uw nood aan internationale bescherming vormt.

Omwille van de hierboven opgesomde redenen, meent het CGVS dat er geen geloof gehecht kan

worden aan uw relaas en u bijgevolg niet kunt aantonen dat er op dit ogenblik, wat u betreft, een actuele

en gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of reëel risico op ernstige

schade in zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, bestaat.

Uit dit alles blijkt dat het CGVS u niet kan erkennen als vluchteling in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Evenmin zijn er redenen om u de status van subsidiaire bescherming

toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, b van de Vreemdelingenwet. U heeft gezien

bovenstaande vaststellingen niet aannemelijk gemaakt dat er in uw hoofde een reëel risico

bestaat op ernstige schade in het geval u zou terugkeren naar Colombia.

Het CGVS herhaalt zich wanneer het stelt dat de door u neergelegde bewijsstukken niet bij machte zijn

een ander zicht op de bovenstaande appreciatie te werpen. Wat uw identiteitsdocument betreft, uw

Colombiaans paspoort, dient gesteld te worden dat het CGVS uw identiteit niet betwist. U legde tevens

een ingescande kopie voor van de vermeende dreigbrief die onder uw deur zou zijn geschoven. Het
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CGVS verwijst met betrekking tot dit document naar de hierboven uitgeschreven motivering, waaruit

blijkt dat er weinig geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen omtrent deze scan. De

werkcertificaten die u voorlegt, zowel vanwege DANE als CSM, betreffen kopieën, waaraan het CGVS

hoe dan ook weinig bewijswaarde kan toeschrijven. Deze kopieën, alsook de kopieën die u voorlegt in

het kader van een beroepsprocedure bij de RvV (zie supra voor bespreking betreffende stuk 6 en 7 bij

het verzoekschrift), kunnen geenszins uw verklaringen omtrent uw voorgewende vrees, in casu niet als

geloofwaardig bestempeld, ondersteunen. Ook de documenten vanwege La Fiscalia, de aangifte die uw

moeder er deed en de aanvraag voor beschermingsmaatregelen, kunnen niet overtuigen dat u in uw

land van herkomst afdoende naar nationale beschermingsmiddelen heeft gezocht (zie supra).”.

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 het risicoprofiel van personen die in

Colombia voor lokale en regionale overheden werken, volstaat niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem 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

verzoeker faalt hier schromelijk in.

Waar verzoeker erop wijst dat Colombia wordt gekenmerkt door een situatie van een intern gewapend

conflict en het in deze context is dat hij de bedreigingen tegen hem serieus nam, gaat hij in tegen zijn

eigen verklaring dat hij de dreigbrief die hij ontving als een grap beschouwde.

Met de bewering dat hij de “tweede bedreiging” zag als een laatste waarschuwing en zich toen pas de

ernst ervan realiseerde, kan verzoeker ook niet overtuigen. De Raad acht het in navolging van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet aannemelijk dat verzoeker in de door

hem aangehaalde context de dreigbrief niet ernstig nam om dan vervolgens slechts na een

waarschuwing van een hem onbekende persoon de dreiging wel ernstig te nemen en meteen het land te

ontvluchten. De bewering dat hij de dreigbrief minder serieus nam dan de “tweede bedreiging” omdat hij

nog nooit bedreigd was, kan dan ook niet volstaan om zijn gedragingen te verklaren. Zoals verzoeker

zelf aangaf werd hij nog nooit eerder bedreigd, waardoor het niet aannemelijk is dat verzoeker slechts

op aangeven van een waarschuwing van een voor hem onbekende man zijn familie achterlaat en

halsoverkop het land verlaat.

