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nr. 253 875 van 3 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

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 18 januari 2021

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

staatlozen van 15 december 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 maart 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor

verzoeker, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

29 december 2019 als niet-begeleide minderjarige België binnen met een paspoort zonder visum en

verzoekt op 3 januari 2020 om internationale bescherming. Op 15 december 2020 beslist de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de

thans bestreden beslissing, die op 17 december 2020 aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:



RvV X - Pagina 2

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 20 april 2002 in Santa Ana in

het gelijknamige departement. U woonde uw hele leven in het kanton Monte Bello in de gemeente

El Congo, eveneens in het departement Santa Ana, samen met uw ouders. In november 2019

studeerde u af van het middelbaar onderwijs aan het Nationaal Instituut van El Congo. Tijdens de

weekends hielp u uw moeder regelmatig met het verkopen van snacks aan de kerk.

Vanaf juni 2019 werd uw moeder omwille van de verkoop van de snacks door bendeleden van de bende

18 afgeperst voor een voor u onbekend bedrag. Op 30 juni betaalde ze dit een eerste keer, in juli

betaalde ze de helft van het gevraagde bedrag, in augustus iets meer dan de helft en in september kon

ze niet betalen. Rond 20 september kwamen gewapende bendeleden naar u vlakbij uw school. Ze

zeiden dat uw moeder moest betalen, anders zou u er de gevolgen van dragen. In de laatste week van

oktober werd u opnieuw bij uw school benaderd door bendeleden. Ze zeiden dat, als uw moeder het

bedrag niet betaalde, het jullie laatste maand samen zou zijn. Uw moeder betaalde in oktober het

bedrag niet. Eind november betaalde uw moeder opnieuw het gevraagde bedrag. De eerste vijftien

dagen van december ging u bij uw zus in San Salvador logeren. Ook na uw vertrek bleef uw moeder

geven wat ze tijdens de maand verdient aan de bendeleden.

U verliet El Salvador op 28 december 2019 op legale wijze met het vliegtuig. U reisde via Spanje naar

België, waar u op 29 december 2019 aankwam.

Op 3 januari 2020 vroeg u internationale bescherming aan de Belgische autoriteiten.

U vreest bij een terugkeer gedood te worden door een lid van de bende 18.

U legt ter staving van uw verzoek om internationale bescherming volgende documenten neer: uw

paspoort, de identiteitskaarten van uw ouders, uw geboorteakte, de toestemming van uw ouders om

El Salvador te verlaten, een overzicht van uw vluchten, een notariële verklaring van uw ouders over uw

problemen en vier foto’s van de verkoop van snacks.

B. Motivering

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

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

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

kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in

het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten

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

Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst

en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat u er niet in slaagt het CGVS ervan te overtuigen uit een

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie uw land van herkomst te

hebben verlaten of zulk een vrees te koesteren bij terugkeer naar uw land. Evenmin heeft u aannemelijk

gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a)

en b) van de Vreemdelingenwet. De elementen die volgens u aan de basis van zulk een vrees of risico

zouden liggen zijn immers ongeloofwaardig.

In de eerste plaats verschillen uw verklaringen op talrijke punten met de notariële verklaring van uw

ouders. Zij verklaren namelijk dat de afpersing begon in september 2019 en dat de bendeleden hiervoor

een briefje onder de deur staken. Aangezien enkele buren hetzelfde was overkomen, negeerden jullie

volgens deze verklaring het briefje. Vervolgens zou er eind oktober een tweede briefje onder de deur

zijn gestoken en zou u toen ook aangesproken en bedreigd geweest zijn door de bendeleden

(bewijsstuk 6). In uw verklaringen stelt u echter dat uw moeder al vanaf juni afgeperst werd en dat ze dit

bedrag sindsdien al maandelijks volledig of gedeeltelijk betaalde (CGVS, p. 12-13). Wanneer u met

deze tegenstrijdigheid wordt geconfronteerd, houdt u vol dat ze in juni geld zijn beginnen vragen en dat

u aanneemt dat uw moeder het over september had omdat dat is wat ze nog steeds betaalt (CGVS,

p. 20). Deze verklaring kan allerminst overtuigen. Ook de manier van afpersing stemt niet overeen met

uw verklaringen. U verklaarde namelijk dat de bendeleden persoonlijk uw moeder aan haar

eetwarenkraam kwamen afpersen (CGVS, p. 12). Wanneer u met deze tegenstrijdigheid wordt

geconfronteerd, antwoordt u dat u niet op de hoogte bent van een briefje en dat uw moeder u niet alles
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verteld, maar dat u zeker bent dat ze naar haar stand kwamen om haar af te persen. Ook hier houdt u

louter vast aan uw eerdere verklaring en kan u deze tegenstrijdigheid niet verklaren.

Daarnaast maakt de verklaring van uw ouders slechts melding van één bedreiging aan uw adres,

namelijk op dezelfde dag als het tweede briefje. Hierbij dient vooreerst opgemerkt te worden dat ook

binnen deze verklaring tegenstrijdigheden opduiken. Uw ouders stellen namelijk dat het tweede briefje

op 19 oktober onder de deur werd geschoven, dat u dezelfde dag werd bedreigd en dat dat op

29 oktober plaatsvond (bewijsstuk 6). Wat er ook van zij, de verklaring van uw ouders bevat geen

enkele informatie over de bedreiging die u in september zou hebben ondergaan. Gezien het

gesolliciteerd karakter van dit document kan echter wel verwacht worden dat hier een volledig overzicht

in gegeven wordt van de problemen die u zou hebben gekend, wat in deze dus niet het geval is. Ook

wat betreft deze bedreiging bent u bovendien tegenstrijdig ten opzicht van het document. Uw ouders

verklaarden namelijk dat de bendeleden tegen u hadden gezegd dat uw moeder twee weken de tijd

kreeg om het bedrag te betalen (bewijsstuk 6). U verklaart echter dat de bendeleden u tijdens de

bedreigingen nooit een termijn gaven waarbinnen dat bedrag betaald moest worden (CGVS, p. 21).

