
RvV X - Pagina 1

nr. 245 890 van 10 december 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. GASPART

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 24 februari 2020

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

staatlozen van 20 januari 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 november 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 december

2020.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

G. GASPART en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 18 maart 2019, verklaart er zich op

26 maart 2019 vluchteling.

1.2. Op 20 januari 2020 werd door de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend

schrijven op 21 januari 2020 naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de El Salvadoraanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 1979 in X. U bent

ongehuwd en was niet politiek actief. U heeft een dochter van 11 jaar oud, die momenteel bij uw

voormalige partner E.R.M. woont. U kende nooit problemen met uw autoriteiten. U woonde gans uw

leven in het ouderlijk huis in Reparto L.H. Callo M.A. (San Salvador). Na uw universitaire studies

bedrijfsbeheer en marketing, begon u in 2005 te werken voor het bedrijf ‘Crio Inversiones S.A. de C.V.’

U werkte als beheerder van alcoholmerken zoals William Grant en Baccardi. Als merkenbeheerder was

u verantwoordelijk voor promotiecampagnes, gaf u presentaties en deed u onderzoek naar de

rentabiliteit van de alcoholmerken. U reisde voor uw werk regelmatig naar het buitenland (Verenigde

Staten, Finland, Jamaica). In 2010 werd uw auto gestolen door onbekenden. In 2016 werd u opnieuw

slachtoffer van diefstal en oplichterij. In 2016 richtte u de zaak ‘P.M.S.’ op en opende u een vestiging in

de Paseo General in Escalon in San Salvador. In uw zaak werden motoraccessoires verkocht en

werden rijlessen aangeboden. Omdat uw zaak veel van uw tijd in beslag nam, zette u op 15/05/2018 uw

werk voor Crio Inversiones stop. Eind november 2018 verhuisde P.M.S. naar Reparto L.H., Callo

M.A.G., nummer 9 in San Salvador. Deze vestiging lag op een boogscheut van uw ouderlijke woning. In

hetzelfde gebouw van P.M.S. was tevens de zaak Dr. I. van M.L.V. gevestigd. M. is een goede vriend

met wie u in El Salvador regelmatig samenwerkte. Op 05/12/2018 werd de zaak Dr. I. overvallen. M.

diende na de overval een klacht in bij de politie, waarna een dader werd opgepakt. De daders dachten

echter dat u klacht had ingediend en begonnen u te viseren. Op 21/12/2018 kreeg u een telefonische

bedreiging waarin u gevraagd werd om uw klacht in te trekken. Drie dagen later, op 24/12/2018, werd u

op straat door een vrouw benaderd die u een gsm overhandigde. De beller dreigde er opnieuw mee u

en uw familie te doden indien u uw klacht niet introk. Na dit voorval trok u op 26/12/2018 in bij een

vriend F.A.H. die aan de andere kant van de stad woonde. Af en toe keerde u terug naar uw zaak en uw

woning in Reparto L.H.. In de maand januari 2019 vernam u van een bewaker uit de wijk dat u in de

gaten werd gehouden. Tussen 11/01/2019 en 17/01/2019 stond er regelmatig een auto in de buurt van

uw ouderlijke woning geparkeerd. Rond 14/02/2019 ging u terug in het ouderlijk huis wonen. Op

18/02/2019 en 19/02/2019 merkte u dat een voertuig u in de gaten hield. Op 20/02/2019 diende u een

klacht in bij de politie. Toen de politie naliet u te contacteren, besloot u het land te verlaten. Op

05/03/2019 nam u in San Salvador het vliegtuig en reisde u met uw paspoort via Madrid naar Parijs,

waar u op 06/03/2019 aankwam. Tussen 06/03/2019 en 12/03/2019 verbleef u bij een vriend in Parijs.

Op 12/03/2019 reisde u met de bus naar België, waar u dezelfde dag aankwam. De volgende dag, op

13/03/2019, keerde u terug naar Parijs omdat u enkele documenten bij uw vriend was vergeten. Op

18/03/2019 vertrok u opnieuw naar België met de bus, waar u dezelfde dag aankwam. Op 21/03/2019

meldde u zich aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken en op 26/03/2019 vroeg u internationale

bescherming aan. Op 10/07/2019 kwam een onbekende naar het ouderlijke woning naar u vragen. U

vernam van M. dat op 30/09/2019 in de zaak van de overval een hoorzitting plaatsvond en een tweede

verdachte was opgepakt.

Ter staving van uw verzoek tot internationale bescherming, legde u tijdens het persoonlijk onderhoud

voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) uw paspoort, een

klacht bij de politie betreffende een diefstal van uw auto (24/01/2010), een klacht betreffende een

diefstal van een horloge en gsm en oplichterij (13/01/2016), een klacht (20/02/2019) aangaande

bedreigingen op 24/12/2018, een akte aangaande het hoederecht van uw dochter, een foto van de

vestigingen P.M.S. en Dr. I., een print van google maps met de ligging van beide zaken, twee

krantenartikelen over de aanwezigheid van de bende Mara Salvatrusha (MS) in uw wijk en

krantenartikelen over de algemene veiligheidssituatie neer.

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.

Vooreerst dient opgemerkt dat, zelfs al blijkt uit de beschikbare informatie dat de georganiseerde

misdaadgroepen actief in El Salvador een grote invloed kunnen uitoefenen op het sociale, economische

en politieke leven aldaar en dat deze bendes door sommige bronnen bestempeld worden als een de

facto autoriteit, dan nog pogen deze bendes eerder door middel van criminele activiteiten hun

economische en territoriale positie te behouden en stellen we vast dat de drijfveer van daden van

vervolging veeleer economisch is en geenszins politiek gemotiveerd (cf. COI Focus El Salvador:

Situation Sécuritaire van 15 juli 2019 (beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/

rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf). Bijgevolg is in verzoeken om
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internationale bescherming waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, de reden van de

vervolging veelal niet politiek maar puur crimineel en economisch van aard en is er geen band met

de Conventie van Genève op basis van (toegeschreven) politieke overtuiging aanwezig. Dit is

bijvoorbeeld het geval in situaties van afpersing en vervolging omwille van financiële redenen.

Ook een band met de Conventie op basis van het behoren tot een sociale groep is in de context

van vervolging waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, niet vanzelfsprekend. Om

tot een sociale groep te behoren dient men immers te beantwoorden aan de definitie van een sociale

groep zoals weergegeven in artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet. Volgens deze bepaling moet

een groep worden geacht een specifieke sociale groep te vormen als leden van de groep een

aangeboren kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd kan

worden, of een kenmerk of geloof delen dat voor de identiteit of de morele integriteit van de betrokkenen

dermate fundamenteel is, dat van de betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit opgeven, en

wanneer de groep in het betrokken land een eigen identiteit heeft, omdat zij in haar directe omgeving als

afwijkend wordt beschouwd. Aldus is het enkele feit te behoren tot een groep die omwille van

geldelijke redenen wordt vervolgd, bijvoorbeeld door middel van afpersing, onvoldoende om als

een sociale groep te worden beschouwd in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de

Vreemdelingenwet.

