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nr. 234 073 van 16 maart 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. LERNOUT

Louizalaan 89/1

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

14 juni 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 17 mei 2019.

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 5 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 januari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. LERNOUT, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en

van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeksters, die verklaren van Colombiaanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen

België binnengekomen op 9 oktober 2018 en hebben zich er vluchteling verklaard op 8 november 2018.

1.2. Op 17 mei 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op dezelfde dag aangetekend naar verzoeksters

verzonden.

De bestreden beslissingen luiden als volgt:
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1.3. De bestreden beslissing ten aanzien van P. M. E. (eerste verzoekster):

“A. Feitenrelaas

U, E. P. M., verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten en het katholieke geloof te belijden. U

bent geboren in San Juan de Arama, departement Meta (Colombia), op 08 februari 1975. Nadat u

het middelbaar hebt afgemaakt hebt u gewerkt als schoonmaakster en kinderoppas en u behaalde ook

een diploma als schoonheidsspecialiste. Sindsdien werkt u overwegend als schoonheidsspecialiste. U

woonde tijdens uw leven overwegend in het departement Meta, maar verbleef binnen Meta op

verschillende plaatsen. Op 26 december 1992 kreeg u een dochter: M. A. Pe. P. ((…)). Uit een andere

relatie hebt u ook een zoon, D. An. M. P., die in 2002 is geboren. Uw relatie met de vader van uw zoon

kwam tot een einde en sindsdien staat u alleen in voor zijn opvoeding. Omdat u deze man hebt

aangeklaagd voor slagen en verwondingen beperkte u het contact met hem. Uw dochter is gaan werken

en studeren in achtereenvolgens Bogota en Medellin. U hebt twee jaar lang bij haar in Medellin

gewoond en keerde dan terug naar Granada, in Meta. M. A. is zelf uiteindelijk ook teruggekeerd uit

Medellin om bij u in Granada te komen wonen. In Meta zijn er altijd al guerrillagroepen actief geweest,

en sinds het vredesproces zijn er dan ook vele splintergroepen van het FARC die daar grondgebied

proberen inpalmen en onder dwang jongeren rekruteren. Zo zijn er enkele maanden voor uw vertrek uit

Colombia jongeren uit uw dorp verdwenen en later vermoord teruggevonden; vermoedelijk waren de

guerrilla’s verantwoordelijk voor deze misdaad. Ook de zoon van uw schoonzus werd ontvoerd en

vermoord. Samen met de slechte economische toestand en de veiligheidssituatie in uw land deden deze

gebeurtenissen u besluiten dat het beter was dat u Colombia zou verlaten. Wegens geldgebrek besloot

u dat uw zoon zou worden opgevangen door de familie van zijn vader, terwijl u met uw dochter naar

België zou reizen. Uw in België woonachtige zussen konden u daarbij ondersteunen. U verliet Colombia

op 08 oktober 2018 samen met uw dochter M. A., en vloog via Spanje naar België waar u toekwam op

09 oktober 2018. Op 08 november 2018 deed u in België een verzoek om internationale bescherming.

U vreest bij terugkeer naar Colombia dat uw kinderen gedwongen gerekruteerd zouden worden en meer

in het algemeen vreest u de veiligheidssituatie aldaar.

Ter ondersteuning van uw verzoek hebt u volgende documenten neergelegd: uw Colombiaans paspoort,

en het paspoort van uw dochter.

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 moet worden besloten dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

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

Om te beginnen verwijst u in vage en algemene termen naar een vrees dat uw kinderen het

slachtoffer zouden worden van gewapende groeperingen, en maakt u geen enkele melding van

elementen die er op zouden wijzen dat er in uw hoofde of die van uw kinderen een gegronde reden

bestaat om te vrezen dat zij zouden worden geviseerd door gewapende groepen. U verklaart daarover

zelf: “Het is niet zo dat enkel mijn kinderen gerekruteerd worden, alle kinderen daar lopen gevaar. Het is

een heel latent risico.” (CGVS, p.10) en ook uw dochter antwoordt ontkennend op de vraag of er

specifieke redenen zijn om te denken dat de gewapende groepen zinnen op de gedwongen rekrutering

van uw kinderen (CGVS dochter, p.9).

