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nr. 255 594 van 4 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DEN BRUEL

Waterloopstraat 59

2300 TURNHOUT

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 16 maart 2021

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

staatlozen van 15 februari 2021.

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 20 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. VAN DEN BRUEL

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster dient op 28 augustus 2020 een verzoek om internationale bescherming in. Zij wordt

gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op

19 januari 2021.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 15 februari 2021 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen beschikt u over de nationaliteit van Colombia en bent u op 6 januari 2021

geboren in Cartagena (provincie Bolivar) in Colombia. U bent hier altijd blijven wonen. U bent na uw
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middelbare studies op advies van uw moeder psychologie gaan studeren. U heeft het diploma van

psychologe niet behaald omdat u het heeft nagelaten om een eindwerk te schrijven. Na uw studie

psychologie bent u kinesitherapie beginnen te studeren en in 2008 behaalde u het diploma van kinesist.

U zou vervolgens een tijdje hebben gewerkt als kinesist in een voetbalschool, maar vanaf 2009 werkte u

als beheerder van de apotheek waarvan uw moeder de eigenares was. U was met uw moeder

overeengekomen om de winst gelijk te verdelen. U zou dit zijn blijven doen tot uw vertrek uit Colombia.

U heeft drie kinderen: D.S.(…) (°19/11/2002), R.R.(…) (°31/07/2004) uit een eerste relatie en A.D.(…)

(°28/10/2009) uit een tweede relatie. De vader van uw eerste twee kinderen is gestorven toen u al

enkele jaren van hem was gescheiden. Van de vader van uw derde kind bent u gescheiden toen u naar

België bent vertrokken.

Uw moeder zou in haar hoedanigheid van eigenaar van drie verschillende zaken vaak afgeperst zijn

door leden van de guerrilla. In 2013 legde zij naar aanleiding van deze afpersingen klacht neer bij de

autoriteiten. Nadien zouden jullie bescherming hebben gekregen.

Vanaf juni 2019 zou u regelmatig berichten hebben ontvangen van onbekenden die u vroegen om geld

te betalen in het kader van uw functie als beheerder van de apotheek van uw moeder. Vanaf oktober

2019 zou u ook zijn opgebeld door onbekenden die u op dezelfde manier onder druk zetten. U zou hier

in eerste instantie niet veel belang aan gehecht hebben. Begin november 2019 zouden twee mannen bij

u in de zaak zijn langs gekomen. Ze zouden u hebben gezegd dat u maandelijks 8 000 000 peso's

diende te betalen. Naar aanleiding van dit incident zou u zo bang zijn geworden dat u bij uw moeder in

huis introk aangezien dit in een veilige wijk gelegen was. U zou de zaak verder hebben laten uitbaten

door A.I.(...), een werknemer van u. In januari 2020 kreeg u een telefoontje van A.I.(...). Ze zou u

hebben gezegd dat er twee mannen in de winkel waren die ermee dreigden haar te zullen doden als zij

er niet voor zorgde dat u met hen kon praten via de telefoon. U zou vervolgens met één van de twee

mannen hebben gepraat waarna u de toestemming gaf om de inhoud van de kassa mee te nemen.

Naar aanleiding van dit laatste incident besloot u om het land te ontvluchten.

Uw dochter D.S.(…) was al in december 2019 naar België vertrokken. U zou haar samen met uw twee

zonen zijn komen vervoegen in februari 2020. Jullie namen op 23 februari 2020 het vliegtuig naar

België, waar jullie dezelfde dag aankwamen.

Op 28 augustus 2020 diende u een verzoek om internationale bescherming in. Ter staving van dit

verzoek legde u de volgende documenten voor: uw paspoort en de paspoorten van uw drie kinderen.

Verder legde u nog kopijen voor van volgende documenten: de klacht die uw moeder in 2013 neerlegde

naar aanleiding van de afpersingen die zij toen onderging en de klacht die u neerlegde naar aanleiding

van de feiten van 2019.

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.

Er dient te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend, dit

omwille van onderstaande redenen.

Zo legde u, die al in februari 2020 in België aankwam en pas na vaststelling van illegaal verblijf

(30/07/2020) op 28 augustus 2020 asiel aanvroeg, een aantal opvallende tegenstrijdige verklaringen af

in de loop van uw asielprocedure. Deze ondermijnen in grote mate uw geloofwaardigheid. Daarnaast

zijn er enkele bevreemdende vaststellingen die uw geloofwaardigheid verder ondermijnen.