Uit uw verklaringen blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u El Salvador diende te verlaten en er

niet naar terug zou kunnen keren uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van

Genève of dat u er een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4,

§ 2, b) van de Vreemdelingenwet.

U verklaarde El Salvador te hebben verlaten omwille van problemen met criminelen die u ervan

verdenken klacht te hebben ingediend na een overval op de zaak Dr. I.. Deze problemen situeren zich

geheel in de gemeenrechtelijke sfeer en hebben geen uitstaan met één van de criteria van de

Vluchtelingenconventie. Bijgevolg kan u de status van vluchteling niet worden toegekend.

Evenmin kan u de status van subsidiaire bescherming worden toegekend op basis van artikel 48/4, §2

b) van de gecoördineerde Vreemdelingenwet (reëel risico op ernstige schade wegens foltering of

onmenselijke en vernederende behandeling) worden toegekend. Immers, uit uw verklaringen tijdens het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

blijkt dat verschillende elementen de geloofwaardigheid van uw verklaringen zeer ernstig op de helling

zetten.

In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat u uitermate weinig informatie kon verschaffen over de

klacht die uw zakenpartner én vriend M.L.V. bij de politie na de gewapende overval op zijn zaak Dr. I. op

05/12/2018 indiende. Alsook bleef u uitermate vaag over de identiteit van de arrestanten en hiermee

samenhangend met de personen waarmee u problemen kende. U verklaarde dat de politie na de

overval één persoon arresteerde, maar kon niets vertellen over de identiteit van deze persoon (CGVS,

notities persoonlijk onderhoud, p.16). Evenmin wist u of de arrestant deel uitmaakte van een bende

(mara). Voorts bleef u uitermate vaag toen u werd gevraagd wanneer M.L. de klacht heeft ingediend.

Hiernaar gevraagd, antwoordde u enkel in vage bewoordingen dat de klacht vanaf 5 december

ingediend moet zijn geweest (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.16). Ook over de tweede

verdachte kon u geen informatie geven (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.17). Bovenstaande

vage verklaringen zijn niet in overeenstemming te brengen met uw ingeroepen vrees en zetten de

geloofwaardigheid van uw verklaringen op de helling. Uit uw verklaringen voor het CGVS blijkt immers

dat u de klacht van M. en de arrestaties in verband brengt met de problemen waarvoor u het land heeft

verlaten. Omdat uw zaak P.M.S. en deze van M.L., Dr. I., op het moment van de overval in hetzelfde

pand waren gelokaliseerd, dachten de daders dat u de klacht had ingediend en hadden ze het op u

gemunt (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p. 13 en p.19). Rekening houdend met bovenstaande

kan verondersteld worden dat u zich hierover grondig informeert.

In dit verband dient ook te worden opgemerkt dat u op geen enkel ogenblik tijdens uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS informatie kon verschaffen over de personen met wie u na de overval

problemen kende en waarvoor u uiteindelijk El Salvador bent ontvlucht. Hiernaar gevraagd antwoordde

u dat u niet weet wie uw belagers zijn maar het normaliter bendes zijn die de mensen in El Salvador

bedreigen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.20). Een dergelijke algemene beschrijving van de

personen met wie u problemen zou hebben gekend volstaat niet om uw vrees aannemelijk te maken.

Dat u op geen enkel ogenblik probeerde om via uw vriend M. meer te weten te komen over de identiteit

van de personen die u vreest is uitermate vreemd en strookt in het geheel niet met uw verklaringen een

vrees te moeten koesteren. Uw verklaring voor uw gebrekkige informatie is niet afdoende. Ten eerste

verklaarde u dat u M. niet inlichtte over de dreigementen die u na de overval ontving omdat u niet zeker

was dat zijn klacht aan de basis lag van uw problemen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p. 3 en p.

18). Ten tweede zei u in dit verband dat het een delicate zaak betrof en u daarom enkel oppervlakkig

met hem over de zaak sprak (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p. 13 en p.16). Zelfs indien
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rekening wordt gehouden met bovenstaande elementen, kan van iemand als u, die geschoold is, nog

steeds bevriend bent met M. en met hem hetzelfde kantoor deelde, verwacht worden dat u zich zeer

grondig informeert over de feiten die verband houden met uw problemen. Bovendien blijkt uit uw

verklaringen dat de broer van M. een hooggeplaatste functie bekleedt bij de politie (CGVS, notities

persoonlijk onderhoud, p. 17) waardoor het voor u dus zeker niet onmogelijk was om hierover informatie

in te winnen.

Volledigheidshalve dient bij bovenstaande te worden opgemerkt dat u geen enkel begin van bewijs

neerlegde die uw verklaringen over de overval, M.’s klacht, de arrestaties van de verdachten of het

hangende rechtsproces kunnen aantonen.

Voor wat betreft de door u neergelegde klacht die u op 20/02/2019 bij de politie indiende, dient het

volgende te worden opgemerkt. Zo verklaarde u dat u door deze klacht nog meer problemen zal

ondervinden bij terugkeer omdat u daadwerkelijk een klacht indiende, waar u er voorheen enkel van

verdacht werd (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.20).

De vraag die zich opdringt is waarom u, rekening houdend met de problemen en de bedreigingen die u

ondervond omwille van een klacht die u niet had ingediend, toch het risico nam om een klacht in te

dienen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.17-18). Bovendien is het uitermate vreemd dat u tot

20/02/2019 wachtte om klacht in te dienen over uw problemen op 24/12/2018. U verklaarde dat u het

belangrijk vond dat de politie uw verklaringen registreerde omdat u bedreigd werd (CGVS, notities

persoonlijk onderzoek, p.18). Rekening houdend met bovenstaande verklaring is het zeer vreemd dat u

nadien geen enkele stappen heeft ondernomen om te informeren naar het vervolg van uw klacht

(CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.19). Hiernaar gevraagd antwoordde u dat u geen contact nam

omdat de politie u had gezegd dat zij u zouden contacteren (CGVS, notities persoonlijk onderhoud,

p.19). U bleef tevens het antwoord schuldig toen u werd gevraagd naar de naam van de detective die

uw zaak zou opvolgen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.19). Dat u een registratie van uw klacht

eerst uitermate belangrijk achtte, maar vervolgens zelf geen initiatief nam om deze klacht op te volgen is

merkwaardig en tast de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen problemen en de ernst van uw

beweerde actuele vrees aan.

De geloofwaardigheid van uw problemen wordt verder ondermijnd door het volgende. Uit uw

verklaringen voor het CGVS blijkt dat u in de periode dat u bij uw vriend verbleef (26/12/2018 tot

14/02/2019) regelmatig naar uw zaak P.M.S. en het ouderlijk huis in Reparto L.H. terugkeerde (CGVS,

notities persoonlijk onderhoud, p. 15). Bovendien ging u midden februari 2019 opnieuw in het ouderlijk

huis wonen dat gelegen was nabij P.M.S. en waar u in de omgeving bedreigd werd eerder.