Dat in deze notariële verklaring, die op vraag van uw ouders werd opgesteld en die, volgens uw eigen

woorden, gaat over hetgeen u overkomen is (CGVS, p. 9) en die u daarom ook neerlegt in het kader van

uw verzoek om internationale beschermingen, op verschillende fundamentele vlakken

tegenstrijdigheden en verschillen bevat ten opzichte van uw eigen verklaringen, doet dan ook ernstig

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw problemen met deze bendeleden.

U vertoont ook erg weinig kennis en interesse in verschillende aspecten die rechtstreeks te maken

hebben met uw problemen en uw verzoek om internationale bescherming. U weet namelijk niet voor

welk bedrag uw moeder afgeperst werd. Gevraagd naar de reden van deze onwetendheid stelt u dat uw

moeder u zulke zaken niet vertelde, omdat ze bang was dat u iets zou overkomen (CGVS, p. 12). Deze

uitleg kan op zichzelf al weinig overtuigen, gezien de centrale plaats van de afpersing in uw problemen.

Er kan wel degelijk worden verwacht worden dat uw moeder u hierover, desnoods na uw vertrek uit

El Salvador, zou hebben geïnformeerd of dat hierover zelf meer informatie zou vragen. In het kader van

uw verzoek om internationale bescherming is het namelijk aan u om zoveel mogelijk informatie over uw

problemen mee te geven, wat u hierdoor nalaat. Het is bovendien niet helemaal correct dat uw moeder

u hierover niet wilde informeren, aangezien het bedrag, namelijk 500 dollar, vermeld staat in de

verklaring van uw ouders (bewijsstuk 6). Gevraagd waarom u het dan nog steeds niet weet, antwoordt u

dat u dat document niet gelezen hebt omdat het in een verzegelde brief kwam, dat u het een dag voor

het persoonlijk onderhoud hebt geopend om te zien dat het het juiste document was en dat u niet op de

hoogte was van het bedrag (CGVS, p. 20). Het is toch wel opmerkelijk dat u, wetende dat u de feiten

aan de basis van uw verzoek om internationale bescherming aannemelijk moet maken, zo weinig

aandacht schenkt aan de documenten die u zelf indient in het kader van uw verzoek om internationale

bescherming en zo weinig initiatief toont om meer over uw eigen problemen te weten te komen.

Ook over het vervolg van de afpersing na uw vertrek uit El Salvador blijft u erg op de oppervlakte. U stelt

dat de bendeleden dat bedrag van uw moeder blijven eisen en dat ze tot op de dag van vandaag betaalt

wat ze kan. Wanneer u daarop gevraagd wordt of ze dan maandelijks het volledige bedrag betaalt of

niet, antwoordt u dat u sinds u hier bent er niet zoveel over weet en dat ze er bijna niets over vertelt,

maar dat ze er soms wel over vertelt en dat ze zegt dat ze geeft wat ze gedurende de maand verdient.

U weet niet hoe de bendeleden daarop reageren (CGVS, p. 18). Ook hier dient nogmaals opgemerkt te

worden dat in het kader van de medewerkingsplicht het aan de verzoeker om internationale

bescherming is om zoveel mogelijk informatie te geven over zijn problemen. Dat uw moeder er bijna

niets over verteld, ontslaat u dan ook niet van de verplichting hier zelf naar te vragen. Bovendien is het

ook niet aannemelijk dat u hier zelf niet meer over tracht te weten te komen. U hebt namelijk omwille

van deze vermeende problemen uw land ontvlucht. Er kan dan ook wel degelijk verwacht worden dat u

wil weten hoe deze problemen zich verder ontwikkelen en welke invloed dat heeft op uw ouders.

Wanneer u gevraagd wordt waarom u zo weinig interesse toont in uw eigen problemen en erop wordt

gewezen dat het uw verantwoordelijkheid is om zoveel mogelijk te weten over uw eigen problemen,

antwoordt u het volgende: “Het is niet zo dat ik er geen belangstelling voor heb, maar het is een

bewijsstuk dus wilde ik het niet lezen, want mijn moeder heeft aangeleerd geen stukken te lezen voor

een bepaalde zaak of bepaald belang, maar ik ben wel geïnteresseerd want het is in mijn belang, maar

het is moeilijk zulke zaken in te schatten” (CGVS, p. 20). Deze uitleg kan allerminst overtuigen.
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U weet voorts ook niet wanneer de verklaring van uw ouders werd opgesteld. U stelt namelijk

aanvankelijk dat deze in maart 2020 werd opgesteld (CGVS, p. 9-10), maar wanneer u erop gewezen

wordt dat dit al op 29 december 2019, de dag van uw aankomst in België, gebeurde, antwoordt u dat uw

moeder dat zo heeft gezegd, dat u het misschien slecht hebt begrepen en dat ze het misschien in maart

verstuurd heeft (CGVS, p. 20). Opnieuw is het weinig aannemelijk dat u in het geval van geloofwaardige

problemen dermate weinig interesse zou hebben in de stappen die uw ouders ondernemen om uw

problemen te staven.

Dat u dermate weinig kennis, interesse en initiatief vertoont in verband met uw problemen en uw

verzoek om internationale bescherming, doet dan ook verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

vrees en uw problemen in El Salvador.

Verder vertonen zowel de bendeleden als uzelf weinig aannemelijk gedrag. U verklaart namelijk dat de

bendeleden u eind september bedreigden met de dood indien uw moeder het bedrag niet zou betalen.

Wanneer zij dit vervolgens toch niet deed, gebeurt er echter een hele tijd niets tot ze u eind oktober

opnieuw aanspreken en met de dood bedreigen indien ze de volgende betaling ook niet doet.

