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nr. 272 829 van 17 mei 2022

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. HOOYBERGHS

Azalealaan 25

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 21 januari 2022

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

van 20 december 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 februari 2022 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 april 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. HOOYBERGHS 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. Verzoeker, die verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten, dient een verzoek om

internationale bescherming in op 5 februari 2021.

1.2. Verzoeker wordt op 21 oktober 2021 gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is.
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1.3. Op 20 december 2021 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna ‘de commissaris-generaal’) de bestreden beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Colombiaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van de hoofdstad Bogota. U

heeft daar school gelopen en ging na uw middelbare studies naar de universiteit. U zat in uw eerste jaar

Burgerlijk Ingenieur toen u het land diende te verlaten.

Uw ouders en uw zus E. T., alsook haar partner en kind, wonen onder hetzelfde dak. U verbleef daar ook

maar had een slechte relatie met uw vader. Hij drinkt veel (zij het minder dan vroeger), komt soms

agressief uit de hoek en behoort tot een eerder machistische familie. Dit botst met uw mentaliteit die

helemaal anders is: u heeft bijvoorbeeld het grootste respect voor vrouwen. Hij wou u graag de deur uit,

zeker toen u uit de kast kwam en vertelde homo te zijn. Omwille van deze conflictueuze gezinssituatie

volgde uw familie ook therapie. U heeft verder nog een zus die net als u Colombia verliet en momenteel

in de Verenigde Staten is, en uw broer Saul Steven die nog in Colombia verblijft.

Verschillende zaken gaven aanleiding tot uw vertrek. Ten eerste is het zo dat uw grootvader eigenaar is

van een groot stuk grond. Uw familie werd ooit door de FARC verdreven van die gronden. Later werd uw

grootvader weer in het bezit gesteld van deze eigendom, echter is het gebouw dat er staat verwoest en is

het terrein een waar mijnenveld geworden. Bovendien is dit heden beschermd gebied, waardoor uw

grootvader niets met deze gronden kan aanvangen. Telkens hij dit terrein aan de overheid tracht te

verkopen mislukt dit, volgens u ook door toedoen van leden van de ex-FARC die de verkoop verhinderen.

U meent dat zij nog steeds geïnteresseerd zijn in dit terrein en er mogelijks nog gebruik van maken.

Verder kende ook uw moeder problemen met gronden die haar eigendom zijn. Zij bezit twee loten grond,

waarvan één door een persoon, een oplichter H. genaamd, verkocht werd aan een man wiens naam u

niet kent. Deze bouwt sedert 2017 op de grond die in feite uw moeder toebehoort, en weigert vooralsnog

dit illegaal bouwsel af te breken, hoewel dit al meermaals door de autoriteiten bevolen werd. Uw moeder

klaagt deze wantoestanden aan, en wordt daarom ook bedreigd door deze H. en door de man die de

illegale constructie heeft gebouwd. De politie doet ondertussen niets, waardoor de afbraak van het

gebouw voorlopig dode letter blijft.

U verklaart voorts dat u op de universiteit betrokken was bij protesten tegen de Colombiaanse regering.

U wou dit op een vreedzame manier doen, echter waren er ook groeperingen die zich mengden onder de

demonstranten, daarbij vaak gewelddadig tewerk gingen en zaken vandaliseerden. U sprak deze

gemaskerde mannen aan en vroeg hen dergelijk gedrag achterwege te laten, echter uitten die na verloop

van tijd eerder dreigende taal: ze zeiden dat ze wel wisten wie u was, wie uw familieleden waren, waar zij

werkten, etc.

Begin 2019 kreeg u dan te maken met nog ernstiger bedreigingen. Zo werd uw broer aangereden door

een zwart voertuig en moest hij voor verzorging naar het hospitaal. U twijfelt er niet aan dat deze aanrijding

opzettelijk gebeurde. Een week later poogde een individu dan uw zus te verkrachten. Zij kon ontsnappen.

Nog een week later kreeg u thuis een dreigbrief. Deze was niet getypt of handgeschreven, maar bestond

uit letters die uit tijdschriften leken geknipt. De niet mis te verstane boodschap luidde als volgt: “A. gaat

sterven”. Wie achter deze incidenten zit, kan u niet duiden. Het kan te maken hebben met de problemen

die uw grootvader of moeder hadden, of met uw activiteiten aan de universiteit en uw conflict daar met

gemaskerde personen van bepaalde groeperingen. U was angstig maar ging toch verder met uw leven.

U bleef studeren aan de universiteit. Op straat meende u af en toe te worden achtervolgd, waarna u een

winkel binnenging om aan uw vermeende achtervolgers te ontkomen. Na een maand of anderhalve

maand meende u evenwel dat het zo niet verder kon en dat dit geen manier van leven was. U stopte uw

studies aan de universiteit, kocht een week later vliegtuigtickets en nog eens een week later verliet u

Colombia. Dit was in april 2019.

U vloog naar Spanje waar u beknopte verklaringen aflegde bij de politie. Die gaf u een soort

verblijfsvergunning. In Spanje leerde u dan uw huidige partner kennen, een Belgische man uit Turnhout.

Op 17 juli 2020 bent u zich bij hem in België komen vestigen. Pogingen om u bij de DVZ te laten registreren

mislukten in eerste instantie, mede door een fout van de DVZ. Uiteindelijk kon u zich op 5 februari 2021

alsnog aanmelden en een verzoek om internationale bescherming indienen.
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U verklaart niet terug te kunnen naar Colombia waar u wordt geviseerd. Niet alleen verwijst u naar de

bedreigingen die aanleiding gaven tot uw vertrek, u geeft ook aan geen enkel vertrouwen te hebben in de

politie in uw land. U illustreert dit aan de hand van een incident dat in 2011 plaatsvond, en waarbij uw toen

nog minderjarige broer en zus werden gearresteerd door de politie, dit zonder enige reden. U verduidelijkt

dat de politie toen eender wie arresteerde of liet verdwijnen, en verwijst naar het fenomeen van de “falsos

positivos”. Dankzij de tussenkomst van uw moeder die dag werden uw broer en zus die dag toch

vrijgelaten.

Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer: uw Colombiaans paspoort, uw

identiteitskaart, uw studentenkaart, uw inschrijving aan de universiteit, een kaart die door de Spaanse

autoriteiten werd uitgereikt, een document dat aantoont dat u en uw familieleden ooit erkend werden als

slachtoffer, een vraag om humanitaire hulp vanwege uw moeder, documenten in verband met de

procedures die uw moeder begon tegen de man die op haar grond bouwt, een uittreksel uit het kadaster

waaruit blijkt dat zij eigenaar is van twee gronden, een vraag om een geneeskundig onderzoek nadat uw

moeder verwondingen opliep, documenten in verband met de teruggave van gronden aan uw grootvader,

een akte die bewijst dat hij die gronden ooit aankocht, een plan van deze eigendom, drie documenten in

verband met de onterechte arrestatie waarvan uw broer en zus in maart 2011 het slachtoffer werden, drie

screenshots van uw communicatie met de DVZ.

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.

Na uw persoonlijk onderhoud op het CGVS kan niet worden besloten tot het bestaan van een gegronde

vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève en/of een reëel risico op

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

Immers dient vooreerst te worden vastgesteld dat u bijzonder vaag blijft als het CGVS informeert naar de

personen of groeperingen die u in Colombia zou moeten vrezen. U antwoordt dat u geen namen kan

geven (CGVS, p.14).

Doorheen uw verklaringen laat u wel uitschijnen dat drie kwesties verband kunnen houden met de

bedreigingen waarvan jullie het slachtoffer zouden zijn geworden.

Ten eerste heeft u het over de gronden van uw grootvader (CGVS, p.6-7), die 36 jaar geleden door de

FARC werden afgenomen. Weliswaar kreeg uw grootvader zijn eigendom terug na de vredesakkoorden,

echter zou de grond onbruikbaar zijn (door de mijnen die er liggen) en is het gebouw dat er staat verwoest.