Bovenstaande handelingen in de periode voorafgaand aan uw vertrek zijn totaal niet in

overeenstemming te brengen met iemand die een vrees koestert voor zijn leven.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u geen elementen aanhaalde waaruit blijkt dat u momenteel in uw

land gezocht wordt. Voor wat betreft uw verklaring als zou er op 10/07/2019 iemand bij het ouderlijk huis

naar u komen vragen zijn, dient te worden opgemerkt dat u geen enkele informatie kon verschaffen over

de identiteit van de bezoeker (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.4). Uw verklaring als zou dit

bezoek gerelateerd zijn met de problemen waarvoor u het land heeft verlaten, is enkel gebaseerd op

vermoedens en veronderstellingen die u op geen enkel ogenblik kon hardmaken (CGVS, notities

persoonlijk onderhoud, p.4-5).

Tot slot dient te worden aangestipt dat er twijfels rijzen over het feit of u op het moment van de overval

op 05/12/2018 nog zaakvoerder was van P.M.S. met als (tijdelijke) vestigingsplaats, Callo M.A.G.,

nummer 9 in San Salvador. Uit uw LinkedIn pagina blijkt dat u gerant was van P.M.S. sinds september

2015 tot op heden. Uit uw curriculum vitae (publiek beschikbaar op Linkedin) wordt hierover echter iets

anders vermeld.

Namelijk, dat u met uw job bij P.M.S. zou zijn gestopt in augustus 2017 en thans voor Crio Inversiones

werkt. Bovenstaande discrepanties zijn uitermate vreemd en zaaien verwarring over uw professionele

loopbaan op het moment van de overval. Tevens is het merkwaardig dat zowel uit uw facebookprofiel

als op uw Instagram de laatste verwijzing naar P.M.S. reeds dateert van juni 2018. De informatie

waarop het CGVS zich baseert werd toegevoegd aan het administratief dossier. Wat er ook van moge

zijn, u legde geen bewijsstukken neer waaruit blijkt dat u in december 2018 zaakvoerder was van P.M.S.

met vestiging in Reparto L.H..

Voor wat betreft de overige door u aangehaalde problemen, namelijk een diefstal van uw wagen in 2010

en een diefstal en oplichterij in 2016, dient te worden vastgesteld dat deze problemen geen link hebben

met uw concrete vluchtaanleiding, namelijk uw problemen met criminelen die u onder druk zetten om

een klacht in te trekken. Uit bovenstaande dient geconcludeerd te worden dat u onvoldoende heeft

aangetoond dat er zwaarwegende redenen bestaan om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw

land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou oplopen in de zin van de artikel 48/4, §2, b

van de Vreemdelingenwet.
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Tot slot dient te worden opgemerkt dat overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet

aan een verzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend kan worden wanneer er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of,

in voorkomend geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in El Salvador werd de COI Focus El Salvador:

Situation Sécuritaire van 15 juli 2019 (beschikbaar op

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf

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

Seekers from El Salvador” van maart 2016 (beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/56e706e94.html in rekening genomen. Uit deze informatie blijkt dat het

geweld in El Salvador wijdverspreid is en wordt gepleegd door georganiseerde misdaadgroepen, de

Salvadoraanse politie en de veiligheidsdiensten die hierbij burgers met een bepaald profiel viseren. Dit

type geweld heeft bijgevolg geen uitstaan met artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De georganiseerde misdaad is erg actief in El Salvador en het merendeel van de criminele activiteiten

die in het land plaatsvinden is bende gerelateerd. Het geweld wordt er gekenmerkt door

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen,

moorden, ontvoeringen, drugshandel, en afpersing. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld kadert

evenwel niet 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 El

Salvador is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig van aard.

Hoewel de situatie in El Salvador zeer precair is, blijkt nergens uit de informatie dat er actueel in El

Salvador sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere

strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of waarbij

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden

om aan te nemen dat burgers louter door hun aanwezigheid in El Salvador een reëel risico lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De overige door u neergelegde documenten tenslotte, namelijk uw paspoort, uw klacht bij de politie voor

uw problemen in 2010 en 2016, een bemiddelingsakte over de toewijzing van het hoederecht van uw

dochter aan uw ex-partner, de notariële akte van 2016 aangaande de oprichting van uw zaak P.M.S.,

een bewijs van inschrijving van P.M.S. in het handelsregister, een foto van de vestiging van P.M.S. en

Dr. I., een print van google maps met de ligging van beide zaken wijzigen niets aan bovenstaande

appreciatie. Uw nationaliteit, uw identiteit, het feit dat uw ex-partner het hoederecht over uw dochter

heeft, u in 2016 P.M.S. heeft opgericht en deze in hetzelfde gebouw gesitueerd is als Dr. I. worden hier

immers niet in vraag gesteld. Evenmin kunnen de persartikelen over de algemene situatie in El Salvador

bovenstaande appreciatie in positieve zin ombuigen.

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

In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en

62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de formele

motiveringsplicht, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en van het zorgvuldigheidsbeginsel “(noodzakelijkheid al de

elementen van het dossier in aanmerking te nemen en het dossier op een voorzichtige wijze te

behandelen)”, alsook op een beoordelingsfout.
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Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hem de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden

beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift zes rapporten (stukken 3-8), een oproepingsbrief (stuk 9),

documenten betreffende zijn zaak (stuk 10), Whatsapp-berichten tussen hem en zijn vriend M. (stuk 11),

sociale media-berichten voor de zaken P.M.S. en Crio Inversiones (stuk 12) en betalingsbewijzen van

de zaak P.M.S. met zijn handtekening (stuk 13).

De commissaris-generaal voegt bij zijn nota met opmerkingen de COI Focus “Salvador. Retour au pays

des ressortissants” van 9 januari 2020 (bijlage 1).