Verder dient er ook op gewezen te worden dat de vrees die u inroept in ernstige mate wordt ondermijnd

door de vaststelling dat uw zoon nog steeds in Colombia verblijft, volgens u wegens geldgebrek (CGVS,

p.7). Gevraagd naar de reden dat u niet uw minderjarige zoon hebt laten vertrekken uit Colombia samen

met uw volwassen dochter, aangezien u beweert te vrezen dat uw beide kinderen zouden worden

gerekruteerd, verwijst u in eerste instantie naar het feit dat u naar België bent gekomen omdat u kan
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werken, en financieel instaat voor uw gezin (CGVS, p.11), en vervolgens argumenteert u ook dat uw

zoon in Colombia zijn middelbaar nog moet afmaken (CGVS, p.12). Ook uw dochter wijst desgevraagd

op het feit dat jullie als volwassenen zouden kunnen werken in België, en haar minderjarige broer niet

(CGVS dochter, p.9). Het Commissariaat-generaal ziet niet in waarom dergelijke overwegingen u

zouden weerhouden om uw zoon in veiligheid te brengen indien u oprecht geloofde dat zijn leven, zijn

fysieke integriteit of zijn basisrechten in gevaar waren. Dat u het in die omstandigheden niet beter achtte

om uw zoon al naar Villavicenzio te sturen toen u nog in Colombia was, relativeert ook de vrees

voor zijn veiligheid die u inroept. U verklaart tenslotte dat u een huis bezit in Villavicenzio (CGVS, p.6),

een plaats die volgens zowel u (CGVS, p.13) als uw dochter (CGVS dochter, p.9) veiliger is dan uw

laatste woonplaats in Colombia, namelijk Granada. U voegt trouwens net als uw dochter nog toe dat een

verhuis naar Villanvicenzio economisch moeilijk zou zijn voor jullie (CGVS, p.13; CGVS dochter, p.9),

wat de indruk versterkt dat economische motieven voor jullie zwaarder wogen dan de vrees die jullie

inroepen.

Overigens moet worden betwijfeld dat het voor uw zoon wegens geldgebrek niet mogelijk is om naar

België te vluchten. Hij is immers in februari 2019 nog op vakantie geweest naar Mexico (CGVS, p.12;

CGVS dochter, p.10). Gevraagd of hij niet beter dat geld zou hebben aangewend om zich bij jullie in

België te vervoegen, antwoordt u dat hij zijn middelbaar moet afmaken (CGVS, p.12), en vervolgens

voegt u eraan toe dat zijn stiefmoeder die reis vermoedelijk heeft betaald (CGVS, p.12), iets wat uw

dochter ook vermeld heeft (CGVS dochter, p.10). Een en ander wijst er toch op dat uw zoon voldoende

veilig wordt geacht in Colombia om niet onmiddellijk te moeten vertrekken, in weerwil van de door u

beweerde vrees.

Dat u verwijst naar mogelijke problemen met uw ex-partner, de vader van uw zoon, bij eventuele

terugkeer naar Colombia (CGVS, p.15), betekent ook niet dat er in uw hoofde een gegronde vrees of

reëel risico kan worden aangenomen. In de eerste plaats omdat het hier gaat om een interpersoonlijk

conflict, dat geen uitstaans heeft met de gronden die zijn opgenomen in de Vluchtelingenconventie, in

de tweede plaats omdat u niet verder komt dan blote beweringen als u het heeft over dit conflict en de

onverschillige reactie van de autoriteiten in uw land. U hebt geen enkel document neergelegd dat uw

verklaringen hieromtrent zou ondersteunen, hoewel u daarvoor ruim de tijd hebt gekregen en u

verklaarde dat u niet alleen nog documenten ging opvragen in Colombia, maar ook in België al over een

aantal documenten beschikt (CGVS, p.16). Uw dochter verklaarde tenslotte nog dat u de problemen met

uw ex hebt kunnen ontlopen door u tijdelijk in Medellin te vestigen (CGVS dochter, p.11), wat duidelijk

aangeeft dat zijn impact op uw leven beperkt bleef. Het Commissariaat-generaal wenst daarbij ook

aan te stippen dat u zelf niet hebt aangegeven een vrees te koesteren tegen deze persoon, maar

slechts denkt dat hij een extra bezwarende factor zou zijn als u zou terugkeren naar uw land van

herkomst.

Tenslotte wenst het Commissariaat-generaal nog toe te voegen dat uw bewering dat een zoon van

uw schoonzus in Colombia werd ontvoerd en vermoord (CGVS, p.10) niet volstaat om in uw hoofde

een gegronde vrees of reëel risico aan te tonen. Overigens kan u van deze persoon niet de volledige

naam geven (CGVS, p.11), wat aangeeft dat jullie geen hechte band hadden, en woonde de zoon van

uw schoonzus op een andere plaats in het departement Meta (CGVS, p.10). U hebt ook geen

documenten neergelegd die betrekking hebben op dit incident, hoewel u verklaarde dat u ging proberen

om dergelijke documenten bij uw familie te verkrijgen (CGVS, p.16).