U stelt dat uw grootvader die gronden aan de overheid wenst te verkopen, maar dat dit een moeilijk proces

is. Waarom dit zo is, maakt u niet duidelijk: hoewel u eerst zegt dat dit terrein heden door niemand wordt

gebruikt, beweert u vervolgens dat dergelijke terreinen bepaalde groeperingen wel interesseren, en dat

verondersteld mag worden dat ze er gebruik van maken. Dit zou er ten andere toe leiden dat deze

groeperingen de verkoop van de eigendom bemoeilijken. Echter blijkt u zich voor uw beweringen louter

op vermoedens te baseren. Immers weet u niet welke groepering daarvoor verantwoordelijk zou zijn, u

kan maar gissen dat het misschien leden van de voormalige FARC betreft (CGVS, p.7). Bovendien blijkt

uit uw andere verklaringen niet dat uw grootvader in deze gehinderd wordt door rebellen. U verklaart

immers zelf dat uw grootvader de autoriteiten een verkoop voorstelde, maar dat het aanbod van de

overheid voor hem te laag en dus onbespreekbaar was (CGVS, p.7). Veeleer blijkt hier een geldkwestie

te spelen. Daarenboven is het zo dat u vervolgens bevestigt dat u nooit direct betrokken bent geweest bij

de problemen met betrekking tot deze gronden, en dat u nooit slachtoffer bent geweest van het een of

andere (CGVS, p.7). Dat een groepering u hierom desondanks toch zou viseren (u vergelijkt dit met

Russische roulette waarvan u op eender welk moment het slachtoffer kan worden (CGVS, p.7)), maakt u

evenwel op geen enkel moment concreet of geloofwaardig.
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Ten tweede heeft u het over een conflict dat uw moeder sedert 2017 kent, en waarvan u zegt dat

het één van die zaken is die tot uw vertrek uit het land leidden (CGVS, p.9). Een stuk grond, dat bezit is

van uw moeder, werd door ene H., een oplichter, verkocht aan een persoon die er illegaal bouwde.

Sindsdien vraagt uw moeder de afbraak van deze woning, zij het dat dit tot op heden niet is gelukt, hoewel

de bevoegde instanties de afbraak (binnen de 30 dagen) bevolen hebben. Bovendien wordt uw moeder

bedreigd door zowel H. als de man die de woning bouwde. Dient te worden vastgesteld dat u opnieuw

niet aantoont hoe u in deze als direct betrokken partij kan worden beschouwd. De vaststelling dat u niet

eens de naam kent van de persoon die bouwde op de grond van uw moeder (CGVS, p.7), hoewel zijn

naam veelvuldig wordt vermeld in de documenten die u overmaakte en hij uw moeder zou hebben

bedreigd (CGVS, p.8), alsook de vaststelling dat u verklaart die persoon zelfs nooit gezien te hebben en

geen idee te hebben wie het is (CGVS, p.8), toont aan dat uw interesse in en betrokkenheid bij deze hele

affaire eerder zeer beperkt is. Dit is merkwaardig daar u beweert dat de bedreigingen waarvan sprake (de

aanrijding van uw broer, de poging tot verkrachting van uw zus, de dreigbrief die u ontving) hier mogelijks

mee te maken hebben. Gevraagd of u deze H. of de man die bouwde dient te vrezen, luidt uw antwoord

opnieuw weinig overtuigend “ja en neen” (CGVS, p.9). Dat uw familie, of u, deze mensen dient te vrezen,

maakt u geenszins aannemelijk. De neergelegde documenten tonen integendeel aan dat uw moeder

blijft procederen tegen de genaamde L. E., de persoon die verantwoordelijk is voor deze illegale bouw op

haar grond, en dat zij daarbij steeds in het gelijk wordt gesteld door de bevoegde instanties.

Ten derde verhaalt u over uw betrokkenheid bij manifestaties aan de universiteit, en over de

gewelddadige rol van infiltranten van diverse groeperingen die vrij toegang hadden tot de universiteit en

zich mengen onder de demonstranten: u noemt “ex-FARC”, een groepering met rode kleur, “iets in de zin

van nummer 22”, en een derde “zwarte” groepering waarvan u de naam al helemaal niet kent (CGVS,

p.9). Uw omschrijving van de betrokken groeperingen mag gerust wederom vaag worden genoemd. U

zou deze gemaskerde personen herhaaldelijk hebben gewezen op hun plicht om vreedzaam te

protesteren. Na verloop van tijd zouden zij dan hebben gezegd dat zij wisten wie u was en dat ze u wel

zouden vinden (CGVS, p.9), op een keer zou het ook tot duw- en trekwerk zijn gekomen, “maar niet dat

ik gewond geraakte” (CGVS, p.10). “Het zou kunnen, ik kan dat niet 100% bevestigen” (CGVS, p.10), dat

deze personen ook verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de aanrijding van uw broer en de

poging tot verkrachting van uw zus. Echter heeft u hiervoor wederom geen enkele indicatie. Bovendien

wordt uw beweerde vrees ernstig gerelativeerd door de vaststelling dat u zelfs na ontvangst van de

dreigbrief, die mogelijks door een van deze groeperingen werd opgesteld en waarin uitdrukkelijk zou zijn

vermeld dat u zou sterven, nog één of anderhalve maand naar de universiteit bleef gaan (CGVS, p.10, 11),

daar waar deze criminele groeperingen volgens u vrij spel hebben en zelfs leden rekruteren. Dit is

opnieuw zeer opmerkelijk.

Als het CGVS u nogmaals vraagt of de door u genoemde incidenten te maken hebben met uw activiteiten

aan de universiteit of eerder met de problemen omtrent de gronden van uw grootvader en moeder,

antwoordt u: “Dat is het hem juist, ik heb totaal geen idee. Of het met mijn grootouders te maken heeft,

met mijn moeder, met de mensen van de universiteit” (CGVS, p.9). Dat u op dergelijke manier een

objectieve beoordeling van uw uitgesproken vrees onmogelijk maakt, hoeft geen verder betoog.

Dient voorts te worden opgemerkt dat u over de incidenten die aan de basis van uw vertrek zouden hebben

gelegen ook vage en zelfs tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Zo vermeldde u deze drie voorvallen

ook al bij de DVZ, maar hanteerde u een andere volgorde. Eerst zou u “dreigbrieven” (meervoud) hebben

ontvangen, “een tijdje later” zouden “ze” (meervoud) hebben geprobeerd haar seksueel te misbruiken,

“nog een tijdje later” zou uw broer door een auto van de weg zijn gereden (vragenlijst d.d. 7 mei 2021,

vraag 3.5). Het is zeer merkwaardig dat dit tijdens uw onderhoud bij het CGVS geheel anders luidt. U zegt

nu dat uw broer eerst het slachtoffer werd van een aanrijding, daarna poogde een individu (enkelvoud)

uw zus te verkrachten, pas daarna zou u een dreigbrief (enkelvoud) hebben gekregen (CGVS, p.9, 10).

Geconfronteerd met de bevreemdende vaststelling dat u de volgorde van de incidenten omdraait,

antwoordt u dat u daar niet veel over te zeggen heeft: “Ik ben menselijk, het is normaal dat ik me af en toe

eens kan vergissen wat de chronologie betreft” (CGVS, p.14). Echter ziet het CGVS niet in hoe u zich

dusdanig zou vergissen in zaken die bepalend waren in uw keuze om Colombia te verlaten. Verwacht

mag worden dat dit soort feiten een diepe en blijvende indruk maken, en dat u bijgevolg

coherente verklaringen aflegt over deze incidenten.

Bovendien, stel dat er geloof zou worden gehecht aan deze dreigbrief, de aanrijding van uw broer of de

poging tot verkrachting van uw zus, dan nog legt u geen enkel document neer dat uw verklaringen

hieromtrent zou kunnen staven. De dreigbrief zou u hebben vernietigd (CGVS, p.9), wat op zich al

opmerkelijk is. Dergelijke werkwijze van uw belagers komt overigens niet geloofwaardig over. U heeft het
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over criminele groeperingen die het op u zouden hebben gemunt. Echter bleef de afzender van de brief

anoniem, en was de opmaak van de brief zeer opvallend: een kernachtige boodschap (‘A. zal sterven’),

als het ware een collage van letters die uit tijdschriften werden geknipt. Dat een groepering zich op

dergelijke wijze tot u zou richten, is weinig aannemelijk. Ook de aanrijding van uw broer kan u niet staven.

Uw broer zou volgens u geen klacht hebben ingediend nadat men hem van de weg reed, dit omdat hij

geen vertrouwen meer zou hebben in de autoriteiten (CGVS, p.13). Echter legt u ook geen medisch attest

neer dat zijn verwondingen ten gevolge deze aanrijding zou kunnen bevestigen. Over uw zus zegt u dan

weer dat zij wel klacht wou indienen, maar dat dit werd afgeraden door de politie. Wat er ook van zij,

alleszins bent u niet in het bezit van documenten die uw geloofwaardigheid zouden kunnen herstellen.

Verder blijft enig verband tussen deze drie incidenten zeer onduidelijk. Uit niets blijkt dat de afzender van

de brief, de verkrachter of de aanrijder iets met elkaar te maken zouden hebben, of dat dit verband zou

houden met de drie kwesties/problemen die u tijdens uw onderhoud heeft geschetst.