U heeft naar eigen zeggen Colombia verlaten nadat u werd afgeperst door onbekenden en dit in het

kader van de apotheek die u beheerde maar waarvan uw moeder eigenares is (zie notities persoonlijk

onderhoud, vragen 43). Uit uw verklaringen komt naar voren dat uw moeder al ruim dertig jaar actief is

als onderneemster (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 35). Zij is eigenares van drie verschillende
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zaken: twee kruidenierszaken en één groothandel in farmaceutische producten (apotheek). Daarnaast is

zij ook eigenares van een gebouw dat ze als hotel zou willen uitbaten (zie notities persoonlijk

onderhoud, vragen 49 en 50). In haar hoedanigheid van zakenvrouw is uw moeder vaak afgeperst

geweest (zie vragenlijst DVZ, vraag 5). U legde verklaringen af over ernstige afpersingen en

dreigementen in 2003 en 2013. U staafde de verklaringen over de afpersing in 2013 bovendien met een

kopij van een klacht die uw moeder destijds had neergelegd naar aanleiding van deze feiten. Dient in dit

verband te worden opgemerkt dat uw moeder en haar gezin op basis van deze klacht bescherming

bekwamen (zie notities persoonlijk onderhoud DVZ vragenlijst, vraag 5). Bovendien verklaarde u dat

deze problemen van 2013 niet langer actueel zijn (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 85). A

fortiori kan dan afgeleid worden dat de problemen van 2003 waarnaar u verwees voor de DVZ evenmin

nog langer actueel zijn.

Verder liet u in dit verband optekenen dat uw moeder op dit ogenblik de apotheek verder uitbaat (zie

notities persoonlijk onderhoud, vraag 39). Het is opmerkelijk dat enerzijds uw moeder niet besloot het

land te verlaten en dit ondanks haar leeftijd van 70 jaar oud (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag

50), haar kwetsbare positie als alleenstaande zakenvrouw (zie verklaringen DVZ, vraag 13) en, niet in

het minst, zij en niet u de eigenares is van de zaak, en u anderzijds wél zou hebben moeten besluiten

het land te ontvluchten. U werd hiermee geconfronteerd. Uw antwoord lijkt erg te suggereren dat u de

problemen in Colombia op vrij eenvoudige wijze had kunnen vermijden indien u enkele maatregelen zou

nemen, maar dat jullie dit uit economische overwegingen niet deden. Zo legde u uit dat de zaak in

goede handen was achtergelaten door u. U had er namelijk voor gezorgd dat de inventaris van de

producten was gedigitaliseerd zodat uw moeder van achter haar pc alles kon controleren. U werd

vervolgens gevraagd of het dan voor u niet mogelijk was om het beheer van de zaak verder te zetten

door inzet van personeel en waarbij u dan alles kon aansturen van achter uw pc. U antwoordde hierop

dat u dan niet hetzelfde loon zou kunnen verdienen gelet op het feit dat u dan meer personeel diende in

te zetten. U lichtte toe dat het in principe mogelijk zou zijn, maar omdat niet u maar uw moeder de

eigenares van de zaak was, sloot u deze piste bij voorbaat uit. U werd gevraagd of het dan niet mogelijk

was om hierover met uw moeder een overeenkomst te bereiken. U lichtte nu toe dat de functie van

beheerder van de zaak een erg complexe en veeleisende functie is. Als uw moeder als eigenares van

de zaak een persoon vindt die voldoende bekwaam en betrouwbaar is, zou er voor u geen rol meer

weggelegd zijn binnen de zaak (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 80-84). Deze uitleg geeft aan

dat u net als uw moeder had kunnen besluiten om in Colombia te blijven, de problemen van de

afpersingen te ontwijken door achter de schermen van de zaak te werken en het inzetten van personeel,

maar dat er door jullie beiden niet voor deze optie werd gekozen omdat u dan in economische termen

niet voldoende meerwaarde zou opleveren voor de zaak van uw moeder. Wat er ook van zij, het feit dat

uw moeder, na alle problemen die u in Colombia zou gekend hebben in het kader van het beheer van

de apotheek, deze zaak alleen verder beheert terwijl u het land zou zijn moeten ontvluchten, doet

ernstige twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van uw verklaringen met betrekking tot deze concrete

problemen.

Uw geloofwaardigheid wordt verder ondermijnd door volgende tegenstrijdige verklaringen.

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken legde u volgende verklaringen af in verband met de afpersingen

die u zou hebben ondergaan als beheerder van de apotheek in 2019: "Twee personen benaderden mij

en spraken mij aan. Ze zeiden dat hun baas mij ging bellen om de rente te berekenen om mijn veiligheid

te garanderen... De personen zeiden dat de baas mij zelf zou bellen om de quota af te spreken… De

volgende dag werd ik gebeld. Hij vroeg mij 10 000 000 Colombiaanse peso's..." (zie vragenlijst DVZ,

vraag 5). Op het CGVS daarentegen verklaarde u dat de twee mannen u begin november 2019 zouden

hebben benaderd en dat ze dan meteen u hadden meegedeeld dat u voortaan maandelijks 8 000 000

peso's diende te betalen. U werd geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen van DVZ in dit

verband. U ontkende deze verklaringen te hebben afgelegd en stelt dat deze twee mannen u hadden

gezegd dat hun baas u zou opbellen om te zeggen hoe en waar u het geld diende te overhandigen (zie

notities persoonlijk onderhoud, vragen 93-97). Uw verklaringen blijven ook na deze uitleg opvallend

tegenstrijdig aan elkaar.