Bovendien moest ze ook het bedrag van september betalen (CGVS, p. 15-16). Aanvankelijk stelt u dat

uw moeder vervolgens eind oktober betaalde (CGVS, p. 11), maar even later zegt u dat ze pas eind

november terug betaalde en dan nog enkel het bedrag van die maand (CGVS, p. 16-17). Gevraagd

waarom u eerder verklaarde waarom ze in oktober al had betaald, antwoordt u dat ze dat geprobeerd

heeft, maar dat dat niet is gelukt (CGVS, p. 17). Volgens die versie van de feiten betaalde uw moeder,

hoewel ze u tweemaal met de dood hadden bedreigd, zowel in september als oktober niet, maar werden

deze bedreigingen dus niet uitgevoerd. U wordt zelfs niet langer door hen bedreigd, hoewel ze dus het

achterstallige bedrag niet betaalde (CGVS, p. 19). Gevraagd waarom ze na de eerste bedreiging en de

niet-betaling in september hun bedreiging niet uitvoerden, antwoordt u dat ze wachtten op een betaling

en dat als jullie opnieuw niet hadden betaald, u denkt dat ze u wel vermoord zouden hebben (CGVS,

p. 16). Er moet hierbij echter de vraag gesteld waarom ze dan de eerste bedreiging uitten als ze hier

geen gevolgen aan koppelen. Ook wanneer uw moeder slechts een deel van het bedrag betaalt, zoals

in juli en augustus en na uw vertrek, lijken deze bendeleden daar geen probleem mee te hebben en

voeren zij hun bedreigingen evenmin uit. Wanneer u hiernaar wordt gevraagd, stelt u dat u niet weet

waarom ze niets doen en dat wat uw moeder geeft misschien volstaat (CGVS, p. 18). Deze gang van

zaken en uw verklaringen hiervoor kunnen allerminst overtuigen en ondergraven de geloofwaardigheid

van uw problemen verder.

Verder is het ook weinig aannemelijk dat de bendeleden uit de buurt van uw woning de moeite zouden

doen om andere bendeleden uit de buurt van uw school te contacteren om u te bedreigen (CGVS, p. 14)

als ze wel persoonlijk uw moeder bedreigden. Gevraagd waarom ze u aan de school kwamen

bedreigen, antwoordt u dat u zo goed als nooit in het kanton was waar u woonde en dat ze u daar dus

niet zo vaak zagen. Tijdens de weekends hielp u uw moeder echter wel met de verkoop (CGVS, p. 16).

Uw kan hiermee dan ook niet verklaren waarom de bendeleden in kwestie u niet gewoon zelf bedreigen.

Voorts nemen u en uw gezin ook weinig geloofwaardige beslissingen in deze periode. U verklaart

namelijk dat uw vader uw vlucht naar België betaalde met zijn spaargeld (CGVS, p. 9). Wanneer u

gevraagd wordt waarom hij wel dat ticket kon betalen, maar niet het gevraagde bedrag, antwoordt u dat

uw vader wel geprobeerd heeft met uw moeder te spreken, maar dat ze dat weigerde, omdat het haar

zaak was en omdat het beter was dat hij zou sparen zodat u het land kon verlaten (CGVS, p. 17). Dit

betekent echter dat zij zou verkiezen dat u een acuut risico loopt om vermoord te worden door de

bendeleden omdat zij niet betaalt zodat u op termijn het land zou kunnen verlaten. Dit komt totaal

ongeloofwaardig over. Wanneer u hierop gewezen wordt, herhaalt u dat uw moeder het zo wilde en dat

de reis uitgesteld moest worden als uw vader geld zou bijleggen (CGVS, p. 17-18). U verklaart deze

ongeloofwaardige gang van zaken hiermee niet en ondergraaft de geloofwaardigheid van uw problemen

dan ook verder.

Tot slot herhaalt u meermaals dat u vreest gedood te worden door de bendeleden, maar besluit u wel te

wachten om te reizen totdat u bent afgestudeerd en Kerstmis hebt kunnen vieren met uw familie (CGVS,

p. 19). Indien u werkelijk vreest door deze bendeleden gedood te worden, kan toch wel echt verwacht

worden dat u ook zo snel mogelijk die situatie tracht te verlaten. U doet hiermee echter het

tegenovergestelde en besluit voor deze relatief onbelangrijke zaken nog langer in die situatie te blijven.

U bevestigt hiermee dan ook verder de ongeloofwaardigheid van uw voorgehouden problemen met de

bende 18.
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Ten gevolge van bovenstaande vaststellingen is het CGVS van oordeel dat u uw asielrelaas niet

aannemelijk hebt kunnen maken. Daar geen geloof wordt gehecht aan deze gebeurtenissen kunnen zij

niet de basis vormen voor een risicoanalyse in het licht van de nood aan internationale bescherming.

Voorts dient te worden opgemerkt dat er geen elementen aanwezig zijn om te concluderen dat u louter

en alleen op basis van uw verblijf in het buitenland bij een terugkeer naar El Salvador in

Vluchtelingrechtelijke zin vervolgd zal worden of een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een in

artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet aangehaalde behandeling. U hebt overigens in dit verband

zelf geen vrees aangehaald.

Het CGVS benadrukt vooreerst dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11,

M.M. t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië,

nr. 37201/06, 28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008,

§ 111). Het is derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te

verstrekken die nodig zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u

zich beroept. Dit neemt niet weg dat het Commissariaat-generaal voor de bepaling van de relevante

elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, de COI Focus El Salvador: Retour au

pays des ressortisants van 9 januari 2020 (beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/

rapporten/coi_focus_salvador._retour_au_pays_des_ressortissants_20200109.pdf), blijkt dat de voorbije

jaren tienduizenden Salvadoranen (gedwongen) terugkeerden naar hun land van herkomst,

voornamelijk uit de Verenigde Staten en Mexico. Velen van hen keerden terug na een jarenlang verblijf

in het buitenland. Het aantal terugkeerders was de voorbije jaren telkens in stijgende lijn. Uit een

bevraging van IOM in 2019 gaven terugkeerders aan dat het gebrek aan economische mogelijkheden

de hoofdreden was om te emigreren uit El Salvador. Vanuit België werden er sinds 2015 geen