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

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

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

Vreemdelingenwet te lopen.

De documenten die u hebt neergelegd vermogen niet om deze inschatting om te buigen. Jullie

paspoorten tonen slechts jullie identiteit en nationaliteit aan, dewelke in deze beslissing niet worden

betwijfeld.

In de mate dat u verwijst naar de algemene veiligheidssituatie in Colombia en aanwezigheid van

gewapende groeperingen daar (CGVS, p.9,10,14; CGVS dochter, p.8,9,11), dient te worden gewezen

op wat volgt. Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker immers ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in
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voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Asielzoekers kunnen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de

Vreemdelingenwet toegekend krijgen op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun

reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen

reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Colombia werd het rapport “UNHCR Eligibility

Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia” van

september 2015 in rekening genomen. Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel geadviseerd

om voortgaande op een analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Colombiaan een

complementaire vorm van bescherming te bieden. UNHCR benadrukt daarentegen dat elk verzoek om

internationale bescherming op eigen merites dient beoordeeld te worden.

Zowel uit voornoemde UNHCR Eligibility Guidelines, als uit de COI Focus Republique de Colombia:

Situation sécuritaire van juni 2018 blijkt bovendien 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.

Het Commissariaat-generaal benadrukt vervolgens dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet

volgt dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen

gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de

asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als

voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan

verschaffen tot dat deel van het land.

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit Meta. In casu is het Commissariaat-generaal van

oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw

regio van herkomst kan onttrekken door zich buiten uw geboortestreek of regio van herkomst te vestigen

waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt, met name in de stad Medellin.

Het gewapend conflict tussen de rebellengroeperingen, de NIAG’s en de Colombiaanse autoriteiten

speelt zich hoofdzakelijk af op het platteland. In andere regio’s en in de (groot)steden 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. De

moorden die in de steden worden gepleegd betreffen bovendien quasi uitsluitend burgers met een

specifiek profiel, zoals bijvoorbeeld vakbondsleiders, mensenrechtenactivisten of journalisten. Het

geweld in de steden houdt bijgevolg eerder verband met de criteria van de Vluchtelingenconventie, doch

heeft geen uitstaans met art. 48/4, § 2, c Vw. Voor de toepassing van dit wetsartikel is immers vereist

dat er sprake is van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Het gemeenrechtelijk

crimineel geweld in de Colombiaanse grootsteden kadert evenwel niet binnen een gewapend conflict.

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.

Het CGVS ontkent noch betwist dat er nog gewapende confrontaties en veiligheidsincidenten

plaatsvinden in Colombia. Echter, omwille van de hierboven beschreven regionale verschillen in de

veiligheidssituatie in Colombia, dient er niet alleen rekening gehouden te worden met de actuele situatie

in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied waarvan met redelijkheid

mag worden verwacht dat u er veiligheid zou opzoeken, in casu de stad Medellin.

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

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

voor burgers in de stad Medellin actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een

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

een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in een van de grote Colombiaanse steden vestigt.
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Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u ruime werkervaring hebt en een gediplomeerd

schoonheidsspecialiste bent (CGVS, p.6) en u beschikt over eigen kapitaal in de vorm van vastgoed

(CGVS, p.6), wat uw terugkeer naar Colombia zeker zal vergemakkelijken. Ook uw dochter heeft

trouwens al werkervaring in verschillende branches (CGVS dochter, p.6). U hebt reeds eerder in

Medellín gewoond (CGVS, p.11), net als uw dochter (CGVS dochter, p.4-5), die trouwens nog steeds

mensen kent in die stad (CGVS dochter, p.8). U maakt geen melding van enige gezondheidsproblemen

die uw terugkeer in de weg zouden staan.

U verklaart zelf dat uw verblijf in Medellin economisch niet haalbaar was omdat u niet genoeg verdiende

om twee kinderen te onderhouden (CGVS, p.11). Uw dochter verklaart dat zij niet in staat zou zijn om

werken en studeren te combineren in de grote steden van Colombia, en dat zij zou moeten werken om

te kunnen overleven daar (CGVS dochter, p.10). Hoe betreurenswaardig het ook is dat zij niet beide kan

doen, dient te worden opgemerkt dat het feit dat deze combinatie voor haar niet haalbaar is op geen

enkele manier gelijk staat aan een onmogelijkheid om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Wat

betreft uw opmerking dat u niet kan instaan voor twee kinderen in Colombia dient dus te worden

benadrukt dat uw dochter volwassen is en zelf kan instaan voor haar inkomsten, en dat uw zoon

momenteel financieel ten laste is van zijn vader (CGVS, p.7), een advocaat die vroeger volgens u goed

geld verdiende (CGVS, p.15) en wiens familie kennelijk in staat is om vakanties in het buitenland te

bekostigen, en deze cadeau te doen aan uw zoon (CGVS, p.12). Hoewel u zelf problemen hebt gekend

met de vader van uw zoon, hebben zij onderling geen slechte band (CGVS, p.15). Hieruit blijkt

hoegenaamd niet dat uw zoon niet bij zijn vader terecht zou kunnen voor financiële steun als hij zou

willen verder studeren. Uw argument, tenslotte, dat u geen familie hebt in andere steden in Colombia