Vervolgens werd u gevraagd wat het volgende incident was nadat u door de twee personen in de

apotheek werd benaderd. U verklaarde dat u na dit incident begin november bij uw moeder thuis was

ingetrokken en dat u A.I.(...), een werknemer, had aangesteld om in uw plaats de zaak verder te

beheren. U zou vervolgens van A.I.(...) begin januari 2020 een telefoontje hebben ontvangen waarbij zij

u liet weten dat er twee personen haar hadden verplicht om naar u te bellen zodat zij met u konden

spreken via de telefoon. U werd uitdrukkelijk gevraagd of dit laatste incident werkelijk het eerstvolgende
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incident was nadat de twee mannen u voor het eerst hadden benaderd in de apotheek. U bevestigde dat

dit het geval was. U werd er vervolgens op gewezen dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken een heel

andere versie van de feiten had gegeven. U verklaarde voor DVZ immers dat een week nadat u door de

twee mannen werd benaderd deze twee personen terug naar de apotheek zijn gekomen en zij u met de

dood bedreigden toen u hen meedeelde dat u het gevraagde geld nog niet had. Na dit incident zou u

een klacht hebben neergelegd bij de autoriteiten. U werd met deze versie van de feiten geconfronteerd.

U verklaarde nu dat de mannen inderdaad twee keer zijn gekomen naar de apotheek: één keer toen u

er nog was en dan nog een tweede keer toen u door uw werknemer A.I.(...) werd opgebeld (zie notities

persoonlijk onderhoud, vragen 98-100). Deze uitleg kan allerminst overtuigen. Immers uw verklaringen

voor de Dienst Vreemdelingenzaken wijzen heel duidelijk uit dat de mannen in totaal drie keer naar de

apotheek zijn gekomen: de eerste twee keer zouden ze u hebben benaderd en de derde keer zouden ze

uw werknemer A.I.(...) hebben benaderd aangezien u in die periode niet meer in de zaak kwam.

Bovendien situeerde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken de derde keer dat de mannen naar de

apotheek waren gekomen in november 2019, terwijl u op het CGVS verklaart dat de mannen in januari

2020 uw werknemer A.I.(...) hadden benaderd ( zie vragenlijst DVZ, vraag 5 en zie notities persoonlijk

onderhoud, vraag 98).

Bovenstaande opvallende tegenstrijdigheden ondermijnen zoals hierboven reeds opgemerkt uw

algemene geloofwaardigheid.

De door u neergelegde documenten wijzigen bovenstaande vaststellingen niet. Ze bevestigen uw

persoonsgegevens en die van uw kinderen. De kopij in verband met de klacht die uw moeder in 2013

neerlegde is reeds hierboven besproken. Het betreft feiten waarvoor uw moeder en haar familie destijds

bescherming hebben gekregen en over deze feiten verklaarde uzelf uitdrukkelijk dat ze niet langer

actueel zijn.

In verband met de kopij van de klacht van 2020 tenslotte dient te worden opgemerkt dat kopijen weinig

bewijswaarde hebben, gelet op het feit dat de authenticiteit van het origineel niet kan worden nagegaan.

Dergelijke kopijen kunnen enkel weerhouden worden in het geval van geloofwaardige verklaringen wat

in casu niet het geval is. Bovendien blijkt uit de vertaling van deze kopij dat u hierin een volledig andere

versie van de feiten heeft weergegeven (zie vertaling, toegevoegd aan het administratief dossier). In

deze versie van de feiten is immers sprake van een envelop met een briefje in waarop was geschreven

dat u een militair doelwit was geworden. Op het CGVS noch voor de DVZ heeft u hiernaar verwezen.