Tot slot stelt het CGVS vast dat uw verhaal vreemd genoeg geen vervolg kent. Zo wonen uw ouders en

één van uw twee zussen nog steeds op hetzelfde adres, maar is van verdere bedreigingen geen sprake.

Evenmin is men nog naar uw verblijfplaats komen informeren (CGVS, p.11). Ook uw broer S. S., eerder

nog het slachtoffer van een aanrijding, lijkt geen verdere problemen meer te hebben gekend. Uw moeder

blijft intussen procederen tegen L. E., hoewel de man haar nog steeds zou bedreigen (CGVS, p.11), en

naar de situatie van uw grootvader en zijn problemen met zijn gronden heeft u zelfs niet meer

geïnformeerd, omdat het geen fijn onderwerp zou zijn (CGVS, p.11). Dat uw familie sinds uw vertrek uit

Colombia, nu al zeer geruime tijd geleden, blijkbaar geen noemenswaardige moeilijkheden meer heeft

gekend, doet opnieuw ernstig afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Het geheel van bovenstaande opmerkingen maakt dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door

u ingeroepen asielmotieven. Evenmin kan er uit de door u aangereikte elementen aangenomen worden

dat u om andere redenen gelieerd aan uw profiel of geaardheid zich in een situatie die gelijkgesteld kan

worden met vervolging heeft bevonden of dreigt te bevinden in geval van terugkeer naar Colombia.

Derhalve kan u de status van vluchteling niet worden toegekend, noch deze van subsidiair beschermde

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

De door u neergelegde documenten zijn niet bij machte bovenstaande argumentatie om te buigen.

Uw internationaal paspoort en identiteitskaart bieden zicht op uw nationaliteit, identiteit en reisweg. Dit zijn

zaken die niet ter discussie staan. Het inschrijvingsbewijs en de studentenkaart tonen aan dat u studeerde

aan de universiteit van Bogota. Hiermee wordt niet aangetoond dat u op die universiteit in conflict kwam

met leden van criminele groeperingen. De kaart die door de Spaanse overheid werd afgeleverd, bevestigt

louter uw verblijf in Spanje voor uw komst naar België.

De documenten van uw moeder betreffende haar eigendom (certificaten kadaster) en haar problemen

met L. E. bevestigen het bestaan van deze bouwovertreding en tonen aan dat uw moeder juridische

stappen zette tegen deze persoon. Dit wordt niet betwist door het CGVS. Echter wordt uw naam niet

genoemd in deze stukken, en heeft u zelf niet aangetoond dat u in deze op de een of andere manier

betrokken partij bent. Hetzelfde kan worden gezegd over de documenten in verband met de gronden van

uw grootvader (verkoopakte, documenten in verband met de teruggave van die gronden, plan van de

gronden, document dat aantoont dat uw familie ooit als slachtoffer van het gewapend conflict werd

erkend). Het bestaan van deze gronden, het feit dat de familie ooit van deze eigendom verdreven werd

maar uw grootvader de eigendom ervan terug in handen kreeg, wordt in bovenstaande beslissing niet ter

discussie gesteld. Dient evenwel te worden opgemerkt dat u met deze stukken niet aantoont dat de ex-

FARC zich opnieuw mengt in deze, laat staan dat hiermee zou worden bewezen dat dit uw probleem zou

zijn. Zoals hierboven al aangehaald, heeft u integendeel verklaard dat u nooit betrokken partij bent

geweest. De aanvraag tot slachtoffervergoeding die uw moeder indiende houdt verband met eerdere

feiten van ontheemding ten gevolge het toenmalig gewapend conflict en bevat geen aanwijsbare link met

de door u ingeroepen asielmotieven. De e-mails en de brief waarin uw moeder de willekeurige arrestatie

van uw broer en zus aanklaagt, dateren van 2011. Deze stukken houden evenmin verband met uw

asielmotieven. Wat tot slot betreft uw communicatie met de DVZ betreffende een probleem met de

oproeping die de DVZ u stuurde, merkt het CGVS op dat u hiermee een verklaring biedt voor uw laattijdig

verzoek om internationale bescherming, meer niet. Geen van de door u neergelegde documenten kan het

geloof in uw beweerde vrees herstellen.

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
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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 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-EP 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-EP 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-EP 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. Sinds 2020 is er een toename in de

versnippering van gewapende groeperingen en georganiseerde misdaadgroepen. Hierdoor komt het

vaker tot conflicten tussen deze verschillende groepen die meer territoriale controle over

strategische gebieden willen.

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

Seekers from Colombia” van september 2015, beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/560011fc4.html als uit de COI Focus Colombia: veiligheidssituatie van 2

augustus 2021, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/ files/rapporten/coi_focus_colombia._veiligheidssituatie.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, bloedbaden (-massacres) 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 de gewapende groeperingen momenteel aanwezig zijn in 273

gemeentes op een totaal van 1.123 Colombiaanse gemeentes. Er is een toename van zowel territoriale

als sociale controle van de niet-statelijke gewapende groeperingen over bepaalde gebieden hetgeen het

directe gevolg is van een afwezigheid van de staat in deze delen van het land. Echter, uit de

geraadpleegde bronnen blijkt evenzeer dat de toename van controle en het daarmee gepaard gaande

geweld, in de vorm van bloedbaden (‘massacres), moorden en aanvallen op sociale leiders en

mensrechtenactivisten, voornamelijk doelgericht is hetgeen geen uitstaans heeft met artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet.

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.
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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. Het verzoekschrift

2.1. Aangaande de weigering van de hoedanigheid van vluchteling voert verzoeker de schending aan van

artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Aanvullend protocol van 31 januari 1967

betreffende de status van vluchtelingen, van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, van de materiële

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoeker betoogt dat hij heeft aangegeven een vrees voor vervolging te koesteren en daarbij verwezen

heeft naar incidenten en voorvallen uit het verleden waarvan hijzelf en zijn familieleden het slachtoffer zijn

geweest. Hij heeft met betrekking tot deze voorvallen in de mate van het mogelijke stukken voorgelegd

en aangegeven dat hij niet exact weet wie de bron is van de rechtstreekse bedreigingen die aan hemzelf

werden geuit. Verzoeker meent dat dit niet onlogisch is gezien de algemene context in Colombia maar

dat door de commissaris-generaal als verwijt aan het adres van de verzoeker wordt geuit dat hij een

objectieve beoordeling van de uitgesproken vrees onmogelijk maakt. Verzoeker acht dit kennelijk

onredelijk. Waar in de bestreden beslissing geen geloof wordt gehecht aan de asielmotieven van

verzoeker omdat er geen vervolg zou zijn sinds de verzoeker het land heeft verlaten acht verzoeker deze

interpretatie niet correct. Hij wijst er op dat hij heeft verklaard dat na zijn vertrek zijn moeder bedreigingen

is blijven ontvangen, dat hij wat zijn grootvader betreft het gesprek niet meer is aangegaan en dat hij niet

meer aan de universiteit is (gehoorverslag p. 11). Hij stelt dat het onjuist is om hieruit te concluderen dat

van verdere bedreigingen geen sprake zou zijn (pagina 3 bestreden beslissing).

Voorts stelt verzoeker dat de bestreden beslissing geen aandacht schenkt aan het kwetsbare profiel van

verzoeker als homoseksuele jongere en wijst er op dat in de UNHCR Guidelines waarnaar in de bestreden

beslissing verwezen wordt, uitdrukkelijk wordt gewezen op de kwetsbare positie van homo’s en lesbiennes

waarbij er op wordt gewezen dat de overheden zich schuldig maken aan foltering tegenover deze groep

en aan deze groep geen bescherming biedt tegen belagers (UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing

the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia, p. 49). Verzoeker citeert vervolgens

uit het rapport van het State Department US COLOMBIA 2020 HUMAN RIGHTS REPORT waarin wordt

vermeld dat in de eerste 8 maanden van het jaar 2020 er 388 gevallen van geweld tegen LGBTI personen

werden gemeld bij de ombudsman, tegenover 309 in 2019 en stelt dat het bijzonder verontrustend is dat

er 36 LGBTI personen werden gedood in de periode januari tot augustus 2020 en 36 gerapporteerde

gevallen van geweld door politieofficieren (p. 34-35, internetlink). Hij stelt dat de beoordeling dan ook

kennelijk onredelijk is en dat verzoeker moet erkend worden als vluchteling of minstens zijn aanvraag

verder dient te worden onderzocht.

Aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoeker de schending aan van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van
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behoorlijk bestuur. Hij betoogt dat de bestreden beslissing de veiligheidssituatie van de hoofdstad Bogota

onderzoekt maar dat verzoeker heeft verklaard dat zijn familie als ontheemde is komen wonen in Bogota

nadat de finca die eigendom is van grootvader langs moederszijde werd ingenomen door de rebellen. Hij

stelt dat ook de veiligheidssituatie van deze regio moet worden onderzocht, te meer daar de bestreden

beslissing zelf aangeeft dat deze departementen vaak worden gekenmerkt door gevechten tussen

gewapende groeperingen en gewelddadige incidenten zoals doelgerichte moorden, bedreigingen,

bloedbaden en het gebruik van landmijnen, en dat de bevolking hierdoor wordt blootgesteld aan geweld,

afpersing, restricties van de bewegingsvrijheid, gedwongen rekrutering, confinement en illegale

activiteiten en dat het geweld bovendien zorgt voor een groot aantal intern ontheemden. Er bestaan in die

optiek wel degelijk zwaarwegende gronden om aan te nemen dat verzoeker een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen, minstens te vernietigen.

2.2. Verzoeker voegt de bestreden beslissing en het rapport van het State Department US COLOMBIA

2020 HUMAN RIGHTS REPORT (internetlink) toe aan het verzoekschrift.

3. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoeker om internationale bescherming

de verplichting om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk aan te brengen.

De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak om de relevante

elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te beoordelen. Deze bepaling is de

omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om internationale

bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en

de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud

van de verleende bescherming (herschikking) (hierna “Kwalificatierichtlijn”) en artikel 13, lid 1 van Richtlijn

2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke

procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (hierna

Asielprocedurerichtlijn).

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van Richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, waarvan de formulering identiek is aan artikel 4, lid

1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven beoordeling van de

feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee fasen. De eerste fase

betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving van het verzoek

kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze gegevens betreft, waarbij wordt

beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de materiële voorwaarden van

de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale bescherming. Volgens artikel 4, lid 1, van die

richtlijn dient normalerwijs de verzoeker alle elementen tot staving van zijn verzoek in te dienen, wat

volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van de relevante elementen

van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken. Daaruit volgt dat deze op de lidstaat rustende

samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om internationale bescherming

aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat

in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te

verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker

toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker” (HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for

Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, arrest van 22 november 2012, punt 66).

De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als bewijselementen

tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling van de feiten en

omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om internationale

bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en bewijselementen

in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, behoort tot

de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties. De samenwerkingsplicht heeft
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dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten en omstandigheden (HvJ, MM,

punten 63-65, 67-70).

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

en hierbij moet 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 de individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over

bepaalde aspecten van een verzoek om internationale bescherming 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 dan evenwel gaan over die elementen die de nood

aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoeker bepaalde aspecten

van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

4.1. Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel

1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is

gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land

waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde

vrees, niet wil terugkeren.”

4.2. Volgens zijn verklaringen is verzoeker afkomstig van Bogota en hebben een aantal gebeurtenissen

aanleiding gegeven tot zijn vertrek uit Colombia. Volgens zijn verklaringen is zijn grootvader nog steeds

eigenaar van een groot stuk grond waarvan zijn familie ooit verdreven werd door de FARC. Zijn grootvader

tracht deze gronden te verkopen aan de overheid maar dit wordt verhinderd door leden van de ex-Farc

die nog steeds geïnteresseerd zijn in dit terrein en er nog steeds gebruik van maken. Zijn moeder kent

ook problemen met gronden die haar eigendom zijn en met name heeft een oplichter, genaamd H. een

illegaal bouwwerk op haar grond gezet die hij weigert af te breken ook al werd dit bevolen door de

overheid, terwijl de politie niet optreedt. Daarnaast verklaart verzoeker dat hij op de universiteit betrokken

was bij protesten tegen de Colombiaanse regering en dat er zich gewelddadige groepen mengden onder

de demonstranten en dreigende taal spraken tegen hem. Begin 2019 werden de bedreigingen ernstiger.

Nadat zij broer werd aangereden door een zwart voertuig en nadat zij zijn zus het slachtoffer werd van

een poging tot verkrachting kreeg verzoeker volgens zijn verklaringen een dreigbrief met de boodschap

“A. gaat sterven”.

Verzoeker meende daarna dat hij achtervolgd werd en na anderhalve maand vond hij dat het zo niet

verder kon, stopte met zijn universitaire studies en verliet Colombia in april 2019. Verzoeker reisde eerst

naar Spanje waar hij zijn huidige partner leerde kennen en is op 17 juli 2020 naar België gekomen om

zich bij hem te vestigen. Verzoeker stelt omwille van de vermelde bedreigingen niet terug te kunnen keren

naar Colombia en geen vertrouwen te hebben in de politie in Colombia.
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4.3. Uit de beschikbare landeninformatie, blijkt dat er in Colombia verschillende criminele bendes,

georganiseerde misdaadgroepen en gewapende groeperingen actief zijn die zich schuldig maken aan

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen, moorden, ontvoeringen, drugshandel, en

afpersing. Uit de aard en/of de vorm waarin dit crimineel geweld plaatsvindt, blijkt dat de slachtoffers van

dit type geweld worden geviseerd voor een welbepaalde reden of doel. Het betreft dus individueel en

doelgericht geweld. Het risico voor een verzoeker om slachtoffer te worden van crimineel geweld moet in

concreto aannemelijk worden gemaakt. Er mag dan ook van een verzoeker worden verwacht dat hij op

zijn persoon betrokken elementen of feiten aanreikt die relevant kunnen zijn in het kader van de

beoordeling van de gegrondheid van de vervolgingsvrees dan wel het reëel risico op ernstige schade.

In het kader van de beoordeling of er bij terugkeer een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat

verzoeker zal worden blootgesteld aan vervolging of het lijden van ernstige schade, moeten zijn

individuele en concrete omstandigheden, in zoverre geloofwaardig, worden beoordeeld en afgewogen in

het licht van de algemene omstandigheden in Colombia, zoals die tot uiting komen in objectieve bronnen.

Zoals hierna zal blijken, blijft verzoeker evenwel in gebreke een actueel, individueel en persoonlijk risico

aannemelijk te maken in geval van terugkeer naar Colombia.

4.4. Verzoeker legt ter staving een aantal documenten neer, onder meer met betrekking tot zijn inschrijving

aan de universiteit, een document met betrekking tot de erkenning van zijn familie als slachtoffer,

documenten met betrekking tot de procedures die zijn moeder inspande tegen de man die illegaal op haar

grond bouwt en met betrekking tot haar eigendom, documenten met betrekking tot de gronden van zijn

grootvader, drie documenten in verband met de onterechte arrestatie waarvan zijn broer en zus in maart

2011 het slachtoffer werden, screenshots van de communicatie met de DVZ en de vraag om een

geneeskundig onderzoek nadat zijn moeder verwondingen opliep. De authenticiteit van deze documenten

wordt niet betwist. De Raad stelt vast dat verzoeker een inspanning heeft gedaan om zijn verzoek om

internationale bescherming met documenten te staven, maar dat deze als dusdanig niet kunnen volstaan

om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of reëel risico

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in hoofde van verzoeker

aannemelijk te maken. Zij tonen weliswaar aan dat zijn grootvader en moeder gronden bezitten in

Colombia en dat er in het geval van verzoekers moeder procedures worden gevoerd voor Colombiaanse

rechtbanken en dat verzoeker aan de universiteit studeerden maar bevatten verder geen informatie

waaruit kan blijken dat verzoeker persoonlijk betrokken was bij de (juridische) conflicten met betrekking

tot de eigendommen van zijn familieleden en hierom geviseerd werd, noch dat hij, zoals hij beweert,

bedreigingen heeft gekregen omwille van zijn activiteiten aan de universiteit.

Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende consistent, gedetailleerd,

specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante elementen van zijn vluchtrelaas, in het licht van de

relevante informatie in verband met het land van herkomst en in samenhang met de voorgelegde

documenten, als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

4.5. Na grondige analyse van het administratief en rechtsplegingsdossier, het verzoekschrift, de door

verzoeker neergelegde documenten en de opmerkingen van partijen ter terechtzitting, stelt de Raad, in

navolging van de bestreden beslissing in hoofde van verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 § 2, b) van de Vreemdelingenwet kan worden aangenomen.

Zo stelt de Raad, in navolging van de bestreden beslissing dat verzoeker er niet in slaagt een persoonlijke

betrokkenheid aan te tonen bij de problemen die zijn grootvader zou hebben met de ex-FARC en berusten

de beweerde problemen van zijn grootvader met deze groepering op niet meer dan vermoedens.