(CGVS, p.14), weegt te licht om een intern vestigingsalternatief onmogelijk te maken. U bent een

tenslotte een volwassen vrouw die in staat is om haar eigen levenskeuzes te maken, en te kunnen

functioneren in de maatschappij zonder begeleiding van uw verwanten.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten

de huidige situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief

beschikt in één van de grote steden die gelegen zijn in provincies waar thans geen sprake is van

een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Medellin.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig

geweld.

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.”

1.4. De bestreden beslissing ten aanzien van Pe. P. M. A. (tweede verzoekster):

“A. Feitenrelaas

U, M. A. Pe. P., verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in Villavicenzio,

departement Meta (Colombia), op 26 december 1992. U hebt met succes het middelbaar

afgerond. Vervolgens hebt u bedrijfsadministratie gestudeerd, maar niet afgemaakt. U verhuisde naar

Bogota, waar u werkte, en vervolgens naar Medellin, waar u werkte en studeerde. De studie

kinderpedagogie die u daar hebt aangevat kon u echter ook niet voltooien omdat het u te zwaar viel om

tegelijk te werken en te studeren. Uw moeder, E. P. M. ((…)), heeft twee jaar lang bij u in Medellin

gewoond. Uiteindelijk keerden jullie allebei terug naar Granada, Meta. In Meta zijn er altijd

al guerrillagroepen actief geweest, en sinds het vredesproces zijn er dan ook vele splintergroepen van

het FARC die daar grondgebied proberen inpalmen en onder dwang jongeren rekruteren. Zo zijn er

enkele maanden voor uw vertrek uit Colombia jongeren uit uw dorp verdwenen en later vermoord
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teruggevonden; vermoedelijk waren de guerrilla’s verantwoordelijk voor deze misdaad. Ook de zoon van

uw tante werd ontvoerd en vermoord. Samen met de slechte economische toestand en de

veiligheidssituatie in uw land deden deze gebeurtenissen u besluiten dat het beter was dat u Colombia

zou verlaten. Wegens geldgebrek besloten jullie dat uw halfbroer zou worden opgevangen door de

familie van zijn vader, terwijl u met uw moeder naar België zou reizen. Uw in België woonachtige

tantes konden u daarbij ondersteunen. U verliet Colombia op 08 oktober 2018 samen met uw moeder,

en vloog via Spanje naar België waar u toekwam op 09 oktober 2018. Op 08 november 2018 deed u in

België een verzoek om internationale bescherming.

U vreest bij terugkeer naar Colombia dat u en uw halfbroer gedwongen gerekruteerd zouden worden, en

meer in het algemeen vreest u de veiligheidssituatie aldaar.

Ter ondersteuning van uw verzoek hebt u volgend document neergelegd: uw Colombiaans paspoort.

B. Motivering

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

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

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

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

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

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

verplichtingen.

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

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

verwijst het CGVS naar de motivering in de beslissing waarin uw moeder de vluchtelingenstatus en ook

de status van subsidiaire bescherming geweigerd wordt. Uw asielmotieven zijn immers volledig

gelijklopend aan de asielmotieven van uw moeder en bijgevolg wordt in uw geval identiek dezelfde

beslissing genomen. Het CGVS verwijst daarbij naar de beslissing van uw moeder die u hieronder kunt

lezen: “(…)”

Uw intern vestigingsalternatief kwam eveneens hierboven aan bod. U laat zelf ook na het bewijs te

leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke

omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Medellin. Evenmin

beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan die

ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeksters betwisten de motieven van de bestreden beslissingen in hun verzoekschrift en voeren

daarmee in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aan.

Verzoeksters vragen in hoofdorde om hen als vluchteling te erkennen, minstens hen de subsidiaire

beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissingen te vernietigen

en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder

onderzoek.

2.2. Stukken
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Verzoeksters voegen bij hun verzoekschrift nog volgende stukken: hun bijlage 26 (stukken 1-2), twee

krantenartikelen aangaande de veiligheidssituatie in Meta (stukken 6-7) en het medisch dossier van

eerste verzoeksters broer (stuk 8).