Verder verwees u naar een whatsappbericht afkomstig van D.(...)waarin van u werd geëist om het

gevraagde geld tegen de volgende dag te betalen in de wijk Nelson Mandela. Ook hiernaar heeft u niet

verwezen op het CGVS of de DVZ. Vervolgens verwijst u in de klacht naar feiten die u zou hebben

meegemaakt vanaf maart 2020. Uw verklaringen en de stempels in uw paspoort bevestigen nochtans

dat u reeds op 23 februari 2020 het land bent uit gereisd. Uw relaas in deze klacht valt samen te vatten

als volgt en is volstrekt strijdig met uw relaas op het CGVS. U haalt in de klacht aan dat u in maart uw

zaak terug had geopend omdat u al een tijdlang geen bedreigingen had ontvangen en omdat u had

vernomen dat er een man die naburige handelaars afperste, was gearresteerd. In mei 2020 zou u

vervolgens zijn benaderd door twee mannen die zeiden dat ze in opdracht van hun baas kwamen en die

u bedreigden, maar die vervolgens wegliepen omdat er toevallig net dan een politiepatrouille passeerde.

In juni 2020 zouden deze twee personen bij u thuis zijn langs gekomen. Ze zouden u zeer fel hebben

bedreigd, erger dan ooit voordien. Ze lieten u weten dat ze de volgende dag terug zouden komen om

het geëiste geld op te halen. De volgende dag zou u hen 8 000 000 peso's hebben overhandigd. Over al

deze feiten, die zich hebben voorgedaan na februari 2020, heeft u uiteraard geen verklaringen afgelegd

voor de DVZ noch op het CGVS, aangezien u reeds in februari 2020 naar België bent gereisd. Het feit

dat de versie van de feiten zoals die is weergegeven in de klacht zo flagrant afwijkt van de versie van de

feiten zoals u deze heeft weergegeven voor de DVZ en het CGVS bevestigt enkel het bedrieglijke

karakter van uw asielrelaas.

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
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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

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.
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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 vakbonds-

leiders, 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. Het verzoekschrift

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van het motiveringsbeginsel en van het zorgvuldigheids-

beginsel.

Verzoekster gaat niet akkoord met de weigeringsmotieven van de commissaris-generaal omtrent de

geloofwaardigheid van haar relaas en tracht deze te weerleggen aan de hand van volgend betoog:

“*Vooreerst stelt het CGVS dat het eigenaardig is dat de moeder van verzoekster wel in Colombia blijft

mede gelet op haar kwetsbare positie als vrouw van 70 jaar.

Het kan verzoekster niet worden verweten dat haar moeder niet de nodige stappen wenst te zetten ten

einde internationale bescherming te bekomen.

Haar moeder woont en leeft al 70 jaar in Colombia en wenst een dergelijke stap op haar leeftijd niet

meer te ondernemen.

*Vervolgens stelt het CGVS dat er tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd.

-Zo wordt er verwezen naar de gevraagde gelden. Telefonisch werd verzoekster verzocht 10.000.0000

peso’s te betalen. Uiteindelijk werd er door verzoekster effectief 8.000.000 voldaan. Het verschil ligt dan

ook in het geëiste bedrag en het afgeleverde bedrag.

-Verzoekster wordt gewezen op een verwarring in de data en het aantal keren dat zij benaderd werd.

Verzoekster is formeel dat in november 2019 zij benaderd werd in de apotheek door twee mannen.

Hiervan werd door verzoekster klacht neergelegd. Vervolgens werd haar werknemer in januari

nogmaals benaderd.

-Verzoekster voegde een klacht bij waarin er zou verwezen worden naar data in 2020. Verzoekster is

reeds in België vanaf februari 2020. Verzoekster begrijpt tevens niet hoe dit verkeerd is kunnen gaan nu

de klacht werd neergelegd in januari 2020.

Dat verzoekster wel degelijk voldoende elementen aanbrengt die haar asielrelaas staven.

Verzoekster meent dan ook dat de beslissing herzien dient te worden en haar de vluchtelingenstatus

dient toegekend te worden.”
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In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet,

van het motiveringsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Vooreerst verwijst zij naar bovenstaande argumentatie.

Verder gaat zij niet akkoord waar het CGVS erop wijst dat de situatie in Colombia verbeterd is. Zij licht

toe dat uit de gegeven informatie blijkt dat er nog wel degelijk sprake is van geweld waarbij burger-

slachtoffers vallen en men hier op willekeurige wijze een kansberekening doet of iemand van zijn leven

zou worden beroofd ten gevolge van de gekende conflicten. Zij acht het risico reëel en zodoende

voldoende om de subsidiaire bescherming toe te kennen.

Verzoekster voegt geen stukken toe ter ondersteuning van het verzoekschrift.

3. Voorafgaand

3.1. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staat-

lozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale bescherming

een arrest te vellen dat op afdoende wijze is gemotiveerd en geeft daarbij aan waarom een verzoeker

om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert an sich niet

dat de bestreden beslissing is behept met een onregelmatigheid of dat verzoekster nood heeft aan

internationale bescherming.

3.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te

verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoekster deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de

formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële

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

bestreden beslissing moeten steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.