Waar hij aangeeft dat hij met de dood werd bedreigd, het de prioriteit was om zichzelf te beschermen en

het geen zin had om de man die hem gewaarschuwd had te vragen hoe deze afwist van de dreigbrief,

overtuigt verzoeker evenmin. Ook de Raad acht het in de gegeven omstandigheden niet aannemelijk

dat verzoeker vier dagen na de waarschuwing van deze onbekende man het land reeds heeft verlaten,

zonder enige concrete informatie over deze waarschuwing. Het gegeven dat verzoeker zijn naam niet

kent en geen enkele moeite heeft gedaan om hem op te sporen en te contacteren om hem naar meer

concrete info te vragen, terwijl hij deze man in het kader van zijn werkzaamheden geïnterviewd had en

daardoor zijn gegevens had, doet wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers relaas.

Met de stelling dat hij elders in Colombia geen bescherming heeft gezocht, omdat hij goed bekend was

bij de actoren van vervolging, plaatst hij de gedane vaststellingen niet in een ander daglicht.

De Raad acht het niet aannemelijk dat verzoeker halsoverkop zijn land verlaat, zijn familie achterlaat en

een ongekende toekomst tegemoet gaat zonder zich terdege op de hoogte te stellen van de ernst van

de situatie. Te meer uit zijn verklaringen duidelijk naar voren komt dat hij nooit eerder geconfronteerd

werd met een dergelijke situatie en het, in zoverre er al enig geloof zou kunnen aan gehecht worden,

quod non, een probleem van lokale aard betreft. Verzoeker verklaarde immers zelf dat hij nooit eerder

met dergelijke bedreigingen te maken had omdat hij voordien in steden, meer bepaald in Cali, werkte en

het de eerste keer was dat hij in een ruraal gebied aan de slag ging. Het is dan ook niet onredelijk om

van verzoeker te verwachten dat hij in de eerste plaats een toevlucht zou zoeken elders in Colombia om

vandaaruit zich te informeren. De bewering als zou hij overal in Colombia door zijn belagers gezocht

worden omdat hij “gemarkeerd” is, toont verzoeker helemaal niet aan en berust dan ook op pure

speculatie.

Waar verzoeker erop wijst dat de relevante vraag in deze is of hij, aangezien hij voor de regering werkte,

het doelwit had kunnen zijn van de guerillastrijders en dat uit algemene informatie blijkt dat dergelijke

personen, een risicoprofiel vormen en mogelijk internationale bescherming nodig hebben, maakt hij de

gegronde vrees voor vervolging noch een reëel risico op ernstige schade niet concreet aannemelijk.
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Het verweer dat niet is aangetoond dat hij gebruik heeft gemaakt van omkoping, dat het overdreven zou

zijn om de bewijskracht van de neergelegde brief af te wijzen omdat het een scan betreft en dat hij als

werknemer voor de Colombiaanse overheid een risicoprofiel vertoont, kan ook niet volstaan. In de

bestreden beslissing wordt op goede gronden overwogen dat de neergelegde brief geen bewijswaarde

heeft en dit gelet op de manipuleerbaarheid van dergelijke berichten en de mogelijkheid van eenieder

om een dergelijk document te fabriceren. Documenten beschikken overigens slechts over een

ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij vergezeld worden door geloofwaardige

verklaringen, hetgeen in casu allerminst het geval is. Zoals gesteld kan algemene informatie niet

volstaan om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd

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

subsidiaire bescherming bestaat.

Verzoeker geeft weliswaar te kennen dat hij zijn vervolgers geen tijd heeft gegeven om hun

dreigementen uit te voeren omdat hij er slechts twee dagen zijn verstreken na het verkrijgen van de

dreigbrief en de dreigementen die zijn moeder ontving en hij vier dagen later het land ontvluchtte, maar

gaat hiermee voorbij aan het feit dat in de bestreden beslissing op geode gronden werd vastgesteld dat

zijn moeder en broers nog steeds in Jamundi wonen, waar zij enige naamsbekendheid genieten en

waar iedereen hen weet wonen en dat het goed gaat met hen. Nergens uit verzoekers verklaringen blijkt

verder dat er zich nog enige problemen met zijn familie of buren zouden hebben voorgedaan, bijgevolg

blijkt nergens uit zijn verklaringen dat ze hem over het ganse Colombiaanse grondgebied zouden

zoeken. De verwijzing naar zijn snelle vertrek na de bedreigingen doet hier geen afbreuk aan.