Per drager brengt de commissaris-generaal op 20 januari 2020 samen met een aanvullende nota een

weblink bij naar de volgende informatie: het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the

International Protection Needs of Asylum-Seekers from Colombia” van september 2015, de COI Focus

“République de Colombie. Situation sécuritaire” van 7 juni 2018, de COI Focus “Colombia.

Veiligheidssituatie” van 13 november 2019 en het inwonersaantal van Colombia (rechtsplegingsdossier,

stuk 8).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

2.3.2.1. Verzoeksters voeren aan te vrezen dat tweede verzoekster en haar halfbroer (D. An. M. P.)

gedwongen gerekruteerd zouden worden en meer in het algemeen vrezen zij de veiligheidssituatie in

Colombia. In de bestreden beslissingen worden verzoeksters de vluchtelingenstatus geweigerd omdat

(i) eerste verzoekster in vage en algemene termen verwijst naar de vrees dat haar kinderen het

slachtoffer zouden worden van gewapende groeperingen en verzoeksters geen specifieke redenen

kunnen aanhalen om te denken dat de gewapende groeperingen zinnen op de gedwongen rekrutering

van tweede verzoekster en D. An. M. P.; (ii) de vaststelling dat D. An. M. P. nog in Colombia verblijft

afbreuk doet aan de ernst van de door haar geschetste vrees, geen geloof kan worden gehecht aan het

feit dat D. An. M. P. wegens geldgebrek niet naar België kon vluchten en uit hun verklaringen blijkt dat

economische motieven voor hen zwaarder wogen dan de vrees die zij inroepen; (iii) wat betreft de door

eerste verzoekster ingeroepen mogelijke problemen met haar ex-partner moet worden opgemerkt dat

(1) het een interpersoonlijk conflict betreft dat geen uitstaans heeft met de gronden die zijn opgenomen

in de Vluchtelingenconventie, (2) eerste verzoekster niet verder komt dan blote beweringen nu zij nalaat

enig document voor te leggen, (3) tweede verzoekster verklaarde dat eerste verzoekster de problemen

met haar ex heeft kunnen ontlopen door zich tijdelijk in Medellin te vestigen en (4) eerste verzoekster

zelf niet heeft aangegeven een vrees te koesteren tegenover haar ex, maar slechts denkt dat hij een

extra bezwarende factor zou zijn als zij zou terugkeren naar Colombia; (iv) de bewering dat een zoon

van eerste verzoeksters schoonzus (of tante van tweede verzoekster) in Colombia werd ontvoerd en

vermoord kan niet volstaan om te besluiten tot een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade, te meer daar zij niet de volledige naam kunnen geven, geen documenten

voorleggen en deze persoon op een andere plaats in het departement Meta woonde en (v) de door

verzoeksters voorgelegde documenten niet van die aard zijn dat ze de appreciatie van hun verzoek om

internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen, zoals wordt toegelicht.

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

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal

dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.2.3. Na lezing van de administratieve dossiers besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeksters geen geloofwaardige elementen

aanbrengen waaruit kan blijken dat zij hun land van herkomst hebben ontvlucht of dat zij er niet zouden

kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.
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De Raad stelt vast dat verzoeksters in hun verzoekschrift niet de minste concrete poging ondernemen

om de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissingen, die

draagkrachtig zijn en steun vinden in de administratieve dossiers en op grond waarvan terecht wordt

besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door hen uiteengezette vluchtrelaas, te verklaren of te

weerleggen. Het komt aan verzoeksters toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel geheel in gebreke blijven. Zij komen

immers in wezen niet verder dan het louter volharden in hun vluchtrelaas, het herhalen van eerder

afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen en het bekritiseren en tegenspreken van de

gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat evenwel

bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee zij er aldus niet in slagen hoger

aangehaalde motieven van de bestreden beslissingen te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor

vervolging aannemelijk te maken.