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

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

afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met

alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die

gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

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

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”
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4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 en artikel 48/4, a) en b) van de Vreemdelingenwet

4.1. Verzoekster verklaart dat zij in Colombia vanaf 2019 in het kader van haar functie als beheerder

van de apotheek van haar moeder werd afgeperst door onbekenden.

4.2. De commissaris-generaal besluit op basis van verzoeksters verklaringen en de door haar neerge-

legde documenten dat er geen geloof kan worden gehecht aan de vermeende gebeurtenissen die voor

haar de aanleiding vormden om Colombia te verlaten. Hij stelt vast dat (i) verzoekster laattijdig asiel

heeft aangevraagd, (ii) het niet aannemelijk is dat verzoekster besloot het land te verlaten terwijl haar

moeder op dit ogenblik de apotheek verder uitbaat, en dit ondanks het feit dat het haar moeder is die de

eigenares is van de zaak, zij 70 jaar is en zij een kwetsbare positie kent als alleenstaande zakenvrouw,

(iii) verzoekster tegenstrijdige verklaringen aflegt in verband met de afpersingen die zij zou hebben

ondergaan, en (iv) verzoekster een totaal andere versie van de feiten heeft weergegeven in de klacht

van 2020.

Daarnaast stelt de commissaris-generaal vast dat (v) de verklaarde problemen van 2003 en 2013

waarbij haar moeder werd afgeperst en bedreigd, niet langer actueel zijn.

In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde vast-

stellingen.

De Raad stelt vast dat verzoekster er in voorliggend verzoekschrift niet in slaagt om voormelde

motieven, die pertinent en draagkrachtig zijn, betrekking hebben op de kern van haar vluchtrelaas, steun

vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de ongeloofwaardig-

heid van de vluchtmotieven, te verklaren of te weerleggen.

4.3. Waar in de bestreden beslissing terecht wordt bemerkt dat het weinig geloofwaardig is dat verzoek-

ster besloot het land te verlaten en niet haar moeder, ondanks haar leeftijd, haar kwetsbare positie als

alleenstaande zakenvrouw en als eigenares van de zaak, slaagt verzoekster er met haar verzoekschrift

niet in hierover anders te doen denken.

Haar betoog dat haar moeder al 70 jaar in Colombia woont en leeft en op haar leeftijd geen dergelijke

stappen wenst te ondernemen, is niet meer dan een a posteriori verklaring en overtuigt allerminst. Bij

het CGVS geconfronteerd met de frappante vaststelling dat haar moeder, ondanks de geuite

bedreigingen, nog steeds in Colombia is en de zaak zelfs verder uitbaat, verwees verzoekster nergens

naar de leeftijd van haar moeder en haar weerwil om elders bescherming te zoeken. Uit verzoeksters

verklaringen blijkt daarentegen dat zij de problemen in Colombia op vrij eenvoudige wijze had kunnen

vermijden indien zij enkele maatregelen zou nemen, maar dat zij en haar moeder dit uit economische

overwegingen niet deden. De commissaris-generaal motiveert hierover terdege: “Zo legde u uit dat de

zaak in goede handen was achtergelaten door u. U had er namelijk voor gezorgd dat de inventaris van

de producten was gedigitaliseerd zodat uw moeder van achter haar pc alles kon controleren. U werd

vervolgens gevraagd of het dan voor u niet mogelijk was om het beheer van de zaak verder te zetten

door inzet van personeel en waarbij u dan alles kon aansturen van achter uw pc. U antwoordde hierop

dat u dan niet hetzelfde loon zou kunnen verdienen gelet op het feit dat u dan meer personeel diende in

te zetten. U lichtte toe dat het in principe mogelijk zou zijn, maar omdat niet u maar uw moeder de

eigenares van de zaak was, sloot u deze piste bij voorbaat uit. U werd gevraagd of het dan niet mogelijk

was om hierover met uw moeder een overeenkomst te bereiken. U lichtte nu toe dat de functie van

beheerder van de zaak een erg complexe en veeleisende functie is. Als uw moeder als eigenares van

de zaak een persoon vindt die voldoende bekwaam en betrouwbaar is, zou er voor u geen rol meer

weggelegd zijn binnen de zaak (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 80-84). Deze uitleg geeft aan

dat u net als uw moeder had kunnen besluiten om in Colombia te blijven, de problemen van de

afpersingen te ontwijken door achter de schermen van de zaak te werken en het inzetten van personeel,

maar dat er door jullie beiden niet voor deze optie werd gekozen omdat u dan in economische termen

niet voldoende meerwaarde zou opleveren voor de zaak van uw moeder.”