Met betrekking tot het feit dat geen andere werknemers van DANE gelijkaardige ervaringen hebben

meegemaakt, voert hij aan dat het gebied waar hij problemen ondervond beschouwd wordt als een

“rode zone” en dus als een risicogebied. De Raad ziet niet waarom dit als verklaring zou kunnen dienen

voor de verklaring dat er geen andere werknemers van DANE ooit problemen hebben gekend.

Verzoeker overtuigt hiermee dan ook niet. Verzoeker gebruikt deze “rode zone” argumentatie

gecombineerd met de stelling dat hij zelden in een dergelijke zone kwam evenzeer ter verklaring van de

vaststelling dat hij reeds meer dan tien jaar voor de organisatie heeft gewerkt zonder problemen te

hebben gekend. Ook de Raad acht het niet aannemelijk dat de “guerilla” verzoeker omwille van een

enkele beperkte opdracht, van registratie en census, na al die tijd als enige zou viseren.

Verzoeker legt verder uit dat hij als sociaal leider aan de plattelandsbevolking is verschenen omdat hij

een sociaal initiatief in afgelegen gebieden heeft gepresenteerd. De Raad ziet niet in op welk wijze hij

“met het presenteren van een sociaal initiatief in afgelegen gebied”, kan gepercipieerd worden als een

sociale leider. Verzoeker verklaarde overigens eerder dat hij daar aanwezig was voor registratie en

census en lichtte zelf toe dat sociale leiders “mensen zijn die de landbouwersgemeenschap

representeren, die vechten voor hun rechten, voor hun landbezit waarop ze kunnen oogsten” (Notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 13). In welke mate verzoeker persoonlijk tegemoet komt aan een

dergelijk profiel wordt niet aannemelijk gemaakt noch concreet toegelicht.

De verwijzing naar de voormalige “negatieve beslissing” van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen is niet dienstig, gezien deze beslissing werd ingetrokken, waardoor deze

beslissing geacht wordt nooit te hebben bestaan. De argumentatie dat het attest van DANE enkel werd

overgelegd om aan te tonen dat verzoeker, in tegenstelling tot wat in de vorige beslissing door de

verwerende partij werd gesteld, daadwerkelijk tussen 2010 en 2019 verschillende missies voor DANE

heeft uitgevoerd, mist dan ook alle relevantie.

De in de bestreden beslissing opgenomen motivering “Het mag bovendien verwonderen dat u recent

een attest vroeg aan uw voormalige werkgever DANE en deze in dit attest de datums – niet de locaties -

van de prestaties die u in de loop der jaren voor hen leverde vermeldde (stuk 6 bij het verzoekschrift)

maar dat er geen enkele verwijzing in te vinden is naar de redenen waarom u uw werkzaamheden bij

hen staakte, dit verwondert des te meer omdat u uw werkgever toen u nog in Colombia was zou

ingelicht hebben over uw bedreiging en zij u zouden hebben aangeraden klacht neer te leggen (CGVS,

p.19). Indien de zaken zoals u ze verklaarde zouden overeenstemmen met de werkelijkheid zou men in

het kader van een verzoek om internationale bescherming redelijkerwijze kunnen verwachten dat uw

voormalige werkgever hier ook melding zou van maken. Naast het feit dat dit attest gewoon een kopie is

waar sowieso al weinig bewijswaarde aan kan worden verleend, ondersteunt de inhoud van het attest

dus ook op geen enkele wijze de bedreiging waarvan u het slachtoffer zou zijn geweest.” blijft hoe dan

ook pertinent en wordt door verzoeker op geen enkele valabele manier verklaard of weerlegd.
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Dat de persoon die op dit document voorkomt daadwerkelijk de zuidwestelijke regiodirecteur is van

DANE volgens een zoekopdracht op de website van DANE, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat

deze persoon geen melding maakte van de door verzoeker aangehaalde problemen te meer zijn

werkgever hem heeft aangeraden klacht neer te leggen.