Zo verzoeksters nog hekelen dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

zichzelf tegenspreekt door enerzijds te betogen dat hun vrees wordt ondermijnd door de vaststelling dat

D. An. M. P. nog steeds in Colombia verblijft, maar anderzijds aangeeft dat er in de provincie Meta nog

veel geweld voorkomt en zij menen dat hieruit aldus blijkt dat D. An. M. P. zich in een gevaarlijke situatie

bevindt, dient te worden opgemerkt dat zij uitgaan van een foutieve lezing van de bestreden

beslissingen. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde immers op

goede gronden dat de vaststelling dat D. An. M. P. nog steeds in Colombia verblijft de door verzoeksters

geschetste vrees voor gedwongen rekrutering van tweede verzoekster en D. An. M. P. in ernstige mate

ondermijnt. De verklaring dat dit wegens geldgebrek zou zijn en dat D. An. M. P. zijn middelbaar

onderwijs nog dient te voltooien in Colombia, kunnen hieraan - zover hieraan geloof kan worden

gehecht - geen afbreuk doen. Het is immers niet onredelijk te veronderstellen dat ouders hun kinderen

voor gevaar zouden willen behoeden en dat eerste verzoekster D. An. M. P. (haar minderjarige zoon)

zou meenemen naar België, dan wel hem naar Villavicenzio zou sturen toen zij nog in Colombia was,

waarvan verzoeksters immers verklaren dat het er veiliger was en waar eerste verzoekster een huis zou

bezitten. Dat verzoekster dit in de door haar geschetste context van vrees voor gedwongen rekrutering

niet deed, kan bezwaarlijk ernstig worden genomen en kan dan ook niet anders dan ongeloofwaardig

worden geacht.

Zo verzoeksters er nog op wijzen dat het feit dat D. An. M. P. naar Mexico op reis ging niet betekent dat

hij wegens geldgebrek niet naar België kon vluchten omdat de reis op kosten van zijn stiefmoeder

gebeurde, beperken zij zich tot het louter volharden in eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden

verklaringen en een negatie van de vaststellingen van de bestreden beslissingen zonder evenwel enig

concreet element aan te brengen waaruit kan blijken dat deze vaststellingen niet correct zouden zijn.

Eerste verzoekster benadrukt nog dat zij effectief problemen met de vader van haar zoon D. An. M. P.

heeft die haar in het verleden heel slecht heeft behandeld. De Raad merkt evenwel op dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dienaangaande pertinent overweegt dat

(1) het een interpersoonlijk conflict betreft dat geen uitstaans heeft met de gronden die zijn opgenomen

in de Vluchtelingenconventie, (2) eerste verzoekster niet verder komt dan blote beweringen nu zij nalaat

enig document voor te leggen, (3) tweede verzoekster verklaarde dat eerste verzoekster de problemen

met haar ex heeft kunnen ontlopen door zich tijdelijk in Medellin te vestigen en (4) eerste verzoekster

zelf niet heeft aangegeven een vrees te koesteren tegenover haar ex, maar slechts denkt dat hij een

extra bezwarende factor zou zijn als zij zou terugkeren naar Colombia. Verzoeksters brengen geen

enkel concreet verweer bij tegen deze pertinente motieven, zodat zij onverminderd overeind blijven en

door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

De Raad stelt vast dat verzoeksters in voorliggend verzoekschrift de motieven ongemoeid laten waar in

de bestreden beslissingen nog terecht wordt uiteengezet dat (i) eerste verzoekster in vage en algemene

termen verwijst naar de vrees dat haar kinderen het slachtoffer zouden worden van gewapende

groeperingen en verzoeksters geen specifieke redenen kunnen aanhalen om te denken dat de

gewapende groeperingen zinnen op de gedwongen rekrutering van tweede verzoekster en D. An. M. P.;

(ii) de bewering dat een zoon van eerste verzoeksters schoonzus (of tante van tweede verzoekster) in

Colombia werd ontvoerd en vermoord kan niet volstaan om te besluiten tot een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade, te meer daar zij niet de volledige naam kunnen geven,

geen documenten voorleggen en deze persoon op een andere plaats in het departement Meta woonde

en (iii) de door verzoeksters voorgelegde documenten niet van die aard zijn dat ze de appreciatie van

hun verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen, nu zij enkel hun identiteit

en nationaliteit aantonen dewelke op zich niet wordt betwist. De motieven dienaangaande zoals
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opgenomen in de bestreden beslissingen, die bijdragen aan het besluit dat het door verzoeksters

uiteengezette vluchtrelaas ongeloofwaardig is, blijven aldus overeind en worden door de Raad tot de

zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

Aangezien geen van de motieven van de bestreden beslissingen aldus wordt weerlegd, blijft de

uitgebreide motivering onverminderd overeind en wordt deze door de Raad tot de zijne gemaakt en

beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het vluchtrelaas van verzoeksters, waarop zij zich eveneens

beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht.