Los daarvan, het feit dat haar moeder, na alle problemen die verzoekster in Colombia zou hebben

gekend in het kader van het beheer van de apotheek, deze zaak alleen verder beheert terwijl

verzoekster het land zou zijn moeten ontvluchten, ondergraaft de geloofwaardigheid van verzoeksters

verklaringen met betrekking tot deze concrete problemen. De leeftijd van haar moeder biedt hiertoe

geen verschoning. Indien verzoekster, en nadien een werkneemster van haar, bij de uitbating van deze

zaak daadwerkelijk werden afgeperst en bedreigd, kan redelijkerwijs worden verwacht dat ook haar

moeder, ondanks haar leeftijd, de nodige maatregelen treft om zichzelf in veiligheid te stellen en zij zich

niet blootstelt aan diezelfde risico’s waarvoor haar dochter het land is ontvlucht.
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4.4. Voorts betwist verzoekster dat zij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

Wat betreft de gevraagde gelden, stelt zij dat het verschil ligt in het geëiste en het afgeleverde bedrag.

Zij werd telefonisch verzocht 10 000 000 peso’s te betalen, maar uiteindelijk heeft zij er 8 000 000

voldaan.

Verzoekster kan hier niet overtuigen. Dit betreffen duidelijk gekunstelde a posteriori verklaringen die na

reflectie zijn tot stand gekomen om haar verklaringen alsnog eensluidend te laten overkomen.

Verzoeksters verklaringen ter zake zoals afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: de DVZ)

en het CGVS zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Bij de DVZ verklaarde verzoekster in

verband met de afpersingen die zij zou hebben ondergaan als beheerder van de apotheek in 2019:

“Twee personen benaderden mij en spraken mij aan. Ze zeiden dat hun baas mij ging bellen om de

rente te berekenen om mijn veiligheid te garanderen. (...) De personen zeiden dat de baas mij zelf zou

bellen om de quota af te spreken. (…) De volgende dag werd ik gebeld. Hij vroeg mij 10 000 000

Colombiaanse pesos (...)” (zie CGVS vragenlijst, vraag 5; eigen onderlijning). Op het CGVS daaren-

tegen verklaarde verzoekster niet alleen dat zij wel degelijk 8 000 000 peso's diende te betalen (‘ze

zeiden toen dat ik maandelijks 8 miljoen peso's moest betalen’ (notities persoonlijk onderhoud (hierna:

NPO), p. 11)), maar ook dat de twee mannen die haar begin november 2019 zouden hebben benaderd,

haar meteen hadden meegedeeld dat zij dit bedrag voortaan maandelijks diende te betalen. De

vaststelling dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen aflegt over een dermate essentieel element in

haar relaas, maakt dat hier niet het minste geloof aan kan worden gehecht.

Wat betreft de contradicties in de data en het aantal keren dat zij werd benaderd, duidt de bestreden

beslissing op goede gronden: “Vervolgens werd u gevraagd wat het volgende incident was nadat u door

de twee personen in de apotheek werd benaderd. U verklaarde dat u na dit incident begin november bij

uw moeder thuis was ingetrokken en dat u A.I.(...), een werknemer, had aangesteld om in uw plaats de

zaak verder te beheren. U zou vervolgens van A.I.(...) begin januari 2020 een telefoontje hebben

ontvangen waarbij zij u liet weten dat er twee personen haar hadden verplicht om naar u te bellen zodat

zij met u konden spreken via de telefoon. U werd uitdrukkelijk gevraagd of dit laatste incident werkelijk

het eerstvolgende incident was nadat de twee mannen u voor het eerst hadden benaderd in de

apotheek. U bevestigde dat dit het geval was. U werd er vervolgens op gewezen dat u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken een heel andere versie van de feiten had gegeven. U verklaarde voor DVZ immers

dat een week nadat u door de twee mannen werd benaderd deze twee personen terug naar de

apotheek zijn gekomen en zij u met de dood bedreigden toen u hen meedeelde dat u het gevraagde

geld nog niet had. Na dit incident zou u een klacht hebben neergelegd bij de autoriteiten. U werd met

deze versie van de feiten geconfronteerd. U verklaarde nu dat de mannen inderdaad twee keer zijn

gekomen naar de apotheek: één keer toen u er nog was en dan nog een tweede keer toen u door uw

werknemer A.I.(...) werd opgebeld (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 98-100). Deze uitleg kan

allerminst overtuigen. Immers uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken wijzen heel duidelijk

uit dat de mannen in totaal drie keer naar de apotheek zijn gekomen: de eerste twee keer zouden ze u

hebben benaderd en de derde keer zouden ze uw werknemer A.I.(...) hebben benaderd aangezien u in

die periode niet meer in de zaak kwam. Bovendien situeerde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken de

derde keer dat de mannen naar de apotheek waren gekomen in november 2019, terwijl u op het CGVS

verklaart dat de mannen in januari 2020 uw werknemer A.I.(...) hadden benaderd ( zie vragenlijst DVZ,

vraag 5 en zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 98).”