Evenzeer kan verwerende partij gevolgd worden in haar analyse met betrekking tot de aangevoerde

problemen van verzoekers moeder, nu uit zijn verklaringen duidelijk blijkt dat zijn kennis van dit conflict

en zijn persoonlijke betrokkenheid uiterst beperkt is en dat hij niet aannemelijk maakt dat zijn familie of

verzoeker de betrokken personen dient te vrezen. In de bestreden beslissing wordt hierover op goede

gronden als volgt gemotiveerd: “Ten eerste heeft u het over de gronden van uw grootvader (CGVS, p.6-

7), die 36 jaar geleden door de FARC werden afgenomen.

Weliswaar kreeg uw grootvader zijn eigendom terug na de vredesakkoorden, echter zou de grond

onbruikbaar zijn (door de mijnen die er liggen) en is het gebouw dat er staat verwoest. U stelt dat

uw grootvader die gronden aan de overheid wenst te verkopen, maar dat dit een moeilijk proces is.

Waarom dit zo is, maakt u niet duidelijk: hoewel u eerst zegt dat dit terrein heden door niemand wordt

gebruikt, beweert u vervolgens dat dergelijke terreinen bepaalde groeperingen wel interesseren, en dat
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verondersteld mag worden dat ze er gebruik van maken. Dit zou er ten andere toe leiden dat deze

groeperingen de verkoop van de eigendom bemoeilijken. Echter blijkt u zich voor uw beweringen louter

op vermoedens te baseren. Immers weet u niet welke groepering daarvoor verantwoordelijk zou zijn, u

kan maar gissen dat het misschien leden van de voormalige FARC betreft (CGVS, p.7). Bovendien blijkt

uit uw andere verklaringen niet dat uw grootvader in deze gehinderd wordt door rebellen. U verklaart

immers zelf dat uw grootvader de autoriteiten een verkoop voorstelde, maar dat het aanbod van de

overheid voor hem te laag en dus onbespreekbaar was (CGVS, p.7). Veeleer blijkt hier een geldkwestie

te spelen. Daarenboven is het zo dat u vervolgens bevestigt dat u nooit direct betrokken bent geweest bij

de problemen met betrekking tot deze gronden, en dat u nooit slachtoffer bent geweest van het een of

andere (CGVS, p.7). Dat een groepering u hierom desondanks toch zou viseren (u vergelijkt dit met

Russische roulette waarvan u op eender welk moment het slachtoffer kan worden (CGVS, p.7)), maakt u

evenwel op geen enkel moment concreet of geloofwaardig. Ten tweede heeft u het over een conflict dat

uw moeder sedert 2017 kent, en waarvan u zegt dat het één van die zaken is die tot uw vertrek uit het

land leidden (CGVS, p.9). Een stuk grond, dat bezit is van uw moeder, werd door ene H., een oplichter,

verkocht aan een persoon die er illegaal bouwde. Sindsdien vraagt uw moeder de afbraak van deze

woning, zij het dat dit tot op heden niet is gelukt, hoewel de bevoegde instanties de afbraak (binnen de 30

dagen) bevolen hebben. Bovendien wordt uw moeder bedreigd door zowel H. als de man die de woning

bouwde. Dient te worden vastgesteld dat u opnieuw niet aantoont hoe u in deze als direct betrokken partij

kan worden beschouwd. De vaststelling dat u niet eens de naam kent van de persoon die bouwde op de

grond van uw moeder (CGVS, p.7), hoewel zijn naam veelvuldig wordt vermeld in de documenten die

u overmaakte en hij uw moeder zou hebben bedreigd (CGVS, p.8), alsook de vaststelling dat u verklaart

die persoon zelfs nooit gezien te hebben en geen idee te hebben wie het is (CGVS, p.8), toont aan dat

uw interesse in en betrokkenheid bij deze hele affaire eerder zeer beperkt is. Dit is merkwaardig daar u

beweert dat de bedreigingen waarvan sprake (de aanrijding van uw broer, de poging tot verkrachting van

uw zus, de dreigbrief die u ontving) hier mogelijks mee te maken hebben. Gevraagd of u deze H. of de

man die bouwde dient te vrezen, luidt uw antwoord opnieuw weinig overtuigend “ja en neen” (CGVS, p.9).

Dat uw familie, of u, deze mensen dient te vrezen, maakt u geenszins aannemelijk. De neergelegde

documenten tonen integendeel aan dat uw moeder blijft procederen tegen de genaamde L. E., de persoon

die verantwoordelijk is voor deze illegale bouw op haar grond, en dat zij daarbij steeds in het gelijk wordt

gesteld door de bevoegde instanties.” De Raad stelt vast dat in het verzoekschrift geen enkele ernstige

poging wordt ondernomen om deze motieven te weerleggen. Hij beperkt zich immers in het verzoekschrift

tot het louter bekritiseren van de bestreden beslissing als kennelijk onredelijk en een algemene verwijzing

naar zijn eerdere verklaringen en het feit dat hij hierover documenten heeft neergelegd, zonder concreet

in te gaan op bovenstaande motieven of concrete elementen aan te geven op basis waarvan zou kunnen

besloten worden dat de deze motieven niet correct zijn of geen correcte beoordeling van zijn verklaringen

weerspiegelen. Verzoeker maakt op geen enkel ogenblik tijdens het persoonlijk onderhoud duidelijk op

welke manier hij persoonlijk betrokken zou zijn bij de problemen waarmee zijn grootvader zou

geconfronteerd zijn, terwijl zijn vage verklaringen over de persoon die illegaal op de grond van zijn moeder

bouwde en de vaststelling dat hij niet eens de volledige naam van deze persoon kent terwijl deze

meermaals wordt vermeld op de door hem neergelegde documenten doen blijken van een zeer beperkte

kennis van het conflict waarin zijn moeder volgens zijn verklaringen verwikkeld is. Bovendien blijkt uit deze

documenten, zoals terecht gemotiveerd in de bestreden beslissing dat verzoekers moeder in deze

procedures tot nu toe steeds in het gelijk wordt gesteld door de bevoegde instanties. Dat hij over de

problemen met zijn grootvader het gesprek niet meer is aangegaan, zoals hij in het verzoekschrift doet

opmerken doet dit geen afbreuk aan de pertinente vaststelling in de bestreden beslissing dat hij niet

aantoont dat hij ooit direct betrokken is geweest bij de problemen met betrekking tot de gronden van zijn

grootvader. Bovendien blijkt uit dit verweer dat ook het conflict waarin zijn grootvader zou verwikkeld zijn

slechts op geringe belangstelling van verzoeker kan rekenen, zodat dit het gebrek aan persoonlijke

betrokkenheid slechts verder illustreert. Verzoeker maakt dan ook geenszins aannemelijk dat hij

persoonlijk betrokken is (geweest) bij de conflicten waarin zijn grootvader en moeder verwikkeld zouden

zijn, laat staan dat hij omwille van deze problemen in geval van terugkeer naar Colombia riskeert hierom

persoonlijk geviseerd te worden. De Raad wijst er op dat het aan verzoeker toekomt om de motieven van

de bestreden beslissing te weerleggen aan de hand van concrete elementen en stelt vast dat verzoeker

hier niet in slaagt en er zelfs geen ernstige poging toe onderneemt.

Wat betreft de beweerde bedreiging aan het adres van verzoeker omwille van zijn betrokkenheid aan

manifestaties aan de universiteit, stelt de Raad in navolging van de bestreden beslissing vast dat hij ook

over de rol van infiltranten van diverse groeperingen die zich zouden gemengd hebben onder de

demonstranten zeer vage verklaringen aflegt en dat hij over de incidenten waarvan zijn broer en zus het

slachtoffer zouden geweest zijn en die aanleiding gaven tot zijn vertrek tegenstrijdige verklaringen aflegt.