Salvadoranen gedwongen teruggeleid en keerden 27 personen vrijwillig terug naar El Salvador met

behulp van IOM en de Dienst Vreemdelingenzaken. Aangezien Salvadoranen visumvrij naar Europa

kunnen reizen, komen zij niet aanmerking voor hulp bij hun re-integratie na terugkeer, op uitzonderingen

na. Uit de informatie blijkt tevens dat er ter bevordering van de re-integratie bij terugkeerders

verschillende programma’s en initiatieven aanwezig zijn en aangeboden worden door zowel de

Salvadoraanse overheid als verschillende internationale organisaties. Wat betreft de veiligheidssituatie

van terugkeerders is er geen systematische opvolging om hun veiligheid te garanderen en is de

informatie hierover beperkt omwille van verschillende redenen.

Voorts stellen verschillende bronnen dat Salvadoranen die terugkeren vanuit het buitenland zich

fundamenteel in dezelfde omstandigheden bevinden als degenen die niet emigreerden. Het enige

verschil is dat een verblijf in het buitenland voor terugkeerders kan leiden tot afpersing door criminele

bendes omdat zij beschouwd worden over financiële middelen te beschikken omwille van hun

buitenlands verblijf. Hierbij dient bovendien te worden benadrukt dat uit de informatie van 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 blijkt dat afpersing een

alomtegenwoordig en wijdverspreid fenomeen is waarmee veel Salvadoranen te maken krijgen,

ongeacht het beschikken over een migratieverleden. De loutere mogelijkheid om (al dan niet opnieuw) in

aanraking te komen met afpersing bij een terugkeer volstaat niet om een reëel risico op het lopen van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet aan te tonen.

Uit de informatie blijkt aldus niet dat er sprake is van een situatie waarbij iedere Salvadoraan die

terugkeert naar El Salvador louter omwille van zijn verblijf in het buitenland het risico loopt blootgesteld

te worden aan vervolging, dan wel aan een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet kan aan een verzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend 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
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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 bendegerelateerd. 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 door u neergelegde documenten veranderen niets aan bovenstaande vaststellingen. Uw paspoort,

de identiteitskaarten van uw ouders en uw geboorteakte tonen jullie identiteit en nationaliteit aan die niet

betwist wordt. Dat u met toestemming van uw ouders naar België bent gereisd, de data van deze reis en

de tussenstop in Madrid, worden evenmin in deze beslissing in twijfel getrokken. Dat u uw moeder hielp

met het verkopen van snacks, wat u met de foto’s tracht aan te tonen, wordt ook in deze beslissing niet

betwist. Zoals eerder aangetoond zijn de problemen die u hiermee in verband brengt echter

ongeloofwaardig. Wat de verklaring van uw ouders bij een notaris betreft, dient opgemerkt te worden dat

deze slechts waarde kan hebben voor zover de inhoud overeenstemt met uw verklaringen, te meer

omdat dit document op hun eigen initiatief tot stand is gekomen en louter een weergave vormt van hun

eigen verklaringen. Zoals eerder werd aangetoond zijn er echter aanzienlijke verschillen tussen de

inhoud van dit gesolliciteerde document en uw verklaringen. Dit document kan dan ook geen ander licht

werpen op de hierboven vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw problemen.

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. Het verzoekschrift

In wat zich aandient als een enig middel zet verzoeker in zijn verzoekschrift het volgende uiteen:

“1. Een vluchteling is elke persoon die "(…)" (Artikel 1A2 Internationaal verdrag van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen).

Artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet verduidelijkt:

(…)
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2. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

Ernstige schade bestaat uit doodstraf of executie; of foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of ernstige bedreiging van het

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

internationaal of binnenlands gewapend conflict (artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet).

3. Verweerster hecht geen geloof aan het vluchtrelaas van verzoekers.

Bendes zoals 'Bende 18' hebben een grote invloed hebben op het sociale, economische en politieke

leven. Ze vormen een de facto autoriteit. Deze bendes pogen hun territoriale en economische positie te

behouden aan de hand van hun criminele activiteiten. Hun drijfveren zouden niet politiek zijn, doch wel

crimineel en economisch van aard.

Hoewel het in de eerste plaats lijkt, alsof de keuze van slachtoffers eerder willekeurig is, viseren de

bendes wel degelijk bepaalde specifieke profielen.

Verzoeker en zijn gezin behoren tot een zogenaamd risicoprofiel, met name een groep van personen

die blootgesteld zijn aan een hoger risico op afpersing. Dit omwille van het feit dat hogere universitaire

studies volgden en een behoorlijk inkomen genereerden. Bovendien zijn ze geen lid van een bende en

sluiten zij zich dus niet aan bij het gedachtegoed van de bende.

Zoals reeds eerder aangeven, trekt verweerster in twijfel dat verzoeker bedreigd en afgeperst wordt

door leden van 'Bende 18'.

Verweerster haalt een aantal vermeende tegenstrijdigheden/ ongeloofwaardigheden aan die verzoeker

hieronder zal uiteenzetten.

- Verweerster verwijst naar enkele tegenstrijdigheden tussen het eigen relaas van verzoeker en het

relaas dat de ouders van verzoeker deden aan de hand van een notariële verklaring

Verzoeker gaf reeds aan dat hij de notariële akte van zijn ouders voorafgaand aan zijn persoonlijk

onderhoud niet gelezen had. Hij heeft zijn problemen vanuit zijn eigen ervaringen uiteen gezet.

Naar zijn ervaring begonnen de bedreigingen en de afpersingen in juni 2019.

Zo gaven de ouders van verzoeker aan dat de afpersing maar zou zijn begonnen in september 2019, dit

terwijl verzoeker had aangegeven dat de eerste betaling reeds plaatsvond in juni 2019.