Verzoekster is in voorliggend verzoekschrift formeel dat zij in november 2019 in de apotheek werd

benaderd door twee mannen, dat zij hiervan klacht heeft neergelegd en dat haar werkneemster

vervolgens in januari 2020 nogmaals werd benaderd, doch kan wederom niet worden gevolgd. Het zich

louter scharen achter één van de tegenstrijdige verklaringen, zonder overtuigende elementen aan te

voeren waarom die verklaringen de juiste zouden zijn, volstaat niet om de vastgestelde

tegenstrijdigheden op te heffen.

4.5. In verband met de kopie van de klacht van 2020 merkt de commissaris-generaal op correcte wijze

op dat, naast het feit dat dit een loutere kopie betreft waarvan de authenticiteit niet kan worden

nagegaan, uit de vertaling van dit document blijkt dat verzoekster hierin een volledig andere versie van

de feiten heeft weergegeven (AD CGVS, map met documenten, nr.3): “In deze versie van de feiten is

immers sprake van een envelop met een briefje in waarop was geschreven dat u een militair doelwit

was geworden. Op het CGVS noch voor de DVZ heeft u hiernaar verwezen. Verder verwees u naar een

whatsappbericht afkomstig van D.(...)waarin van u werd geëist om het gevraagde geld tegen de

volgende dag te betalen in de wijk Nelson Mandela. Ook hiernaar heeft u niet verwezen op het CGVS of

de DVZ. Vervolgens verwijst u in de klacht naar feiten die u zou hebben meegemaakt vanaf maart 2020.
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Uw verklaringen en de stempels in uw paspoort bevestigen nochtans dat u reeds op 23 februari 2020

het land bent uit gereisd. Uw relaas in deze klacht valt samen te vatten als volgt en is volstrekt strijdig

met uw relaas op het CGVS. U haalt in de klacht aan dat u in maart uw zaak terug had geopend omdat

u al een tijdlang geen bedreigingen had ontvangen en omdat u had vernomen dat er een man die

naburige handelaars afperste, was gearresteerd. In mei 2020 zou u vervolgens zijn benaderd door twee

mannen die zeiden dat ze in opdracht van hun baas kwamen en die u bedreigden, maar die vervolgens

wegliepen omdat er toevallig net dan een politiepatrouille passeerde. In juni 2020 zouden deze twee

personen bij u thuis zijn langs gekomen. Ze zouden u zeer fel hebben bedreigd, erger dan ooit voordien.

Ze lieten u weten dat ze de volgende dag terug zouden komen om het geëiste geld op te halen. De

volgende dag zou u hen 8 000 000 peso's hebben overhandigd. Over al deze feiten, die zich hebben

voorgedaan na februari 2020, heeft u uiteraard geen verklaringen afgelegd voor de DVZ noch op het

CGVS, aangezien u reeds in februari 2020 naar België bent gereisd.” De vaststelling dat de versie van

de feiten zoals die is weergegeven in de klacht zo flagrant afwijkt van de versie van de feiten zoals

verzoekster deze heeft weergegeven voor de DVZ en het CGVS, bevestigt enkel het bedrieglijke

karakter van haar asielrelaas. Door vaagweg en summier te stellen dat zij niet begrijpt hoe dit verkeerd

is kunnen gaan nu de klacht werd neergelegd in januari 2020, zonder ook maar één concreet element

aan te dragen, slaagt verzoekster er niet in de voormelde motieven van de bestreden beslissing te

ontkrachten. Het is evident dat verzoekster zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de stukken die zij

neerlegt.

4.6. Andere determinerende motieven laat zij volledig ongemoeid, zoals deze omtrent haar laattijdig

beschermingsverzoek en het niet-actueel karakter van de verklaarde problemen van 2003 en 2013. Zij

blijven dan ook gehandhaafd en worden door de Raad overgenomen.

4.7. De Raad meent, na lezing van het administratief dossier, dat op grond van bovenstaande motieven

terecht wordt besloten dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters verklaringen over de

beweerde afpersing die haar er toe zouden hebben gebracht om haar land van herkomst te verlaten.

De overige door verzoekster voorgelegde documenten vermogen geen afbreuk te doen aan het

voorgaande. De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen verweer voert tegen

de motieven van de bestreden beslissing waar de commissaris-generaal deze documenten correct

beoordeelt als volgt: “Ze bevestigen uw persoonsgegevens en die van uw kinderen. De kopij in verband

met de klacht die uw moeder in 2013 neerlegde is reeds hierboven besproken. Het betreft feiten

waarvoor uw moeder en haar familie destijds bescherming hebben gekregen en over deze feiten

verklaarde uzelf uitdrukkelijk dat ze niet langer actueel zijn.”