Ook zijn verklaringen over de dreigbrief die hij zou hebben ontvangen zijn weinig aannemelijk, nu de door

hem beschreven modus operandi weinig aannemelijk lijkt voor een gewelddadige criminele groepering en
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hij verder ook geen documenten kan voorleggen die zijn verklaringen staven. In de bestreden beslissing

wordt hierover op goede gronden als volgt gemotiveerd: “Ten derde verhaalt u over uw betrokkenheid bij

manifestaties aan de universiteit, en over de gewelddadige rol van infiltranten van diverse groeperingen

die vrij toegang hadden tot de universiteit en zich mengen onder de demonstranten: u noemt “ex-FARC”,

een groepering met rode kleur, “iets in de zin van nummer 22”, en een derde “zwarte” groepering waarvan

u de naam al helemaal niet kent (CGVS, p.9). Uw omschrijving van de betrokken groeperingen mag gerust

wederom vaag worden genoemd. U zou deze gemaskerde personen herhaaldelijk hebben gewezen op

hun plicht om vreedzaam te protesteren. Na verloop van tijd zouden zij dan hebben gezegd dat zij wisten

wie u was en dat ze u wel zouden vinden (CGVS, p.9), op een keer zou het ook tot duw- en trekwerk zijn

gekomen, “maar niet dat ik gewond geraakte” (CGVS, p.10). “Het zou kunnen, ik kan dat niet 100%

bevestigen” (CGVS, p.10), dat deze personen ook verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de

aanrijding van uw broer en de poging tot verkrachting van uw zus. Echter heeft u hiervoor wederom

geen enkele indicatie. Bovendien wordt uw beweerde vrees ernstig gerelativeerd door de vaststelling dat

u zelfs na ontvangst van de dreigbrief, die mogelijks door een van deze groeperingen werd opgesteld en

waarin uitdrukkelijk zou zijn vermeld dat u zou sterven, nog één of anderhalve maand naar de universiteit

bleef gaan (CGVS, p.10, 11), daar waar deze criminele groeperingen volgens u vrij spel hebben en zelfs

leden rekruteren. Dit is opnieuw zeer opmerkelijk. Als het CGVS u nogmaals vraagt of de door u

genoemde incidenten te maken hebben met uw activiteiten aan de universiteit of eerder met de problemen

omtrent de gronden van uw grootvader en moeder, antwoordt u: “Dat is het hem juist, ik heb totaal geen

idee. Of het met mijn grootouders te maken heeft, met mijn moeder, met de mensen van de universiteit”

(CGVS, p.9). Dat u op dergelijke manier een objectieve beoordeling van uw uitgesproken vrees onmogelijk

maakt, hoeft geen verder betoog. Dient voorts te worden opgemerkt dat u over de incidenten die aan de

basis van uw vertrek zouden hebben gelegen ook vage en zelfs tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

Zo vermeldde u deze drie voorvallen ook al bij de DVZ, maar hanteerde u een andere volgorde. Eerst zou

u “dreigbrieven” (meervoud) hebben ontvangen, “een tijdje later” zouden “ze” (meervoud) hebben

geprobeerd haar seksueel te misbruiken, “nog een tijdje later” zou uw broer door een auto van de weg

zijn gereden (vragenlijst d.d. 7 mei 2021, vraag 3.5). Het is zeer merkwaardig dat dit tijdens uw onderhoud

bij het CGVS geheel anders luidt. U zegt nu dat uw broer eerst het slachtoffer werd van een aanrijding,

daarna poogde een individu (enkelvoud) uw zus te verkrachten, pas daarna zou u een dreigbrief

(enkelvoud) hebben gekregen (CGVS, p.9, 10). Geconfronteerd met de bevreemdende vaststelling dat

u de volgorde van de incidenten omdraait, antwoordt u dat u daar niet veel over te zeggen heeft: “Ik ben

menselijk, het is normaal dat ik me af en toe eens kan vergissen wat de chronologie betreft” (CGVS, p.14).

Echter ziet het CGVS niet in hoe u zich dusdanig zou vergissen in zaken die bepalend waren in uw keuze

om Colombia te verlaten. Verwacht mag worden dat dit soort feiten een diepe en blijvende indruk maken,

en dat u bijgevolg coherente verklaringen aflegt over deze incidenten. Bovendien, stel dat er geloof zou

worden gehecht aan deze dreigbrief, de aanrijding van uw broer of de poging tot verkrachting van uw zus,

dan nog legt u geen enkel document neer dat uw verklaringen hieromtrent zou kunnen staven. De

dreigbrief zou u hebben vernietigd (CGVS, p.9), wat op zich al opmerkelijk is. Dergelijke werkwijze van uw

belagers komt overigens niet geloofwaardig over. U heeft het over criminele groeperingen die het op u

zouden hebben gemunt. Echter bleef de afzender van de brief anoniem, en was de opmaak van de brief

zeer opvallend: een kernachtige boodschap (‘A. zal sterven’), als het ware een collage van letters die uit

tijdschriften werden geknipt. Dat een groepering zich op dergelijke wijze tot u zou richten, is weinig

aannemelijk. Ook de aanrijding van uw broer kan u niet staven. Uw broer zou volgens u geen klacht

hebben ingediend nadat men hem van de weg reed, dit omdat hij geen vertrouwen meer zou hebben in

de autoriteiten (CGVS, p.13). Echter legt u ook geen medisch attest neer dat zijn verwondingen ten

gevolge deze aanrijding zou kunnen bevestigen. Over uw zus zegt u dan weer dat zij wel klacht wou

indienen, maar dat dit werd afgeraden door de politie. Wat er ook van zij, alleszins bent u niet in het bezit

van documenten die uw geloofwaardigheid zouden kunnen herstellen. Verder blijft enig verband tussen

deze drie incidenten zeer onduidelijk. Uit niets blijkt dat de afzender van de brief, de verkrachter of de

aanrijder iets met elkaar te maken zouden hebben, of dat dit verband zou houden met de

drie kwesties/problemen die u tijdens uw onderhoud heeft geschetst. Tot slot stelt het CGVS vast dat uw

verhaal vreemd genoeg geen vervolg kent. Zo wonen uw ouders en één van uw twee zussen nog steeds

op hetzelfde adres, maar is van verdere bedreigingen geen sprake. Evenmin is men nog naar uw

verblijfplaats komen informeren (CGVS, p.11). Ook uw broer S. S., eerder nog het slachtoffer van een

aanrijding, lijkt geen verdere problemen meer te hebben gekend. Uw moeder blijft intussen procederen

tegen L. E., hoewel de man haar nog steeds zou bedreigen (CGVS, p.11), en naar de situatie van uw

grootvader en zijn problemen met zijn gronden heeft u zelfs niet meer geïnformeerd, omdat het geen fijn

onderwerp zou zijn (CGVS, p.11). Dat uw familie sinds uw vertrek uit Colombia, nu al zeer geruime tijd

geleden, blijkbaar geen noemenswaardige moeilijkheden meer heeft gekend, doet opnieuw ernstig

afbreuk aan uw geloofwaardigheid.”. De Raad stelt vast dat verzoeker opnieuw geen ernstige poging

onderneemt om deze motieven, die correct zijn en steun vinden in het administratief dossier te
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weerleggen. Verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift immers tot de stelling dat de interpretatie van

verwerende partij, dat er geen geloof kan worden gehecht aan de asielmotieven van verzoeker omdat er

geen vervolg zou zijn sinds verzoeker het land heeft verlaten niet correct is en dat het onjuist is uit zijn

verklaringen dat zijn moeder na zijn vertrek bedreigingen is blijven ontvangen en dat hij niet meer aan de

universiteit is te concluderen dat er van verdere bedreigingen geen sprake zou zijn. De Raad stelt evenwel

vast dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud, gevraagd hoe de situatie verder is geweest voor zijn

familie na zijn vertrek, verklaarde “wat moeder betreft, het is status quo, de politie doet niets, ze blijft

bedreigingen ontvangen, wat grootvader betreft, daar heb ik niet meer naar gevraagd, het is ook geen

leuk onderwerp. En aangezien ik weg ben kan ik niets meer over de universiteit zeggen” en gevraagd of

men nog naar hem heeft geïnformeerd naar zijn verblijfplaats: “Dat ze mij of familie zouden contacteren,

neen, maar we leven in de 21e eeuw, op internet vind je alles terug tegenwoordig” (notities PO, p. 11).

Voor zover hieruit kan blijken dat verzoeker stelde dat zijn moeder nog steeds bedreigingen kreeg, brengt

verzoeker hiervan geen enkel begin van bewijs bij en werd hierboven reeds vastgesteld dat hij geenszins

aannemelijk maakt dat hijzelf door deze problemen werd geviseerd, noch aannemelijk maakt dat hij

hierom geviseerd dreigt te worden in geval van terugkeer. Verder blijkt hieruit ook dat hij wel degelijk

bevestigde dat niet meer naar hem werd geïnformeerd. Dat de commissaris-generaal de verkeerde

conclusies heeft getrokken uit zijn verklaringen, zoals verzoeker beweert in het verzoekschrift, blijkt niet

en kan dan ook niet worden bijgetreden.