Waarom zijn ouders dan spreken van september 2019, meent verzoeker te kunnen verklaren aan de

hand van het feit dat vanaf die periode altijd éénzelfde bedrag werd opgeëist en dat dit bedrag anders is

dan hetgeen in juni tot en met augustus betaald moest worden.

- Verder verwijst verweerster verzoeker een gebrek aan kennis en betrokkenheid. Ze verwijst hiervoor

naar het feit dat hij het bedrag niet kent dat zijn ouders betaalden om de bende op afstand te houden.

Verzoeker gaf hiervoor echter al een adequate verklaring: Het was een bewuste keuze van zijn ouders

om hem niet op te zadelen met de financiële problemen van het gezin. Op het moment van zijn vertrek

was verzoeker immers nog minderjarig.

Gelet op het voorgaande, kan niet anders worden besloten dat dat verzoeker wel degelijk een gegronde

vrees heeft om te worden vervolgd in EL SALVADOR bij een eventuele terugkeer.

4. Minstens dient aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus te worden toegekend.

De situatie in het herkomstland van verzoekers wordt gekenmerkt door het bestaan van een héél groot

risico op vervolging/ of ernstige schade voor elke Salvadoraanse burgers.

De bendes zijn overal aanwezig zijn, zowel in ruraal als stedelijk gebied. Ze zijn actief in, volgens

sommige schattingen, 247 van de 262 gemeentes van het land.

Behalve de hogere sociale klasse, die het zich kan permitteren om in heel dure beveiligde wijken te

wonen, wordt de hele bevolking – inbegrepen de middenklasse – blootgesteld aan het bende

gerelateerd geweld in El Salvador.

De aanwezigheid van bendes over het heel grondgebied maakt van hen een de facto autoriteit, in die

zin dat zij een directe controle hebben over het dagelijks leven van de bevolking, dat "er jaarlijks tussen

250.000 en 300.000 personen dienen te verhuizen (tussen 4 en 5% van de bevolking, zie COI

veiligheidssituatie, p. 25), in meerderheid omwille van bedreigingen van bendes, geweld. Verweerster

erkent dit ook in bestreden beslissing.
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5. Daarnaast dient te worden verwezen naar de bijzondere situatie van personen die na een verblijf in

het buitenland naar El Salvador terugkeren (vrijwillig of niet). Verzoelers verwijzen in dit kader naar de

conclusie van deze COI Focus diestelt dat de personen die voor hun vertrek veiligheidsproblemen

hebben gekend met bendes opnieuw blootgesteld zullen worden aan ernstige problemen met de

bendes.

Wat betreft de personen die voor hun vertrek geen problemen zouden hebben gekend blijkt uit de

informatie dat de geraadpleegde bronnen niet eenduidig zijn. Volgens sommige bronnen hebben deze

personen geen problemen gekend in geval van terugkeer, volgens andere bronnen hebben zij wel

problemen gekend, louter omwille van het feit dat zij terugkeren van het buitenland. Ook uit de

Guidelines van de UNHCR blijkt dat Salvadoranen die terugkeren van het buitenland blootgesteld

kunnen zijn aan afpersingen.

Personen die terugkeren bevinden zich fundamenteel in dezelfde situatie dan alle andere Salvadoranen,

maar in hun hoofde bestaat er een verhoogd risico indien de perceptie bestaat in hoofde van de

bendeleden die in de wijk van herinstallatie actief zijn, dat de persoon economische middelen heeft. Een

dergelijke perceptie kan ontstaan wanneer iemand uit het buitenland komt en/of er familieleden heeft,

wat het geval is voor verzoekende partij. Het louter feit dat zij in het buitenland verbleven, zal de indruk

geven dat zij over voldoende financiële middelen beschikken en van hen een doelwit maken voor

afpersing.

Het OIM meld tdat zij geen weet hebben van personen die na terugkeer problemen ondervonden met de

bendes maar geeft tegelijkertijd wel toe dat de ondersteuning ingewikkeld is aangezien er regio's zijn die

zo onveilig zijn dat zij er zich niet verplaatsen.

Er moet met andere woorden rekening gehouden worden met een mogelijks verhoogd risico op

bedreiging door bendes omwille van het feit dat verzoekers jarenlang in het buitenland verbleven.

6. De veiligheidssituatie, de tactieken, strategieën en doelwitten van de bendes in Salvador evolueerden

sterk na 2015 sterk.

De veiligheidssituatie in El Salvador is doorheen de jaren geëvolueerd is van wijdverspreide criminaliteit

naar een gewapend conflict tussen de bendes onderling en nissen de bendes en de overheid.

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

gewelddadige acties tegen de bevolking enerzijds en de overheid anderzijds.

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. Zij gaan ook de

directe strijd aan met de officiële veiligheidsdiensten van het land. De bendes hebben ambitie hebben

om territorium en bevolkingen te controleren.

Het niveau van het geweld dat daarbij ten toon wordt gesteld is op het niveau of zelfs hoger dan het

niveau van geweld in conflict-zones.

Het niveau van geweld heeft ook diepgaande gevolgen op het publiek leven, van beperkingen in

mobiliteit van burgers tot een groot aantal gedwongen verplaatsingen (jaarlijks 4 à 5% van de

bevolking).

Er zijn dan ook ernstige aanwijzingen om te besluiten dat ook in internationaal humanitair recht de

situatie als een gewapend conflict moet worden gekwalificeerd.

Het hoge aantallen slachtoffers, het inzetten van het leger tegen de bendes, de gebruikte strategieën en

tactieken van zowel de bendes en de overheid, het niveau van organisatie van de bendes, hun

effectieve territoriale controle, de impact van de veiligheidssituatie op het leven van de burgers en op

het publiek leven in het algemeen laat er geen twijfel over bestaan dat er in El Salvador een conflict

plaatsvindt in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet en van artikel 15, c) van de

kwalificatierichtlijn".

De defensieminister van El Salvador heeft om zelf de veiligheidssituatie in El Salvador ook als

gewapend conflict gekwalificeerd.”