Verzoeker brengt op 30 november 2020 nog een aanvullende nota bij met volgende stukken: (i)

UNHCR, Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of

S. M. v. Spain (Appl. No 29659/16 before the European Court of Human Rights, 30 january 2017,

available at https://www.refworld.org/docid/588F614C4HTML. (stuk 1), (ii) UNHCR, BRIEF OF AMICUS

CURIAE UNITED HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES IN SUPPORT OF PLAINTIFFS-

APPELLEES in the case of GRACE, et al., Plaintiff-Appellees, v. WILLIAM P. BARR, ATTORNEY

GENERAL,et al., Defendants-Appellants, 31 july, No. 19-5013, available at:

https://www.refworld.org/docid/5d7a0e544HTML (fragmenten, pp15-24), (stuk 2), (iii) vertaling van stuk

9 van het verzoekschrift, (iv) vertaling van stuk 11 van het verzoekschrift (stuk 4), (v) vertaling van stuk

13 van het verzoekschrift.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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. Verzoeker dient om de vluchtelingenstatus toegekend te krijgen overeenkomstig artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet aan te tonen dat hij wordt vervolgd omwille van één van de in artikel 1, A, (2) van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 bepaalde gronden, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

In bestreden beslissing wordt gesteld dat de door verzoeker beschreven moeilijkheden en

asielmotieven, meer bepaald een bedreiging door criminelen die hem ervan verdenken een klacht te

hebben ingediend tegen hen, geen nexus vertonen met één van de voormelde vervolgingsgronden en

bijgevolg niet kunnen worden aanzien als ‘vervolging’ in de zin van het Verdrag van Genève. Verzoeker

ontwikkelt geen argumenten die een ander licht kunnen werpen op de voormelde pertinente en terechte

besluitvorming.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij, mede gelet op de groeiende impact van de

bendes in El Salvador op steeds meer aspecten van het leven in El Salvador, door deze bendes wordt

gepercipieerd als een politieke tegenstander aangezien hij niet kan voldoen aan hun eisen daar hij een

niet door hem ingediende klacht niet kan intrekken, kan hij geenszins worden bijgetreden. Dit betreffen

louter post factum beweringen aangezien uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat
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verzoeker bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op geen enkel

ogenblik melding maakte van de bewering dat hij door de bende die hem zou bedreigen zou worden

gepercipieerd als een politieke tegenstander. Integendeel, verzoeker slaagde er tijdens zijn persoonlijk

onderhoud niet in om informatie te verschaffen over de personen die hem bedreigden (zie ook infra).

Verzoekers bewering dat hij niet aan de eisen van de bendes kan voldoen omdat hij een niet door hem

ingediende klacht niet kan intrekken, is bovendien onverzoenbaar met zijn bewering dat hij nadien zelf

ook een klacht indiende. Dat de bendes in El Salvador hem een politieke overtuiging zouden toemeten,

overtuigt dan ook geenszins.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij minstens deel uitmaakt “van de sociale groep van

de personen die zich omwille van gewetensredenen verzetten tegen de bestendiging van de macht van

de bendes in El Salvador”, kan hij evenmin worden bijgetreden. In de bestreden beslissing wordt

hierover terecht gemotiveerd als volgt:

“Om tot een sociale groep te behoren dient men immers te beantwoorden aan de definitie van een

sociale groep zoals weergegeven in artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet. Volgens deze

bepaling moet een groep worden geacht een specifieke sociale groep te vormen als leden van de groep

een aangeboren kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd

kan worden, of een kenmerk of geloof delen dat voor de identiteit of de morele integriteit van de

betrokkenen dermate fundamenteel is, dat van de betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit

opgeven, en wanneer de groep in het betrokken land een eigen identiteit heeft, omdat zij in haar directe

omgeving als afwijkend wordt beschouwd.”

Verzoekers omschrijving van de sociale groep “van de personen die zich omwille van gewetensredenen

verzetten tegen de bestendiging van de macht van de bendes in El Salvador” voldoet niet aan de

definitie van een sociale groep zoals bepaald in artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet.

2.3.2.2. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een

gegronde vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

2.3.3.1. Verzoeker voert aan dat hij wordt bedreigd door criminelen die hem ervan verdenken tegen hen

een klacht te hebben ingediend. In de bestreden beslissing wordt verzoeker de subsidiaire

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

(i) verzoeker slechts gebrekkige informatie kon verschaffen over de klacht die zijn vriend M. indiende, de

identiteit van de gearresteerde personen en de identiteit van de personen die hem zouden hebben

bedreigd; (ii) verzoeker zich onvoldoende de moeite getroostte om zich over zijn belagers te informeren,

hetgeen des te meer klemt daar hij zijn vriend M. niet inlichtte over de bedreigingen die hij had

ontvangen; (iii) niet kan worden ingezien waarom verzoeker alsnog zelf een klacht zou indienen op 20

februari 2019 nadat hij reeds zou zijn bedreigd omwille van een klacht die hij zelf niet indiende, terwijl hij

nadien deze door hem ingediende klacht niet meer opvolgde; (iv) de ernst en de geloofwaardigheid van

verzoekers voorgehouden bedreigingen door criminelen wordt ondermijnd door zijn verklaring dat hij in

de periode dat hij bij een vriend verbleef regelmatig naar zijn zaak en ouderlijk huis terugkeerde en in

februari 2019 opnieuw in zijn ouderlijk huis ging wonen waar hij eerder werd bedreigd; (v) verzoekers

verklaring dat er op 10 juli 2019 iemand naar hem is komen vragen bij zijn ouderlijk huis slechts een

blote bewering betreft; (vi) verzoekers bewering dat hij op het moment van de overval op 5 december

2018 zaakvoerder was van P.M.S. niet te rijmen valt met zijn curriculum vitae (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier); (vii) de diefstal van verzoekers wagen in 2010 en een

geval van diefstal en oplichterij in 2016 geen nexus vertonen met verzoekers vluchtmotieven; en (viii) de

door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de

voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

2.3.3.2. De Raad stelt vast dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde

motieven uit de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het

herhalen van en volharden in zijn eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum

beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder

evenwel op dienstige wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.3.3. Zo motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoeker slechts

gebrekkige informatie kon verschaffen over de klacht die zijn vriend M. indiende, de identiteit van de

gearresteerde personen en de identiteit van de personen die hem zouden hebben bedreigd, alsook dat
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verzoeker zich onvoldoende de moeite getroostte om zich over zijn belagers te informeren, hetgeen des

te meer klemt daar hij zijn vriend M. niet inlichtte over de bedreigingen die hij had ontvangen:

“In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat u uitermate weinig informatie kon verschaffen over de

klacht die uw zakenpartner én vriend M.L.V. bij de politie na de gewapende overval op zijn zaak Dr. I. op

05/12/2018 indiende. Alsook bleef u uitermate vaag over de identiteit van de arrestanten en hiermee

samenhangend met de personen waarmee u problemen kende. U verklaarde dat de politie na de

overval één persoon arresteerde, maar kon niets vertellen over de identiteit van deze persoon (CGVS,

notities persoonlijk onderhoud, p.16). Evenmin wist u of de arrestant deel uitmaakte van een bende

(mara). Voorts bleef u uitermate vaag toen u werd gevraagd wanneer M.L. de klacht heeft ingediend.

Hiernaar gevraagd, antwoordde u enkel in vage bewoordingen dat de klacht vanaf 5 december

ingediend moet zijn geweest (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.16). Ook over de tweede

verdachte kon u geen informatie geven (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.17). Bovenstaande

vage verklaringen zijn niet in overeenstemming te brengen met uw ingeroepen vrees en zetten de

geloofwaardigheid van uw verklaringen op de helling. Uit uw verklaringen voor het CGVS blijkt immers

dat u de klacht van M. en de arrestaties in verband brengt met de problemen waarvoor u het land heeft

verlaten. Omdat uw zaak P.M.S. en deze van M.L., Dr. I., op het moment van de overval in hetzelfde

pand waren gelokaliseerd, dachten de daders dat u de klacht had ingediend en hadden ze het op u

gemunt (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p. 13 en p.19). Rekening houdend met bovenstaande

kan verondersteld worden dat u zich hierover grondig informeert.