De Raad meent derhalve dat verzoeksters dan ook niet langer kunnen steunen op de elementen aan de

basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeksters een reëel risico op ernstige schade lopen dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Opdat aan verzoeksters de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet kan worden toegekend moet er sprake zijn van een ernstige bedreiging van hun

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

binnenlands gewapend conflict. De Raad herinnert eraan dat deze wetsbepaling de omzetting vormt van

artikel 15, sub c, van de Richtlijn 2011/95/EU en een bepaling is waarvan de inhoud verschilt van die

van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van

13 mei 1955 (hierna: EVRM) en waarvan de uitlegging dan ook autonoom moet geschieden, maar met

eerbiediging van de grondrechten zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd (HvJ

17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28).

Er moet bijgevolg tevens rekening worden gehouden met het gestelde in het arrest “Elgafaji” waar het

Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) een onderscheid maakt tussen twee

situaties:

- de situatie waar “er zwaarwegende gronden bestaan 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 op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige

bedreiging zou lopen” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07,

§ 35; HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboucar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en staatlozen, § 30); en

- de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en

waarbij het HvJ heeft gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij

specifiek wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe

lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming” (HvJ 17 februari 2009 (GK), Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-465/07, § 39).

De bestreden beslissingen wijzen er voorts terecht op dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet

volgt dat er geen behoefte is aan bescherming indien er in een deel van het land van herkomst geen

gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat en indien van de

verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het

land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de asielzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen

naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu dient vastgesteld dat

verzoeksters zich aan de bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in

hun regio van herkomst kunnen onttrekken door zich in de stad Medellin te vestigen, waar zij over een

veilig en redelijk intern vestigingsalternatief beschikken.

Met betrekking tot de veiligheidssituatie staat in de aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 8) te

lezen als volgt:

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

Seekers from Colombia" van september 2015, beschikbaar op
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https://www.refworld.orQ/docid/560011fc4.html als uit de COI Focus République de Colombia: Situation

sécuritaire van 7 juni 2018, beschikbaar op https://www.cavs.be/ sites/default/files/rapporten/coi focus

Colombie situation sécuritaire 20180607.pdf, en de COI Focus Colombia: veiligheidssituatie van 13

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

veiligheidssituatie colombia 20191113.pdf. blijkt […] duidelijk dat het geweldsniveau, de aard van het

geweld en de impact van het geweld in Colombia regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale

verschillen typeren de veiligheidssituatie in Colombia. Uit de beschikbare informatie blijkt dat slechts een

beperkt aantal departementen te kampen heeft met een gewapend conflict.

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

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

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

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

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

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

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

groeperingen onderling en confrontaties tussen overheidstroepen en gewapende groeperingen alsook

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

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

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

aantal intern ontheemden.

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

waren tussen de overheid en gewapende groeperingen en tussen gewapende groeperingen onderling

waarbij burgerslachtoffers te betreuren vielen ten gevolge van het algemeen geweld. De meeste van

deze incidenten vonden plaats in de regio Catatumbo, Norte de Santander, de regio Bajo Cauca in

Antioquia en in Arauca. Bij deze 72 incidenten vielen 458 burgerslachtoffers, waaronder doden en

gewonden. Het aantal burgerslachtoffers tengevolge van willekeurig geweld is bijgevolg zeer beperkt in

verhouding tot het totale bevolkingsaantal in Colombia, namelijk 50 miljoen in 2019

http://worldDODulationreview.com/countries/colombia-DODulation/.

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

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

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

geweld is echter doelgericht en niet willekeurig van aard.

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

en wordt het geweld gekenmerkt door gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen

georganiseerde misdaadgroepen, moorden, ontvoeringen, drugshandel, en afpersing.

Te benadrukken valt dat het geweld in de steden slechts in geringe en indirecte mate gelieerd is aan het

gewapend conflict in de bovenvermelde departementen. Bij de moorden die in de steden worden

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

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

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

gemeenrechtelijk crimineel geweld in de Colombiaanse grootsteden, waaronder ontvoeringen,

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

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

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

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

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

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

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. Verzoekende

partij bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.”

Met het louter betwisten van dit besluit, het betoog dat “de hele regio met veel geweld kampt” en met het

verwijzen naar krantenartikelen over de veiligheidssituatie in Meta toegevoegd aan het verzoekschrift

(stukken 6-7), tonen verzoeksters niet aan dat de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen beschikt niet correct, dan wel niet actueel zou zijn of dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou

hebben getrokken. De door verzoeksters aangehaalde informatie ligt, daargelaten de vaststelling dat de

krantenartikelen betrekking hebben op het departement Meta, daar waar er in casu wordt vastgesteld
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dat er in hoofde van verzoeksters een intern vestigingsalternatief voorhanden is in de stad Medellin,

immers in dezelfde lijn als de informatie waarop voormelde analyse is gesteund.