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 12 april 2021 legt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota neer waarin wordt gerefereerd aan de COI Focus “El Salvador. Situation sécuritaire” van

12 oktober 2020 en de COI Focus “El Salvador: Retour au pays des ressortissants” van

17 december 2020.
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2.3. Beoordeling

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

Als reden voor zijn vertrek uit El Salvador haalt verzoeker problemen met leden van de bende 18 aan.

Vanaf juni 2019 zou zijn moeder omwille van het feit dat zij tijdens de weekends regelmatig hielp met

het verkopen van snacks aan de kerk door bendeleden van de bende 18 zijn afgeperst voor een voor

hem onbekend bedrag. Op 30 juni 2019 zou ze dit een eerste keer betaald hebben, in juli zou ze slechts

de helft van het gevraagde bedrag betaald hebben, in augustus iets meer dan de helft en in september

niets. Rond 20 september 2019 zouden gewapende bendeleden naar verzoeker vlakbij zijn school zijn

gekomen en hem gezegd hebben dat zijn moeder moest betalen en dat hij anders de gevolgen ervan

zou dragen. In de laatste week van oktober zou verzoeker opnieuw bij zijn school zijn benaderd door

bendeleden. Ze zouden hebben gezegd dat als zijn moeder het bedrag niet betaalde, het hun laatste

maand samen zou zijn. Verzoeker verklaart dat zijn moeder in oktober het bedrag niet betaalde. Eind

november zou zijn moeder opnieuw het gevraagde bedrag betaald hebben. Verzoeker verklaart dat hij

de eerste vijftien dagen van december bij zijn zus in San Salvador ging logeren en dat zijn moeder na

zijn vertrek aan de bendeleden bleef geven wat ze tijdens de maand verdiende.

Ter staving van zijn verzoek legde verzoeker in de loop van de administratieve procedure een notariële

verklaring van zijn ouders en vier foto’s van de verkoop van snacks, alsook fotokopieën van zijn

paspoort, van de identiteitskaarten van zijn ouders, van zijn geboorteakte, van de toestemming van zijn

ouders om El Salvador te verlaten en van een overzicht van zijn vluchten neer (administratief dossier

(hierna: adm. doss.), stuk 5, map met ‘documenten’).

Het paspoort, de identiteitskaarten, de geboorteakte, de toestemming van verzoekers ouders om

El Salvador te verlaten en het overzicht van verzoekers vluchten hebben betrekking op de identiteit en

nationaliteit van verzoeker en zijn ouders en op de reisweg van verzoeker. Dit zijn alle elementen die

niet ter discussie staan, doch die geen betrekking hebben op de door verzoeker aangehaalde

vervolgingsfeiten.

Uit de neergelegde foto’s kan blijken dat verzoeker zijn moeder hielp met het verkopen van snacks, wat

in casu dan ook niet wordt betwist. Hieruit kan echter niet blijken dat zijn moeder om deze reden werd

afgeperst, noch dat verzoeker hierdoor problemen zou kennen met leden van de bende 18.

De notariële verklaring van verzoekers ouders heeft een gesolliciteerd en subjectief karakter en werd

opgesteld ten behoeve van verzoeker in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming

waardoor het objectieve bewijswaarde ontbeert. Deze bevat bovendien louter de verklaringen van

verzoekers ouders over wat verzoeker zou zijn overkomen, doch deze worden op geen enkele wijze

gestaafd of bevestigd. Uit niets blijkt dat deze verklaringen werden onderzocht, laat staan gegrond

bevonden door de bevoegde instanties. De loutere omstandigheid dat verzoekers ouders bij een notaris

een verklaring hebben opgesteld, kan dan ook niet worden beschouwd als een objectief bewijs van de

feiten die in deze verklaring worden vermeld.

De Raad besluit dat de neergelegde documenten op zich niet volstaan om in deze stand van zaken de

relevante elementen van verzoekers relaas geloofwaardig te bevinden. Bijgevolg moet worden

nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende consistent, gedetailleerd, specifiek en

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

informatie in verband met zijn land van herkomst en in samenhang met de voorgelegde documenten, als

geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

Wat dit betreft, volgt de Raad vooreerst de commissaris-generaal waar deze erop wijst dat verzoekers

verklaringen op talrijke punten verschillen met de notariële verklaring van zijn ouders. Dit wordt in de

bestreden beslissing als volgt in concreto toegelicht:

“Zij verklaren namelijk dat de afpersing begon in september 2019 en dat de bendeleden hiervoor een

briefje onder de deur staken. Aangezien enkele buren hetzelfde was overkomen, negeerden jullie

volgens deze verklaring het briefje. Vervolgens zou er eind oktober een tweede briefje onder de deur

zijn gestoken en zou u toen ook aangesproken en bedreigd geweest zijn door de bendeleden

(bewijsstuk 6). In uw verklaringen stelt u echter dat uw moeder al vanaf juni afgeperst werd en dat ze dit

bedrag sindsdien al maandelijks volledig of gedeeltelijk betaalde (CGVS, p. 12-13). Wanneer u met

deze tegenstrijdigheid wordt geconfronteerd, houdt u vol dat ze in juni geld zijn beginnen vragen en dat

u aanneemt dat uw moeder het over september had omdat dat is wat ze nog steeds betaalt (CGVS,



RvV X - Pagina 10

p. 20). Deze verklaring kan allerminst overtuigen. Ook de manier van afpersing stemt niet overeen met

uw verklaringen. U verklaarde namelijk dat de bendeleden persoonlijk uw moeder aan haar

eetwarenkraam kwamen afpersen (CGVS, p. 12). Wanneer u met deze tegenstrijdigheid wordt

geconfronteerd, antwoordt u dat u niet op de hoogte bent van een briefje en dat uw moeder u niet alles

verteld, maar dat u zeker bent dat ze naar haar stand kwamen om haar af te persen. Ook hier houdt u

louter vast aan uw eerdere verklaring en kan u deze tegenstrijdigheid niet verklaren.