In dit verband dient ook te worden opgemerkt dat u op geen enkel ogenblik tijdens uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS informatie kon verschaffen over de personen met wie u na de overval

problemen kende en waarvoor u uiteindelijk El Salvador bent ontvlucht. Hiernaar gevraagd antwoordde

u dat u niet weet wie uw belagers zijn maar het normaliter bendes zijn die de mensen in El Salvador

bedreigen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.20). Een dergelijke algemene beschrijving van de

personen met wie u problemen zou hebben gekend volstaat niet om uw vrees aannemelijk te maken.

Dat u op geen enkel ogenblik probeerde om via uw vriend M. meer te weten te komen over de identiteit

van de personen die u vreest is uitermate vreemd en strookt in het geheel niet met uw verklaringen een

vrees te moeten koesteren. Uw verklaring voor uw gebrekkige informatie is niet afdoende. Ten eerste

verklaarde u dat u M. niet inlichtte over de dreigementen die u na de overval ontving omdat u niet zeker

was dat zijn klacht aan de basis lag van uw problemen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p. 3 en p.

18). Ten tweede zei u in dit verband dat het een delicate zaak betrof en u daarom enkel oppervlakkig

met hem over de zaak sprak (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p. 13 en p.16). Zelfs indien

rekening wordt gehouden met bovenstaande elementen, kan van iemand als u, die geschoold is, nog

steeds bevriend bent met M. en met hem hetzelfde kantoor deelde, verwacht worden dat u zich zeer

grondig informeert over de feiten die verband houden met uw problemen. Bovendien blijkt uit uw

verklaringen dat de broer van M. een hooggeplaatste functie bekleedt bij de politie (CGVS, notities

persoonlijk onderhoud, p. 17) waardoor het voor u dus zeker niet onmogelijk was om hierover informatie

in te winnen.”

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift evenmin enige bijkomende informatie verschaft

over de klacht die zijn vriend M. indiende, over de personen die in het kader van deze klacht zouden zijn

gearresteerd of over de criminelen die hem na deze klacht zouden hebben bedreigd. Dat verzoeker

tussen september 2019 en februari 2020 via Whatsapp zijn vriend M. zou hebben gevraagd naar de

stand van zaken, de identiteit en het lot van de verdachten en documenten ter staving van de

rechtszaak, zoals hij beweert in zijn verzoekschrift, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekers

kennis van de klacht die zijn vriend M. indiende, van de personen die in het kader van deze klacht

zouden zijn gearresteerd en van de criminelen die hem na deze klacht zouden hebben bedreigd tijdens

zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 1

oktober 2019 gebrekkig is. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker zich hierover zou

informeren voorafgaand aan zijn beslissing om zijn land van herkomst te ontvluchten en elders

internationale bescherming te zoeken. De beslissing om het land van herkomst te verlaten is immers

een dermate ingrijpende gebeurtenis dat in redelijkheid kan worden aangenomen dat men voorafgaand

aan het vertrek een nauwkeurige afweging maakt van alle elementen van het risico op vervolging en de

gevolgen hiervan. Dat verzoeker pas na zijn vertrek uit El Salvador de moeite zou nemen om zich over

de precieze omstandigheden van zijn voorgehouden vluchtrelaas te informeren, doet dan ook afbreuk

aan de ernst en de geloofwaardigheid van dit vluchtrelaas. Dit klemt des te meer daar hij verklaarde dat

de broer van zijn vriend M. een hooggeplaatste functie bij de politie heeft (notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 17), zodat des te meer van hem kan worden verwacht dat hij zich terdege informeert

alvorens te beslissen zijn land van herkomst te ontvluchten op zoek naar internationale bescherming.

De uitprints van de Whatsapp-berichten die verzoeker met zijn vriend M. zou hebben uitgewisseld
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(verzoekschrift, stuk 11,) kunnen hierop geen ander licht werpen daar zij werden verstuurd nadat

verzoeker El Salvador reeds had verlaten en in België onderhavig verzoek om internationale

bescherming had ingediend. Bovendien zijn dergelijke uitprints gemakkelijk manipuleerbaar door middel

van allerhande knip- en plakwerk, hetgeen de bewijswaarde ervan relativeert. Tevens staat het

geenszins vast dat de inhoud van deze Whatsapp-berichten met de werkelijkheid overeenstemt daar

deze ook door enscenering kunnen worden verstuurd, temeer daar verzoeker deze berichten pas

verstuurde na zijn vertrek uit El Salvador en nadat hij in België onderhavig verzoek om internationale

bescherming indiende. Dergelijke berichten ontberen objectieve bewijswaarde.

2.3.3.4. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat niet kan

worden ingezien waarom verzoeker alsnog zelf een klacht zou indienen op 20 februari 2019 nadat hij

reeds zou zijn bedreigd omwille van een klacht die hij zelf niet indiende, terwijl hij nadien deze door hem

ingediende klacht niet meer opvolgde:

“Voor wat betreft de door u neergelegde klacht die u op 20/02/2019 bij de politie indiende, dient het

volgende te worden opgemerkt. Zo verklaarde u dat u door deze klacht nog meer problemen zal

ondervinden bij terugkeer omdat u daadwerkelijk een klacht indiende, waar u er voorheen enkel van

verdacht werd (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.20).

De vraag die zich opdringt is waarom u, rekening houdend met de problemen en de bedreigingen die u

ondervond omwille van een klacht die u niet had ingediend, toch het risico nam om een klacht in te

dienen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.17-18). Bovendien is het uitermate vreemd dat u tot

20/02/2019 wachtte om klacht in te dienen over uw problemen op 24/12/2018. U verklaarde dat u het

belangrijk vond dat de politie uw verklaringen registreerde omdat u bedreigd werd (CGVS, notities

persoonlijk onderzoek, p.18). Rekening houdend met bovenstaande verklaring is het zeer vreemd dat u

nadien geen enkele stappen heeft ondernomen om te informeren naar het vervolg van uw klacht

(CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.19). Hiernaar gevraagd antwoordde u dat u geen contact nam

omdat de politie u had gezegd dat zij u zouden contacteren (CGVS, notities persoonlijk onderhoud,

p.19). U bleef tevens het antwoord schuldig toen u werd gevraagd naar de naam van de detective die

uw zaak zou opvolgen (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.19). Dat u een registratie van uw klacht

eerst uitermate belangrijk achtte, maar vervolgens zelf geen initiatief nam om deze klacht op te volgen is

merkwaardig en tast de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen problemen en de ernst van uw

beweerde actuele vrees aan.”