Zo verzoeksters nog verwijzen naar de kopieën uit het medisch dossier van de broer van eerste

verzoekster (stuk 8) waaruit zou blijken dat hij ernstig gewond is geraakt in 2012 door een mijn in

Granada, Meta, dient erop gewezen dat de documenten niet vergezeld zijn van een voor eensluidend

verklaarde vertaling in de taal van de rechtspleging zoals voorgeschreven door artikel 8 van het

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, zodat de Raad geen kennis kan nemen van de inhoud ervan. Deze

documenten kunnen derhalve niet in overweging worden genomen.

Verder wordt in de bestreden beslissingen nog pertinent overwogen als volgt:

“Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in een van de grote Colombiaanse steden vestigt.

Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u ruime werkervaring hebt en een gediplomeerd

schoonheidsspecialiste bent (CGVS, p.6) en u beschikt over eigen kapitaal in de vorm van vastgoed

(CGVS, p.6), wat uw terugkeer naar Colombia zeker zal vergemakkelijken. Ook uw dochter heeft

trouwens al werkervaring in verschillende branches (CGVS dochter, p.6). U hebt reeds eerder in

Medellín gewoond (CGVS, p.11), net als uw dochter (CGVS dochter, p.4-5), die trouwens nog steeds

mensen kent in die stad (CGVS dochter, p.8). U maakt geen melding van enige gezondheidsproblemen

die uw terugkeer in de weg zouden staan.

U verklaart zelf dat uw verblijf in Medellin economisch niet haalbaar was omdat u niet genoeg verdiende

om twee kinderen te onderhouden (CGVS, p.11). Uw dochter verklaart dat zij niet in staat zou zijn om

werken en studeren te combineren in de grote steden van Colombia, en dat zij zou moeten werken om

te kunnen overleven daar (CGVS dochter, p.10). Hoe betreurenswaardig het ook is dat zij niet beide kan

doen, dient te worden opgemerkt dat het feit dat deze combinatie voor haar niet haalbaar is op geen

enkele manier gelijk staat aan een onmogelijkheid om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Wat

betreft uw opmerking dat u niet kan instaan voor twee kinderen in Colombia dient dus te worden

benadrukt dat uw dochter volwassen is en zelf kan instaan voor haar inkomsten, en dat uw zoon

momenteel financieel ten laste is van zijn vader (CGVS, p.7), een advocaat die vroeger volgens u goed

geld verdiende (CGVS, p.15) en wiens familie kennelijk in staat is om vakanties in het buitenland te

bekostigen, en deze cadeau te doen aan uw zoon (CGVS, p.12). Hoewel u zelf problemen hebt gekend

met de vader van uw zoon, hebben zij onderling geen slechte band (CGVS, p.15). Hieruit blijkt

hoegenaamd niet dat uw zoon niet bij zijn vader terecht zou kunnen voor financiële steun als hij zou

willen verder studeren. Uw argument, tenslotte, dat u geen familie hebt in andere steden in Colombia

(CGVS, p.14), weegt te licht om een intern vestigingsalternatief onmogelijk te maken. U bent een

tenslotte een volwassen vrouw die in staat is om haar eigen levenskeuzes te maken, en te kunnen

functioneren in de maatschappij zonder begeleiding van uw verwanten.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om

naar Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land

waarvan u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te

voorzien.”

Met het louter volharden dat Medellin economisch niet haalbaar is omdat verzoekster niet voldoende

verdiende om twee kinderen te onderhouden en het betoog dat eerste verzoeksters zoon uiteraard bij

haar zou terugkeren als ze naar Colombia gaan, beperken verzoeksters zich wederom in het louter

volharden in eerder afgelegde verklaringen waarmee zij evenwel niet vermogen afbreuk te doen aan de

voormelde vaststellingen waaruit blijkt dat zij in de stad Medellin wel degelijk over een veilig en redelijk

intern vestigingsalternatief beschikken onder meer omdat verzoeksters werkervaring hebben en

verwacht kunnen worden in hun levensonderhoud te voorzien, alsook dat uit niets blijkt dat eerste

verzoeksters zoon – die thans financieel ten laste is van zijn vader – niet bij zijn vader terecht zou

kunnen voor financiële steun.

Ten slotte kan met de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen nog worden opgemerkt dat

verzoeksters geen persoonlijke omstandigheden aantonen die in hun hoofde het risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet verhogen.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeksters in de stad Medellin over een veilig en

redelijk intern vestigingsalternatief beschikken in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.4. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoeksters niet als vluchteling worden erkend in

de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeksters tonen evenmin aan dat zij in aanmerking
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komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien maart tweeduizend twintig door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