Met het verweer dat zijn verklaringen precies en spontaan waren omtrent de doodsbedreigingen die hij

ondervond omwille van zijn hoedanigheid als ambtenaar en de gevolgen ervan en dat hij nauwkeurig en

overtuigend was in zijn verklaringen omrent de omstandigheden rond de ontvangst van de dreigbrief,

plaatst verzoeker de gedane concrete en pertinente vaststellingen niet in een ander daglicht.

Waar verzoeker van mening is dat de aangifte van zijn moeder bij de Colombiaanse autoriteiten en het

aanvraagformulier voor beschermende maatregelen bij de nationale politie moet worden beschouwd als

een begin van bewijs van de doodsbedreigingen die hij heeft ondergaan, gaat hij opnieuw voorbij aan de

concrete en pertinente vaststellingen dienaangaande die hier opnieuw worden hernomen:

“Daarenboven dient het CGVS te benadrukken dat internationale bescherming slechts kan worden

ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. De verzoeker om internationale bescherming moet

aannemelijk maken dat hij of zij alle redelijke van hem of haar te verwachten mogelijkheden tot

bescherming heeft uitgeput. Dit is in casu bij u echter niet het geval. Er kunnen immers grondige twijfels

geplaatst worden bij de verklaringen die u tijdens het persoonlijk onderhoud aflegde met betrekking tot

de aangifte die u voorlegde (zie documenten 5 & 6 in de groene farde van het administratief dossier).

Het mag om te beginnen enigszins verbazen dat u pas drie maanden na de vermeende gebeurtenissen

via uw moeder het initiatief nam om een aangifte in te dienen bij La Fiscalia en bijkomende

beschermingsmaatregelen aan te vragen (CGVS, p. 19-20), te meer omdat u zich op dat ogenblik al een

aanzienlijke periode niet meer in Colombia bevond. Wanneer u geconfronteerd wordt met de

laattijdigheid van de klacht en u gevraagd wordt waarom er dermate lang gewacht werd met de

Colombiaanse autoriteiten op de hoogte te stellen, terwijl u zich al geruime tijd in België bevond,

antwoordt u dat enkel uw moeder deze aangifte zou hebben kunnen indienen en haar gezondheid dit

niet eerder toeliet (CGVS, p. 19-20). U beweert verder dat, hoewel zij volledig op de hoogte waren van

uw problemen, uw andere familieleden zich niet in de mogelijkheid bevonden om eerder aangifte te

doen. In Colombia kan volgens u met uitzondering van het slachtoffer, enkel en alleen de moeder van

het slachtoffer of een rechtstreekse getuige een dergelijke aangifte indienen, aan derden zou dit niet

toegelaten zijn (CGVS, p. 20). Het CGVS merkt echter op dat dergelijke bewering manifest onwaar is,

daar elke persoon in Colombia die op de hoogte is van een crimineel feit hoegenaamd bij machte is dit

aan te geven, ofwel persoonlijk ofwel per schrijven. Ook derde partijen die niet rechtstreeks bij de feiten

betrokken zijn, kunnen hiervan melding maken bij La Fiscalia (zie informatie toegevoegd aan de blauwe

farde van het administratief dossier). De bijkomende vaststelling dat de aangifte dateert van 10 februari

2020, nota bene een week voor uw eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, draagt mede bij

aan het vermoeden dat de aangifte die u voorlegt in wezen een post-factum gesolliciteerd stuk is,

bedoeld om uw asielrelaas mee op te smukken. Tevens kan worden aangehaald dat ook de inhoud van

een desbetreffende aangifte geenszins beschouwd kan worden als bewijsgrond voor de vooropgestelde

vermeende gebeurtenissen, die het CGVS zoals hierboven reeds geargumenteerd als weinig

geloofwaardig kan bestempelen, eenieder kan namelijk eender welke verklaring afleggen. U kan aldus

niet aantonen dat de overheidsinstellingen in Colombia de redelijke maatregelen zoals beoogd in artikel