Daarnaast maakt de verklaring van uw ouders slechts melding van één bedreiging aan uw adres,

namelijk op dezelfde dag als het tweede briefje. Hierbij dient vooreerst opgemerkt te worden dat ook

binnen deze verklaring tegenstrijdigheden opduiken. Uw ouders stellen namelijk dat het tweede briefje

op 19 oktober onder de deur werd geschoven, dat u dezelfde dag werd bedreigd en dat dat op

29 oktober plaatsvond (bewijsstuk 6). Wat er ook van zij, de verklaring van uw ouders bevat geen

enkele informatie over de bedreiging die u in september zou hebben ondergaan. Gezien het

gesolliciteerd karakter van dit document kan echter wel verwacht worden dat hier een volledig overzicht

in gegeven wordt van de problemen die u zou hebben gekend, wat in deze dus niet het geval is. Ook

wat betreft deze bedreiging bent u bovendien tegenstrijdig ten opzicht van het document. Uw ouders

verklaarden namelijk dat de bendeleden tegen u hadden gezegd dat uw moeder twee weken de tijd

kreeg om het bedrag te betalen (bewijsstuk 6). U verklaart echter dat de bendeleden u tijdens de

bedreigingen nooit een termijn gaven waarbinnen dat bedrag betaald moest worden (CGVS, p. 21).”

Door in het verzoekschrift met betrekking tot de hierboven vastgestelde tegenstrijdigheden aan te

voeren dat hij de notariële akte van zijn ouders voorafgaand aan zijn persoonlijk onderhoud niet gelezen

had en dat hij zijn problemen vanuit zijn eigen ervaringen heeft uiteengezet, beperkt verzoeker zich tot

het louter vergoelijken ervan, doch hij slaagt er niet in deze tegenstrijdigheden, die alle steun vinden in

het administratief dossier, in concreto te weerleggen of te ontkrachten. Waar verzoeker stelt dat de

bedreigingen en de afpersingen naar zijn ervaring in juni 2019 begonnen, blijft hij steken in het herhalen

van zijn eigen versie van de door hem aangehaalde feiten. Het hoeft geen betoog dat het louter

volharden in zijn eigen versie van de beweerde feiten, de vastgestelde tegenstrijdigheid tussen deze

versie en de notariële verklaring van zijn ouders niet opheft. Voorts kan verzoeker ook de Raad niet

overtuigen waar hij stelt dat zijn ouders spreken van september 2019 als begin van de afpersingen

omdat vanaf die periode “éénzelfde bedrag werd opgeëist en (…) dit bedrag anders is dan hetgeen in

juni tot en met augustus betaald moest worden”. Er wordt immers niet ingezien – en verzoeker licht niet

toe – waarom zijn ouders de eerdere afpersingen, louter omdat het om andere bedragen zou zijn

gegaan, niet zouden hebben vermeld in hun verklaring bij de notaris. Tenslotte dient er nog op te

worden gewezen dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als een geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Verschillende van de hierboven opgesomde tegenstrijdigheden worden door

verzoeker niet betwist en het is het geheel van deze tegenstrijdigheden dat de commissaris-generaal tot

het volgende terechte besluit heeft geleid:

“Dat in deze notariële verklaring, die op vraag van uw ouders werd opgesteld en die, volgens uw eigen

woorden, gaat over hetgeen u overkomen is (CGVS, p. 9) en die u daarom ook neerlegt in het kader van

uw verzoek om internationale beschermingen, op verschillende fundamentele vlakken

tegenstrijdigheden en verschillen bevat ten opzichte van uw eigen verklaringen, doet dan ook ernstig

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw problemen met deze bendeleden.”

Daarnaast wijst de commissaris-generaal er nog terecht op dat verzoeker erg weinig kennis en interesse

vertoont in verschillende aspecten die rechtstreeks te maken hebben met zijn problemen en zijn verzoek

om internationale bescherming. Hij licht dit als volgt toe in de bestreden beslissing:

“U weet namelijk niet voor welk bedrag uw moeder afgeperst werd. Gevraagd naar de reden van deze

onwetendheid stelt u dat uw moeder u zulke zaken niet vertelde, omdat ze bang was dat u iets zou

overkomen (CGVS, p. 12). Deze uitleg kan op zichzelf al weinig overtuigen, gezien de centrale plaats

van de afpersing in uw problemen. Er kan wel degelijk worden verwacht worden dat uw moeder u

hierover, desnoods na uw vertrek uit El Salvador, zou hebben geïnformeerd of dat hierover zelf meer

informatie zou vragen. In het kader van uw verzoek om internationale bescherming is het namelijk aan u

om zoveel mogelijk informatie over uw problemen mee te geven, wat u hierdoor nalaat. Het is bovendien

niet helemaal correct dat uw moeder u hierover niet wilde informeren, aangezien het bedrag, namelijk

500 dollar, vermeld staat in de verklaring van uw ouders (bewijsstuk 6). Gevraagd waarom u het dan

nog steeds niet weet, antwoordt u dat u dat document niet gelezen hebt omdat het in een verzegelde

brief kwam, dat u het een dag voor het persoonlijk onderhoud hebt geopend om te zien dat het het juiste

document was en dat u niet op de hoogte was van het bedrag (CGVS, p. 20). Het is toch wel

opmerkelijk dat u, wetende dat u de feiten aan de basis van uw verzoek om internationale bescherming

aannemelijk moet maken, zo weinig aandacht schenkt aan de documenten die u zelf indient in het kader
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van uw verzoek om internationale bescherming en zo weinig initiatief toont om meer over uw eigen

problemen te weten te komen.

Ook over het vervolg van de afpersing na uw vertrek uit El Salvador blijft u erg op de oppervlakte. U stelt

dat de bendeleden dat bedrag van uw moeder blijven eisen en dat ze tot op de dag van vandaag betaalt

wat ze kan. Wanneer u daarop gevraagd wordt of ze dan maandelijks het volledige bedrag betaalt of

niet, antwoordt u dat u sinds u hier bent er niet zoveel over weet en dat ze er bijna niets over vertelt,

maar dat ze er soms wel over vertelt en dat ze zegt dat ze geeft wat ze gedurende de maand verdient.