De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar deze oordeelt dat het geenszins aannemelijk is dat

verzoeker, die beweert te zijn bedreigd door criminelen die hem er (verkeerdelijk) van beschuldigen een

klacht tegen hen te hebben ingediend en die willen dat hij deze klacht (die eigenlijk door zijn vriend M.

werd ingediend) intrekt, nadien zelf alsnog een klacht indient en dit bijna twee maanden nadat hij werd

bedreigd. Dit klemt des te meer daar verzoeker niet weet wie de detective was die zijn klacht

behandelde hoewel diens naam volgens hem in de klacht wordt vermeld en daar hij na het indienen van

deze klacht geen moeite meer nam om deze klacht op te volgen (notities van het persoonlijk onderhoud,

p. 19) hetgeen de ernst en de geloofwaardigheid van het relaas ondermijnt. Dat verzoeker op 11

februari 2020 een oproepingsbrief van het parket ontving, doet hieraan geen afbreuk. Er dient

opgemerkt dat in casu niet wordt betwijfeld dat verzoeker een klacht indiende op 20 februari 2019 (zie

map 'Documenten' in het administratief dossier), doch het indienen van een klacht vormt op zich geen

bewijs van de waarachtigheid van de erin opgenomen elementen. In dezelfde zin is de oproepingsbrief

van het parket (verzoekschrift, stuk 9) geen bewijs van de waarachtigheid van de beweerde

bedreigingen. Gelet op het criminele geweld dat in El Salvador op grote schaal voorkomt, zoals blijkt uit

de beschikbare informatie in het rechtsplegingsdossier, kan worden aangenomen dat de Salvadoraanse

parketten een klacht over bedreigingen door criminelen ernstig nemen, doch dit betekent op zich niet dat

verzoekers klacht gegrond zou zijn en/of dat de erin opgenomen verklaringen zouden overeenstemmen

met de werkelijkheid. Bovendien bevat de voorgelegde oproepingsbrief geen elementen waaruit zou

kunnen blijken dat aan verzoekers vluchtrelaas alsnog geloof kan worden gehecht. Het betreft

bovendien een kopie die wegens de manipuleerbaarheid ervan door middel van allerhande knip- en

plakwerk bewijswaarde ontbeert.

2.3.3.5. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de ernst en

de geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden bedreigingen door criminelen wordt ondermijnd

door zijn verklaring dat hij in de periode dat hij bij een vriend verbleef regelmatig naar zijn zaak en

ouderlijk huis terugkeerde en in februari 2019 opnieuw in zijn ouderlijk huis ging wonen waar hij eerder

werd bedreigd, alsook dat verzoekers verklaring dat er op 10 juli 2019 iemand naar hem is komen

vragen bij zijn ouderlijk huis slechts een blote bewering betreft:
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“De geloofwaardigheid van uw problemen wordt verder ondermijnd door het volgende. Uit uw

verklaringen voor het CGVS blijkt dat u in de periode dat u bij uw vriend verbleef (26/12/2018 tot

14/02/2019) regelmatig naar uw zaak P.M.S. en het ouderlijk huis in Reparto L.H. terugkeerde (CGVS,

notities persoonlijk onderhoud, p. 15). Bovendien ging u midden februari 2019 opnieuw in het ouderlijk

huis wonen dat gelegen was nabij P.M.S. en waar u in de omgeving bedreigd werd eerder.

Bovenstaande handelingen in de periode voorafgaand aan uw vertrek zijn totaal niet in

overeenstemming te brengen met iemand die een vrees koestert voor zijn leven.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u geen elementen aanhaalde waaruit blijkt dat u momenteel in uw

land gezocht wordt. Voor wat betreft uw verklaring als zou er op 10/07/2019 iemand bij het ouderlijk huis

naar u komen vragen zijn, dient te worden opgemerkt dat u geen enkele informatie kon verschaffen over

de identiteit van de bezoeker (CGVS, notities persoonlijk onderhoud, p.4). Uw verklaring als zou dit

bezoek gerelateerd zijn met de problemen waarvoor u het land heeft verlaten, is enkel gebaseerd op

vermoedens en veronderstellingen die u op geen enkel ogenblik kon hardmaken (CGVS, notities

persoonlijk onderhoud, p.4-5).”

Dienaangaande voert verzoeker geen enkel concreet en inhoudelijk verweer in zijn verzoekschrift. Aldus

blijft deze motivering onverminderd overeind.

2.3.3.6. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers

bewering dat hij op het moment van de overval op 5 december 2018 zaakvoerder was van P.M.S. niet te

rijmen valt met zijn curriculum vitae (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier):

“Tot slot dient te worden aangestipt dat er twijfels rijzen over het feit of u op het moment van de overval

op 05/12/2018 nog zaakvoerder was van P.M.S. met als (tijdelijke) vestigingsplaats, Callo M.A.G.,

nummer 9 in San Salvador. Uit uw LinkedIn pagina blijkt dat u gerant was van P.M.S. sinds september

2015 tot op heden. Uit uw curriculum vitae (publiek beschikbaar op Linkedin) wordt hierover echter iets

anders vermeld.

Namelijk, dat u met uw job bij P.M.S. zou zijn gestopt in augustus 2017 en thans voor Crio Inversiones

werkt. Bovenstaande discrepanties zijn uitermate vreemd en zaaien verwarring over uw professionele

loopbaan op het moment van de overval. Tevens is het merkwaardig dat zowel uit uw facebookprofiel

als op uw Instagram de laatste verwijzing naar P.M.S. reeds dateert van juni 2018. De informatie

waarop het CGVS zich baseert werd toegevoegd aan het administratief dossier. Wat er ook van moge

zijn, u legde geen bewijsstukken neer waaruit blijkt dat u in december 2018 zaakvoerder was van P.M.S.

met vestiging in Reparto L.H..”

In zijn verzoekschrift verwijst verzoeker naar activiteiten op sociale media en betalingsbewijzen waaruit

volgens hem blijkt dat hij wel degelijk actief was voor P.M.S. en Crio Inversiones. Er dient evenwel

opgemerkt dat in verzoekers curriculum vitae beschikbaar op de website LinkedIn (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier) wordt vermeld dat verzoeker zijn job bij P.M.S. stopzette

in augustus 2017 en dat hij thans voor Crio Inversiones werkt. Verzoeker laat na om een verklaring te

bieden voor deze discrepantie. Het louter voorleggen van uitprints van activiteiten op sociale media en

betalingsbewijzen volstaat niet om deze discrepantie te verschonen. Daarenboven zijn de voorgelegde

uitprints van activiteiten op sociale media en de betalingsbewijzen slechts kopieën die wegens de

manipuleerbaarheid ervan door middel van allerhande knip- en plakwerk bewijswaarde ontberen. Uit de

vertaling van stuk 9 blijkt bovendien dat deze vorderingen tot betaling op naam staan van P.M.S.,; de

identiteit van de zaakvoerder wordt er niet in vermeld zodat deze geen bewijs vormen van verzoekers

bewering dat hij in 2019 nog steeds actief was voor P.M.S.. Hoe dan ook, dient erop gewezen dat

rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met diverse onderdelen

van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet dragen, maar kan in

samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is immers het geheel van de in

de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal hebben doen besluiten

verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.