Het geheel aan documenten en verzoeksters verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge

samenhang, treedt de Raad de commissaris-generaal bij in zijn beoordeling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan het vluchtrelaas. Verzoekster slaagt er niet in de concrete problemen die zij zou

hebben aannemelijk te maken.

4.8. Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit relaas te toetsen aan de materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, voor de toekenning van internationale bescherming.

De Raad ontwaart in het rechtsplegingsdossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat

verzoekster bij terugkeer naar Colombia zou worden vervolgd of geviseerd.

Voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat voor verzoekster geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking kan worden genomen, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §

2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt de status van subsidiaire

bescherming toegekend aan een vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt

en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn
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land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade omwille van een

“ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

Hieruit volgt dat enkel wanneer een situatie wordt gekenmerkt door het bestaan van een gewapend

conflict én de aanwezigheid van willekeurig geweld, er toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet (zie HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité, pt. 30; HvJ 17 februari

2009 (GK), C-465/07, Elgafaji, pt. 43).

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de situatie in Colombia grondig is gewijzigd na de ondertekening

op 24 november 2016 van de vredesovereenkomst tussen de regering van president Santos en de

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército popular (FARC-EP) die de 50-jarige

burgeroorlog beëindigde. Uit diezelfde informatie blijkt eveneens dat de onderhandelingen voor het

vredesproces met het Ejército de liberación nacional (ELN), de tweede grootste rebellengroepering, die

aanvingen op 7 februari 2017, echter niet hebben geleid tot een staakt-het-vuren. Het intern gewapend

conflict met het ELN blijft voortduren. Daarnaast vinden er in diverse regio's van Colombia nog steeds

confrontaties plaats tussen de veiligheidsdiensten en andere rebellengroeperingen. Bovendien blijkt dat

de gebieden die voorheen aan de 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 zijn uitgebreid.

Gelet op de beschikbare landeninformatie wordt niet betwist dat er in Colombia een gewapend conflict

is. Dit gewapend conflict spreidt zich echter niet uit over het hele land, maar speelt zich af in bepaalde

departementen. Zowel uit de UNHCR “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Asylum-Seekers from Colombia” van september 2015, als de COI Focussen “Republique de

Colombia: Situation sécuritaire” van 7 juni 2018 en “Colombia: veiligheidssituatie” van 13 november

2019 en 27 juli 2020, komt duidelijk naar voren dat het geweldsniveau, de aard van het geweld en de

impact van het geweld in Colombia regionaal erg verschillend zijn en slechts een beperkt aantal

departementen te kampen heeft met een gewapend conflict.

De commissaris-generaal zet in de bestreden beslissing op basis van de meest recente landen-

informatie het volgende uiteen over de veiligheidssituatie in Colombia:

“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, Narino, Cauca, Valle del Cauca, Choco, 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 Narino. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat het aantal burgerslachtoffers

tengevolge van willekeurig geweld de afgelopen jaren zeer beperkt blijft in verhouding tot het totale
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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, Narino, 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.”

In het licht van de voorliggende actuele objectieve landeninformatie, neemt de Raad deze analyse van

de commissaris-generaal over.

Verzoekster is afkomstig uit Cartagena, de hoofdstad van het departement Bolivar (NPO, p. 4).

Gelet op de voorgaande analyse besluit de Raad dat er in de stad Cartagena geen sprake is van een

gewapend conflict. Het aanwezige geweld wordt er daarentegen gekenmerkt door gemeenrechtelijke

criminaliteit. Dit crimineel geweld is geïndividualiseerd en doelgericht van aard, met onder meer interne

afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen, moorden, ontvoeringen, drugshandel en

afpersing. Dit geweld kadert dan ook niet binnen een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2,

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

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

onderling strijden en is bovendien in wezen niet willekeurig van aard (HvJ 30 januari 2014, C-285/12,

Diakité (GK)).

Verzoekster brengt geen afdoende concrete, objectieve informatie bij die voorgaande appreciatie kan

ombuigen. De door verzoekster in het verzoekschrift aangehaalde informatie is immers dezelfde als de

informatie waarop de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in Colombia is gesteund.

Bij gebrek aan een gewapend conflict in de stad Cartagena en in het departement Bolivar, is artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet van toepassing.

6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster werd gehoord op het CGVS. Tijdens dit gehoor

kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten,

kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en was zij in de mogelijkheid zich te laten bijstaan

door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Spaans machtig is. De Raad stelt

verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. De stelling dat de commissaris-

generaal niet zorgvuldig is te werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden.

7. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekster 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
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zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

8. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekster niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 vier juni tweeduizend eenentwintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