Met betrekking tot de door verzoeker neergelegde documenten wordt in de bestreden beslissingen als

volgt gemotiveerd: “De door u neergelegde documenten zijn niet bij machte bovenstaande argumentatie

om te buigen. Uw internationaal paspoort en identiteitskaart bieden zicht op uw nationaliteit, identiteit en

reisweg. Dit zijn zaken die niet ter discussie staan. Het inschrijvingsbewijs en de studentenkaart tonen

aan dat u studeerde aan de universiteit van Bogota. Hiermee wordt niet aangetoond dat u op die

universiteit in conflict kwam met leden van criminele groeperingen. De kaart die door de Spaanse overheid

werd afgeleverd, bevestigt louter uw verblijf in Spanje voor uw komst naar België. De documenten van uw

moeder betreffende haar eigendom (certificaten kadaster) en haar problemen met L. E. bevestigen het

bestaan van deze bouwovertreding en tonen aan dat uw moeder juridische stappen zette tegen deze

persoon. Dit wordt niet betwist door het CGVS. Echter wordt uw naam niet genoemd in deze stukken, en

heeft u zelf niet aangetoond dat u in deze op de een of andere manier betrokken partij bent. Hetzelfde

kan worden gezegd over de documenten in verband met de gronden van uw grootvader (verkoopakte,

documenten in verband met de teruggave van die gronden, plan van de gronden, document dat aantoont

dat uw familie ooit als slachtoffer van het gewapend conflict werd erkend). Het bestaan van deze gronden,

het feit dat de familie ooit van deze eigendom verdreven werd maar uw grootvader de eigendom ervan

terug in handen kreeg, wordt in bovenstaande beslissing niet ter discussie gesteld. Dient evenwel te

worden opgemerkt dat u met deze stukken niet aantoont dat de ex-FARC zich opnieuw mengt in deze,

laat staan dat hiermee zou worden bewezen dat dit uw probleem zou zijn. Zoals hierboven al aangehaald,

heeft u integendeel verklaard dat u nooit betrokken partij bent geweest. De aanvraag tot

slachtoffervergoeding die uw moeder indiende houdt verband met eerdere feiten van ontheemding ten

gevolge het toenmalig gewapend conflict en bevat geen aanwijsbare link met de door u ingeroepen

asielmotieven. De e-mails en de brief waarin uw moeder de willekeurige arrestatie van uw broer en zus

aanklaagt, dateren van 2011. Deze stukken houden evenmin verband met uw asielmotieven. Wat tot

slot betreft uw communicatie met de DVZ betreffende een probleem met de oproeping die de DVZ u

stuurde, merkt het CGVS op dat u hiermee een verklaring biedt voor uw laattijdig verzoek om

internationale bescherming, meer niet. Geen van de door u neergelegde documenten kan het geloof in

uw beweerde vrees herstellen.” De Raad stelt vast dat verzoeker geen enkel verweer voert tegen deze

motieven. Na lezing van het administratief dossier is de Raad van oordeel dat deze motieven correct zijn

en steun vinden in het administratief dossier en neemt deze dan ook over in dit arrest.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6 § 4 van de

Vreemdelingenwet niet vervuld zijn en dat verzoeker het voordeel van de twijfel niet kan gegund worden.

Waar verzoeker nog opwerpt dat in de bestreden beslissing geen aandacht wordt besteed aan het

kwetsbare profiel van verzoeker als homoseksuele jongere herinnert de Raad er aan dat het aan

verzoeker toekomt zijn vrees voor vervolging concreet aannemelijk te maken en de redenen uiteen te

zetten waarom hij vervolging vreest of een reëel risico op ernstige schade loopt en dat de bewijslast in

beginsel bij verzoeker berust. In casu stelt de Raad vooreerst vast dat verzoeker weliswaar tijdens het

persoonlijk onderhoud kort verwees naar het feit dat hij bang was voor zijn vader toen hij als homoseksueel

uit de kast kwam en een herinnering heeft van een fysieke aanval op verzoeker toen hij zes jaar oud was

en dat zijn vader zijn moeder sloeg (notities PO, p. 4), maar verder op geen enkel ogenblik zelfs maar

alludeert op zijn seksuele oriëntatie als één van de directe redenen waarom hij Colombia heeft verlaten,

noch melding maakt van andere problemen dan de schrik voor zijn vader toen hij uit de kast kwam, die

verband zouden houden met zijn homoseksualiteit. Uit verzoekers verklaringen kan verder ook niet blijken
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dat hij zijn homoseksualiteit verborgen moest houden of dat hij met dusdanig ernstige discriminatie werd

geconfronteerd dat deze kan gelijkgesteld worden met vervolging. Uit niets kan blijken dat verzoekers

homoseksualiteit de aanleiding vormde voor zijn vertrek uit Colombia. Verder stelt de Raad vast dat op

het einde van het persoonlijk onderhoud gevraagd of hij verder nog problemen had in Colombia, en wie

of wat hij concreet vreest bij terugkeer naar Colombia evenmin enige allusie maakt op enig probleem dat

verband houdt met zijn homoseksualiteit maar enkel verwijst naar de wens om vredevol te leven met een

zekere kwaliteit (notities PO, p. 14). In zoverre verzoeker stelt dat de bestreden beslissing geen aandacht

schenkt aan verzoekers kwetsbare profiel als homoseksuele jongere, kan de Raad slechts vaststellen dat

verzoeker zelf zijn homoseksualiteit niet heeft aangehaald als een concreet vluchtmotief en dat

verwerende partij bijgevolg moeilijk kan verweten worden hiervoor geen specifieke aandacht te hebben

gehad.

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker ook in het verzoekschrift geen gewag van maakt concrete

problemen die hij zou hebben ervaren omwille van zijn seksuele geaardheid en dus ook hier in gebreke

blijft een gegronde vrees voor vervolging om die reden concreet aannemelijk te maken.

De loutere verwijzing naar algemene informatie over de situatie van LGBTQI-personen in Colombia

waarbij blijkt dat bendes, de autoriteiten en de bevolking geweld plegen tegenover LGBTQI-personen

volstaat niet. In dit verband stelt de Raad vast dat uit de door verzoeker neergelegde rapporten van

UNHCR kan blijken dat homoseksuelen in Colombia geconfronteerd kunnen worden met homofoob

geweld en discriminatie en dat ook de Colombiaanse overheden zich hier schuldig aan maken. Uit het US

State Departement rapport blijkt dat ook in 2020 er sprake was van politiegeweld op basis van seksuele

gerichtheid maar dat geen officiële discriminatie op basis van seksuele gerichtheid werd gerapporteerd

inzake werkgelegenheid, huisvesting of onderwijs maar wel inzake gezondheidszorg. Verder heeft de

regering een nationaal actieplan goedgekeurd om de rechten van LGBTI-personen in de periode 2019-

2022 te verbeteren. Ondanks de maatregelen van de regering om de rechten en bescherming van LGBTI

personen te verbeteren werd ook discriminatie en seksueel geweld op deze groep in Colombia

gerapporteerd. Volgens het US State Department rapport waren de meerderheid van de slachtoffers van

de door de ombudsman gerapporteerde moorden op 63 LGBTI personen en 36 gevallen van

politieagressie, transgender vrouwen. Uit de COI Focus blijkt dat ook sociale leiders die LGBTI-personen

zijn het slachtoffer kunnen worden van bedreigingen en geweldplegingen en dat zij kunnen

geconfronteerd worden met discriminatie (COI Focus, p. 28, 29-30).

Uit de beschikbare informatie kan evenwel niet blijken dat iedere LGBTQI-persoon in Colombia louter door

zijn aanwezigheid aldaar het risico loopt te worden geviseerd of vervolgd. De Raad herinnert eraan dat

om tot internationale bescherming te leiden, het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard

moeten zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin dan wel ernstige schade. Het ontzeggen van rechten en discriminatie bereikt

enkel de drempel van vervolging of ernstige schade wanneer deze dermate systematisch en ingrijpend

zijn dat de fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven van de betrokken

verzoeker in het land van herkomst ondraaglijk wordt (RvS 27 februari 2001, nr. 93.571). Verzoeker brengt

geen informatie bij waaruit zou kunnen blijken dat dit actueel het geval is in Colombia.

Een individuele beoordeling van verzoekers beschermingsnood blijft bijgevolg noodzakelijk, waarbij het

aan verzoeker toekomt zijn vrees voor vervolging concreet aannemelijk te maken. Verzoeker haalt

evenwel geen enkel concreet, actueel, of voldoende zwaarwegend persoonlijk incident aan waaruit zou

blijken dat hij met redelijke waarschijnlijkheid dient te vrezen voor vervolging omwille van zijn geaardheid

bij terugkeer naar Colombia. Verzoeker toont dan ook niet concreet aan dat hij bij een terugkeer naar

Colombia een vrees voor vervolging heeft omwille van zijn seksuele geaardheid, noch dat de situatie in

Colombia voor hem als homoseksuele man ondraaglijk zou zijn.