2.3.3.6. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de diefstal

van verzoekers wagen in 2010 en een geval van diefstal en oplichterij in 2016 geen nexus vertonen met

verzoekers vluchtmotieven:

“Voor wat betreft de overige door u aangehaalde problemen, namelijk een diefstal van uw wagen in

2010 en een diefstal en oplichterij in 2016, dient te worden vastgesteld dat deze problemen geen link

hebben met uw concrete vluchtaanleiding, namelijk uw problemen met criminelen die u onder druk

zetten om een klacht in te trekken.”
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Dienaangaande voert verzoeker geen enkel concreet en inhoudelijk verweer in zijn verzoekschrift. Aldus

blijft deze motivering onverminderd overeind.

2.3.3.7. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker, onder verwijzing naar algemene rapporten, dat hij tot

verschillende risicocategorieën behoort:

“Als eigenaar of beheerder van een onderneming maakt verzoeker deel uit van een categorie van

personen die een verhoogd risico lopen om het slachtoffer te worden van een vorm van afpersing

(“Personnes susceptible d’être victimes d’extorsion”; COI Focus 15 juli 219, p. 12);

Daarnaast wordt verzoeker door de bendes beschouwd als een informant of getuige van de misdaden

gepleegd door benden (zie COI Focus Situation Sécuritaire, p. 13) : de bande verdenkt hem een klacht

te hebben ingediend in navolging van de overval op de winkel Dr. I. Dat hij in realiteit deze klacht niet

indiende is niet relevant aangezien het louter feit dat de bedreigende bende hiervan overtuigd is

voldoende is om het bestaan van een risico vast te stellen.

Aangezien verzoeker niet kon gehoorzamen aan de vraag van de pandilla, omdat het onmogelijk is een

klacht terug te trekken die niet werd ingediend, wordt verzoeker ook beschouwd als iemand die zich

tegen het gezag van de bende verzet wat op zich ook een verhoogd risico inhoudt (Coi Focus, situation

sécuritaire, p. 11-12).”

Verder wijst verzoeker er in zijn verzoekschrift op dat objectieve informatie bevestigt dat personen die

reeds eerder individuele problemen met bendes ondervonden een groot risico lopen om ingeval van

terugkeer opnieuw ernstige problemen te ondervinden. Hij stelt dat hij niet over een intern

vestigingsalternatief beschikt en verwijst hiervoor naar verschillende bronnen zoals een rapport van 5

februari 2020 van Human Rights Watch.

Hoger is echter reeds komen vast te staan dat aan verzoekers vluchtrelaas geen geloof kan worden

gehecht (zie supra). Verzoeker kan dan ook niet dienstig naar dit vluchtrelaas verwijzen teneinde in

concreto aannemelijk te maken dat hij een risicoprofiel heeft ingeval van terugkeer naar El Salvador.

Omwille van verzoekers ongeloofwaardig vluchtrelaas dient evenmin een intern vestigingsalternatief in

zijn hoofde onderzocht te worden.

Verder voert verzoeker in zijn verzoekschrift ook algemene informatie aan waaruit volgens hem blijkt dat

een El Salvadoraan die na een verblijf in het buitenland terugkeert naar El Salvador louter omwille van

dit verblijf in het buitenland een verhoogd risico loopt, onder meer om als welvarend te worden

beschouwd en zodoende het slachtoffer te worden van afpersing en gewelddaden. De Raad stelt

evenwel vast dat op basis van de beschikbare informatie (verzoekschrift, stuk 3.a en nota met

opmerkingen, bijlage 1) niet kan worden aangenomen dat iedere terugkerende El Salvadoraan enkel en

alleen door deze terugkeer een reëel risico loopt om ernstige schendingen te ondergaan in de zin van

artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. De terugkeer naar El Salvador blijkt immers een complex

gegeven dat door vele factoren wordt beïnvloed waaronder uiteraard het profiel van de verzoeker om

internationale bescherming zelf, de achterliggende redenen van zijn vertrek, de duur van het verblijf in

het buitenland en het land waar hij verbleven heeft. Voorts is onder meer ook duidelijk dat een verblijf in

landen waar de El Salvadoraanse bendes actief zijn (de Verenigde Staten, naburige landen, et cetera)

en de eventuele rol van de verzoeker bij deze bendes in het buitenland - of in El Salvador zelf voor zijn

vertrek - belangrijk is bij het beoordelen van de terugkeer. Een individuele beoordeling is dan ook

noodzakelijk. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift evenwel niet verder komt dan te

verwijzen naar en citeren uit louter algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn concrete,

individuele situatie. Hij slaagt er dan ook niet in in concreto aan te tonen dat hij omwille van zijn verblijf

in het buitenland nood heeft aan internationale bescherming. Dit klemt des te meer daar hij zelf nooit

eerder melding maakte van een dergelijke nood aan internationale bescherming. Het voor het eerst

opwerpen ervan in onderhavig verzoekschrift is dan ook laattijdig en doet afbreuk aan de ernst en de

geloofwaardigheid ervan.

Verzoekers kritiek in de aanvullende nota van 30 november 2020 heeft geenszins betrekking op de

bestreden beslissing doch richt zich uitsluitend op het arrest dat op 5 november 2020 werd uitgesproken

in Verenigde Kamers. Dergelijke kritiek kan niet in aanmerking worden genomen om tot hervorming of

vernietiging van de bestreden beslissing te komen en wordt derhalve niet dienstig aangevoerd. Het

document van UNHCR dat verzoeker nog bijbrengt in zijn aanvullende nota van 30 november betreft

een aantal aanbevelingen die door het UNHCR werden gegeven in een specifieke individuele zaak

tegen Spanje bij het EHRM. Dit geldt eveneens voor de “Brief of Amicus Curiae UNHCR in support of

plaintiffs-appellees” die louter aanbevelingen van UNHCR bevat in een individuele zaak in de Verenigde

Staten.
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2.3.3.8. Met betrekking tot de door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het

administratief dossier) motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing, mede gelet op het

voorgaande, terecht als volgt:

“De overige door u neergelegde documenten tenslotte, namelijk uw paspoort, uw klacht bij de politie

voor uw problemen in 2010 en 2016, een bemiddelingsakte over de toewijzing van het hoederecht van

uw dochter aan uw ex-partner, de notariële akte van 2016 aangaande de oprichting van uw zaak

P.M.S., een bewijs van inschrijving van P.M.S. in het handelsregister, een foto van de vestiging van

P.M.S. en Dr. I., een print van google maps met de ligging van beide zaken wijzigen niets aan

bovenstaande appreciatie. Uw nationaliteit, uw identiteit, het feit dat uw ex-partner het hoederecht over

uw dochter heeft, u in 2016 P.M.S. heeft opgericht en deze in hetzelfde gebouw gesitueerd is als Dr. I.

worden hier immers niet in vraag gesteld. Evenmin kunnen de persartikelen over de algemene situatie in

El Salvador bovenstaande appreciatie in positieve zin ombuigen.”