48/5 van de Vreemdelingenwet niet zouden treffen, u heeft per slot van rekening nooit zelf in Colombia

enige moeite ondernomen nationale bescherming in te roepen of blijkbaar zelfs maar in overweging

genomen voor uw vertrek. Zoals hierboven reeds aangebracht, verliet u Colombia immers binnen een

tijdspanne van minder dan vier dagen. Zeker van een zelfverklaard overheidsambtenaar met een

universitair diploma kunnen meer inspanningen verwacht worden, te meer omdat ze u bij DANE dat ook

zouden hebben aangeraden nadat u hen op de hoogte stelde (CGVS, p. 19). Dat de politie in Jamundi

corrupt zou zijn en banden zou hebben met de guerrilla, is een blote bewering die u op geen enkele

manier onderbouwt (CGVS, p. 19). Uw verklaring dat justitie in Colombia zeer traag werkt, kan evenmin

als afdoende verschoningsgrond worden aanvaard. U kan derhalve bezwaarlijk ernstig voorhouden dat

de autoriteiten in uw land van herkomst niet bij machte of onwillig zouden zijn om met betrekking tot uw

problemen op te treden en bescherming te bieden in de zin van artikel 48/5, § 2 van de

Vreemdelingenwet. Ten overvloede dient in dit verband bijkomend vermeld te worden dat het feit dat u,

een universitair die verklaart zelf voor de overheid te werken, niet zélf naar de autoriteiten stapte om

bescherming in te roepen zo onwaarschijnlijk is en zo onlogisch is dat het een bijkomende smet werpt

op uw geloofwaardigheid.”.
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Met de argumenten dat het zijn moeder was die klacht indiende omdat zij een directe getuige was en

dat zij eerder ernstig ziek was waardoor zij deze aangifte niet eerder kon doen, herhaalt verzoeker

slechts zijn eerdere gedane verklaringen doch doet hiermee geen afbreuk aan de voormelde

vaststellingen.

Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst, kan redelijkerwijs worden

verwacht dat hij internationale bescherming verzoekt van zodra hij zich in een veilig land bevindt.

Verzoeker verbleef evenwel een week in Spanje als toerist op hotel en ondernam geen enkele poging

om internationale bescherming te verkrijgen. Hoewel verzoeker dergelijk gedrag begrijpelijk en menselijk

vindt omdat hij gehoord had over de slechte opvangvoorzieningen in Spanje, relativeert hij hiermee de

ernst van de door hem beweerde nood aan internationale bescherming.

Waar verzoeker doorheen het verzoekschrift herhaaldelijk naar de eerder genomen beslissing van de

verwerende partij verwijst, wordt herhaald dat deze beslissing werd ingetrokken, waardoor deze

beslissing geacht wordt nooit te hebben bestaan.

Met het louter verwijzen naar algemene informatie waaruit blijkt dat er verschillende strijdende partijen

aanwezig zijn en de controle van de regering gering is in zijn regio, en naar het gebrek aan

beschermingsmogelijkheden in Colombia plaatst verzoeker de gedane concrete vaststellingen niet in

een ander daglicht, waardoor het ongeloofwaardig karakter van de door hem beweerde problemen

gehandhaafd blijft.

Verzoeker heeft bovendien in eerste instantie zelf geen klacht ingediend bij de politie, hoewel hij nog

zes dagen na het ontvangen van de dreigbrief in Colombia was en dit hem ook door zijn werkgever werd

aangeraden. Verzoeker toont dan ook niet aan dat hij alle mogelijkheden tot bescherming heeft 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.

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

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

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.5. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op deze

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Verzoeker toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij in aanmerking komt 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 beslissing

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

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
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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

AsylumSeekers 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.

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
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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.

Verzoeker bedient 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 kan hij ook deze vaststellingen

niet in een ander daglicht stellen.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij 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. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

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

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

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