Het geheel van zijn individuele omstandigheden in acht genomen en cumulatief beoordeeld en afgewogen

in het licht van de situatie in Colombia, besluit de Raad dat verzoeker nalaat concreet aannemelijk te

maken dat hij vervolging dan wel ernstige schade riskeert bij terugkeer naar dat land omwille van zijn

seksuele gerichtheid, de problemen van zijn grootvader en moeder en de beweerde maar

ongeloofwaardig bevonden bedreigingen die hij in 2019 zou hebben ontvangen.

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

van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet omwille van

zijn seksuele geaardheid in aanmerking worden genomen.

5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

5.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de Vreemdelingenwet,

stelt de Raad vast dat verzoeker geen concrete elementen aanbrengt op basis waarvan een reëel risico
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op de doodstraf of executie kan worden afgeleid. Ook uit de landeninformatie blijkt niet dat hij dergelijk

risico loopt in Colombia.

5.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b)

van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij de door hem

voorgehouden vervolgingsfeiten en -vrees niet heeft aangetoond. Voorts dient te worden vastgesteld dat

verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat

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

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

5.3. 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 terugkeert

naar zijn land van herkomst, 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 het geheel van de beschikbare landeninformatie blijkt dat de veiligheidssituatie in Colombia het

afgelopen decennium opmerkelijk is verbeterd, mede onder impuls van de veiligheidspolitiek die werd

gevoerd door president Uribe en vervolgens werd voortgezet door president Santos. De

rebellengroeperingen (FARC-EP 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-EP geratificeerd door het Colombiaanse congres. Dit vredesbestand

tussen de regering van president Santos en de Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – Ejército

popular (FARC-EP) beëindigde de 50-jarige burgeroorlog en had een spectaculaire daling van het geweld

gericht tegen burgers tot gevolg. 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-EP toebehoorden, worden

ingepalmd 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. Sinds 2020 is er een toename in de

versnippering van gewapende groeperingen en georganiseerde misdaadgroepen. Hierdoor komt het

vaker tot conflicten tussen deze verschillende groepen die meer territoriale controle over strategische

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

Needs of AsylumSeekers from Colombia” van september 2015, als de COI “Colombia: veiligheidssituatie”

van 2 augustus 2021 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 landeninformatie

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, 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, bloedbaden (-massacres) 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 de

gewapende groeperingen momenteel aanwezig zijn in 273 gemeentes op een totaal van 1.123
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Colombiaanse gemeentes. Er is een toename van zowel territoriale als sociale controle van de niet-

statelijke gewapende groeperingen over bepaalde gebieden hetgeen het directe gevolg is van

een afwezigheid van de staat in deze delen van het land. Echter, uit de geraadpleegde bronnen blijkt

evenzeer dat de toename van controle en het daarmee gepaard gaande geweld, in de vorm van

bloedbaden (‘massacres), moorden en aanvallen op sociale leiders en mensrechtenactivisten,

voornamelijk doelgericht is hetgeen geen uitstaans heeft met artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. 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.”

Zoals reeds vermeld, wordt niet betwist dat er in Colombia een gewapend conflict is. Dit gewapend conflict

strekt zich evenwel niet uit over het hele land maar concentreert zich op het platteland van een aantal

geografische gebieden. Er moet dus een onderscheid worden gemaakt dus het platteland en grootsteden.

Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger moet de situatie van de regio waar de

verzoeker leeft (of de regio van bestemming) worden onderzocht en moet ook worden ingeschat of deze

persoon in deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker is afkomstig uit Bogota, heeft er middelbare school gelopen en aan de universiteit gestudeerd

en is vanuit Bogota naar Spanje vertrokken. Verzoeker betwist niet dat hij afkomstig is van Bogota maar

wijst er op dat zijn familie als ontheemde in Bogota is komen wonen als ontheemde nadat de finca van

zijn grootvader werd ingenomen door de rebellen en dat de veiligheidssituatie in deze regio dient te

worden onderzocht. Daargelaten dat verzoeker niet aangeeft in welke regio deze boerderij van zijn

grootvader zich bevindt, blijk uit verzoekers verklaringen weliswaar dat zijn familie naar Bogota is

gekomen als ontheemden maar dat verzoeker steeds in Bogota heeft gewoond en zijn familie er ook nog

steeds verblijft. Bij het beoordelen van de nood aan bescherming van verzoeker in het licht van artikel

48/4 § 2 c) van de Vreemdelingenwet moet bijgevolg de situatie in Bogota worden in aanmerking

genomen.

De Raad leest in de COI Focus van 2 augustus 2021 dat volgens de Colombiaanse autoriteiten Bogotá

de algemene neerwaartse trend volgt wat betreft het aantal moorden en dat er steeds lagere moordcijfers

worden opgetekend dan het nationale gemiddelde waardoor Bogotá haar laagste moordcijfer kent sinds

1962. Gegevens van SIEDCO tonen aan dat het aantal moorden in 2020 daalde met 22 ten opzichte van

2019 en er werd doorheen 2020 een daling van alle zware geweldsdelicten ten opzicht van het jaar

voordien (COI Focus, p. 39-40). De ombudsman waarschuwde weliswaar voor een stijging van de

aanwezigheid van illegale gewapende groeperingen in tien territoria van het district en twaalf

aangrenzende gemeenten, die als knooppunten van drugshandel functioneren.

Er is in deze stad geen sprake van 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 (HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité (GK)). Verzoeker brengt geen informatie aan waaruit het

tegendeel blijkt. In de mate dat het geweld in Bogota indirect is gelieerd aan het gewapend conflict in de

hoger vermelde departementen betreft het onder meer politiek geïnspireerd geweld, zoals moorden, dat

wordt gepleegd tegen burgers met een specifiek profiel, zoals vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten

of journalisten, dan wel crimineel geweld in het kader van drugshandel of andere criminele (economische)
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activiteiten, waarmee illegale gewapende groeperingen die deelnemen aan het gewapend conflict op het

platteland zich financieren. Tevens wordt de veiligheidssituatie in grootsteden zoals Bogota gekenmerkt

door gemeenrechtelijk crimineel geweld vanwege lokale bendes en georganiseerde misdaadgroepen,

zoals interne afrekeningen, moorden, ontvoeringen, drugshandel en afpersing. Hieruit blijkt dat het

aanwezige geweld in de stad Bogota, in wezen geïndividualiseerd en doelgericht van aard is. Het aantal

moorden in de stad Bogota is dan ook voornamelijk het gevolg van geweld dat duidelijk welbepaalde

personen of groepen van personen viseert voor een welbepaalde reden of doel. De Raad herinnert er in

dit opzicht aan dat het begrip ‘willekeurig geweld’ inhoudt dat het geweld zich kan uitstrekken tot personen

ongeacht hun persoonlijke situatie, namelijk dat een persoon kan worden geraakt door het geweld

ongeacht zijn/haar persoonlijke omstandigheden (HvJ 17 februari 2009 (GK), C-465/07, Elgafaji, pt. 34;

HvJ 10 juni 2021, C-901/19, C.F. en D.N., pt. 26). Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er in Bogota

sprake is van zulk willekeurig geweld. Verder zijn er geen aanwijzingen dat het geweld in Bogota leidt tot

interne ontheemding.

De Raad besluit dat het aanwezige geweld in Bogota niet kadert in een gewapend conflict en niet

willekeurig van aard is.

Bij gebrek aan een gewapend conflict en willekeurig geweld in de grootstad Bogota, is artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet niet van toepassing.

In hoofde van verzoeker bestaan geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar Bogota, een reëel risico zou lopen op 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.

6. Wat betreft de door verzoeker aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt uit het

administratief dossier dat verzoeker op het CGVS werd gehoord. Tijdens dit gehoor kreeg hij de

mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe

en/of aanvullende stukken neerleggen en was een tolk aanwezig die het Spaans machtig is. De Raad

stelt verder vast dat de verwerende partij zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund

op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over verzoekers land

van herkomst en op alle dienstige stukken. Dat de verwerende partij niet zorgvuldig is te werk gegaan,

kan derhalve niet worden bijgetreden. Wat betreft de door verzoeker aangevoerde schending van het

redelijkheidsbeginsel, herinnert de Raad er aan dat dit beginsel enkel dan geschonden is wanneer er een

kennelijke wanverhouding bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. Na grondig

onderzoek van de motieven van de bestreden beslissing en het rechtsplegingsdossier stelt de Raad vast

dat de commissaris-generaal op pertinente gronden tot het besluit is gekomen dat verzoeker niet in

aanmerking komt voor internationale bescherming. De Raad stelt geen schending van het

redelijkheidsbeginsel vast.

7. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de
grond van het beroep zou 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 verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op
het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

8. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2
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De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien mei tweeduizend tweeëntwintig

door:

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. POLLET