Dienaangaande voert verzoeker geen enkel concreet en inhoudelijk verweer in zijn verzoekschrift. Aldus

blijft deze motivering onverminderd overeind. Dat P.M.S. van adres wijzigde (verzoekschrift, stuk 10)

wordt heden niet betwijfeld. De door verzoeker bijgebrachte informatie (verzoekschrift, stukken 3-8)

vermag aan de voormelde vaststellingen geen afbreuk te doen. Deze informatie is van louter algemene

aard en heeft geen betrekking op zijn persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of

vervolgd. Verzoeker dient het aangevoerde risico op ernstige schade in concreto aan te tonen en blijft

hier, gelet op het voorgaande, in gebreke. De overige bij het verzoekschrift gevoegde stukken (stukken

9 en 11-13) kwamen hoger reeds aan bod (zie supra).

2.3.3.9. Gezien het geheel van wat voorafgaat, slaagt verzoeker er niet in de voormelde motieven uit de

bestreden beslissing te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief en

rechtsplegingsdossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad overgenomen en tot de zijne

gemaakt.

2.3.3.10. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens

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

Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan 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.

2.3.3.11. De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is

dat verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt 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.

Met betrekking tot artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet motiveert de commissaris-generaal in

de bestreden beslissing terecht als volgt:

“Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in El Salvador werd de COI Focus El Salvador:

Situation Sécuritaire van 15 juli 2019 (beschikbaar op

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf

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

Seekers from El Salvador” van maart 2016 (beschikbaar op

https://www.refworld.org/docid/56e706e94.html in rekening genomen. Uit deze informatie blijkt dat het

geweld in El Salvador wijdverspreid is en wordt gepleegd door georganiseerde misdaadgroepen, de

Salvadoraanse politie en de veiligheidsdiensten die hierbij burgers met een bepaald profiel viseren. Dit

type geweld heeft bijgevolg geen uitstaan met artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De georganiseerde misdaad is erg actief in El Salvador en het merendeel van de criminele activiteiten

die in het land plaatsvinden is bende gerelateerd. Het geweld wordt er gekenmerkt door

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen,

moorden, ontvoeringen, drugshandel, en afpersing. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld kadert

evenwel niet 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



RvV X - Pagina 13

voor een welbepaalde reden of doel (bv. wraak, losgeld, macht, etc.). Het (crimineel) geweld in El

Salvador is dan ook in wezen doelgericht, en niet willekeurig van aard.

Hoewel de situatie in El Salvador zeer precair is, blijkt nergens uit de informatie dat er actueel in El

Salvador sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere

strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of waarbij

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden

om aan te nemen dat burgers louter door hun aanwezigheid in El Salvador een reëel risico lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.”

Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd “dat de veiligheidssituatie, de tactieken, strategieën en

doelwitten van de bendes in Salvador na 2015 sterk evolueerde (zie stukken 5 en 6)”, dat “Daar waar zij

vroeger voornamelijk criminele doelen hadden blijkt dat zij nu ook politieke ambities hebben en controle

wensen hebben over regio’s en gebieden en vooral bevolkingen”, dat “zij ook de directe strijd [zijn]

aangegaan met de officiële veiligheidsdiensten van het land”, dat “de veiligheidssituatie in El Salvador

geëvolueerd is van wijdverspreide criminaliteit naar een gewapend conflict tussen de bendes onderling

en tussen de bendes en de overheid”, dat “De bendes in Salvador een zekere organisaties [hebben], er

wordt geschat dat er 60.000 leden zijn, toegang hebben tot wapens die gebruikt worden in

gewelddadige acties tegen de bevolking enerzijds en de overheid anderzijds, en de ambitie hebben om

territorium en bevolkingen te controleren”, dat “Het niveau van het geweld op het niveau of zelfs hoger

[is] dan het niveau van geweld in conflictzones”, dat “Het niveau van geweld ook diepgaande gevolgen

[heeft] op het publiek leven, van beperkingen in mobiliteit van burgers tot een groot aantal gedwongen

verplaatsingen (jaarlijks 4 à 5% van de bevolking)”, wordt aangenomen dat de criminaliteit in El Salvador

bijzonder ernstig is, zoals ook blijkt uit de geconsulteerde bronnen in de COI Focus “Salvador: Situation

Sécuritaire” van 15 juli 2019 (zie weblink opgenomen in de bestreden beslissing).

Uit de informatie blijkt dat het aanwezige geweld voortkomt uit wraakacties tussen rivaliserende bendes

en uit confrontaties tussen de bendes en de autoriteiten (COI Focus “Salvador: Situation Sécuritaire”

van 15 juli 2019, p. 6). De bendes viseren andere bendes, terwijl de overheid tracht op te treden tegen

de criminele groeperingen, met wisselend succes (COI Focus “Salvador: Situation Sécuritaire” van 15

juli 2019, p. 6-7). De bendes en autoriteiten viseren hierbij burgers met een duidelijk profiel (COI Focus

“Salvador: Situation Sécuritaire” van 15 juli 2019, p. 11-19) waaronder: burgers die zich tegen bendes of

de overheid verzetten; informanten, getuigen en slachtoffers van misdaden begaan door bendes of door

de veiligheidstroepen; familieleden, buren of anderen die gelinkt worden aan bendes; burgers die

bendes verlaten of verraden hebben; LGBTI-personen; burgers met bepaalde beroepen; (ex-)

politieagenten en (ex-)militairen; burgers die professioneel betrokken zijn bij het onderzoek of de

bestrijding van georganiseerde misdaad, waaronder rechters, officieren van justitie en advocaten;

inboorlingen. In die zin beschrijft het rapport “An atomised crisis Reframing displacement caused by

crime and violence in El Salvador” van september 2018, opgesteld door het “Refugee Law Initiative” van

de universiteit van Londen (zie COI Focus “Salvador: Situation Sécuritaire” van 15 juli 2019), het geweld

door de bendes als “highly targeted and individualized”. Ook UNHCR stelde vast “that most if not all

violence in Salvadorian society is discriminate, targeting specific individuals or groups of individuals for

specific reasons” (“Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from El Salvador” van maart 2016, p. 44-45). De verzoeken om internationale bescherming van

jonge vrouwen, minderjarigen, jongeren en kwetsbare personen dienen met verhoogde aandacht te

worden onderzocht. De Raad kan enkel vaststellen dat niettemin de schade die omstaande derden kan

treffen, het geweld in El Salvador doelgericht en niet willekeurig is, noch van die aard om aan te nemen

dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied,

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Er kan bijgevolg uit de beschikbare informatie niet worden afgeleid dat thans in El Salvador een

gewapend conflict heerst in de zin van artikel 48/4 § 2 c) van de Vreemdelingenwet.

2.3.3.12. Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december 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