U weet niet hoe de bendeleden daarop reageren (CGVS, p. 18). Ook hier dient nogmaals opgemerkt te

worden dat in het kader van de medewerkingsplicht het aan de verzoeker om internationale

bescherming is om zoveel mogelijk informatie te geven over zijn problemen. Dat uw moeder er bijna

niets over verteld, ontslaat u dan ook niet van de verplichting hier zelf naar te vragen. Bovendien is het

ook niet aannemelijk dat u hier zelf niet meer over tracht te weten te komen. U hebt namelijk omwille

van deze vermeende problemen uw land ontvlucht. Er kan dan ook wel degelijk verwacht worden dat u

wil weten hoe deze problemen zich verder ontwikkelen en welke invloed dat heeft op uw ouders.

Wanneer u gevraagd wordt waarom u zo weinig interesse toont in uw eigen problemen en erop wordt

gewezen dat het uw verantwoordelijkheid is om zoveel mogelijk te weten over uw eigen problemen,

antwoordt u het volgende: “Het is niet zo dat ik er geen belangstelling voor heb, maar het is een

bewijsstuk dus wilde ik het niet lezen, want mijn moeder heeft aangeleerd geen stukken te lezen voor

een bepaalde zaak of bepaald belang, maar ik ben wel geïnteresseerd want het is in mijn belang, maar

het is moeilijk zulke zaken in te schatten” (CGVS, p. 20). Deze uitleg kan allerminst overtuigen.

U weet voorts ook niet wanneer de verklaring van uw ouders werd opgesteld. U stelt namelijk

aanvankelijk dat deze in maart 2020 werd opgesteld (CGVS, p. 9-10), maar wanneer u erop gewezen

wordt dat dit al op 29 december 2019, de dag van uw aankomst in België, gebeurde, antwoordt u dat uw

moeder dat zo heeft gezegd, dat u het misschien slecht hebt begrepen en dat ze het misschien in maart

verstuurd heeft (CGVS, p. 20). Opnieuw is het weinig aannemelijk dat u in het geval van geloofwaardige

problemen dermate weinig interesse zou hebben in de stappen die uw ouders ondernemen om uw

problemen te staven.”

Verzoeker onderneemt in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om deze motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoeker toe om deze

motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door

zich louter te beperken tot het herhalen van zijn eerder tijdens het persoonlijk onderhoud gegeven

verklaring dat het “een bewuste keuze (was) van zijn ouders om hem niet op te zadelen met de

financiële problemen van het gezin” en daaraan toe te voegen dat hij op het moment van zijn vertrek

nog minderjarig was, zonder evenwel in te gaan op de concrete motieven in de bestreden beslissing

daarover, blijft verzoeker daartoe echter in gebreke. Voorts kan worden herhaald dat de bestreden

beslissing moet worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Verschillende

van de hierboven aangehaalde vaststellingen worden door verzoeker niet betwist en het is het geheel

van deze vaststellingen dat de commissaris-generaal tot de volgende pertinente conclusie heeft geleid:

“Dat u dermate weinig kennis, interesse en initiatief vertoont in verband met uw problemen en uw

verzoek om internationale bescherming, doet dan ook verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

vrees en uw problemen in El Salvador.”

Voorts kan worden opgemerkt dat verzoeker de volgende in de bestreden beslissing opgenomen

motieven volledig ongemoeid laat:

“Verder vertonen zowel de bendeleden als uzelf weinig aannemelijk gedrag. U verklaart namelijk dat de

bendeleden u eind september bedreigden met de dood indien uw moeder het bedrag niet zou betalen.

Wanneer zij dit vervolgens toch niet deed, gebeurt er echter een hele tijd niets tot ze u eind oktober

opnieuw aanspreken en met de dood bedreigen indien ze de volgende betaling ook niet doet.

Bovendien moest ze ook het bedrag van september betalen (CGVS, p. 15-16). Aanvankelijk stelt u dat

uw moeder vervolgens eind oktober betaalde (CGVS, p. 11), maar even later zegt u dat ze pas eind

november terug betaalde en dan nog enkel het bedrag van die maand (CGVS, p. 16-17). Gevraagd

waarom u eerder verklaarde waarom ze in oktober al had betaald, antwoordt u dat ze dat geprobeerd

heeft, maar dat dat niet is gelukt (CGVS, p. 17). Volgens die versie van de feiten betaalde uw moeder,

hoewel ze u tweemaal met de dood hadden bedreigd, zowel in september als oktober niet, maar werden

deze bedreigingen dus niet uitgevoerd. U wordt zelfs niet langer door hen bedreigd, hoewel ze dus het

achterstallige bedrag niet betaalde (CGVS, p. 19). Gevraagd waarom ze na de eerste bedreiging en de

niet-betaling in september hun bedreiging niet uitvoerden, antwoordt u dat ze wachtten op een betaling

en dat als jullie opnieuw niet hadden betaald, u denkt dat ze u wel vermoord zouden hebben (CGVS,

p. 16). Er moet hierbij echter de vraag gesteld waarom ze dan de eerste bedreiging uitten als ze hier

geen gevolgen aan koppelen. Ook wanneer uw moeder slechts een deel van het bedrag betaalt, zoals
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in juli en augustus en na uw vertrek, lijken deze bendeleden daar geen probleem mee te hebben en

voeren zij hun bedreigingen evenmin uit. Wanneer u hiernaar wordt gevraagd, stelt u dat u niet weet

waarom ze niets doen en dat wat uw moeder geeft misschien volstaat (CGVS, p. 18). Deze gang van

zaken en uw verklaringen hiervoor kunnen allerminst overtuigen en ondergraven de geloofwaardigheid

van uw problemen verder.

Verder is het ook weinig aannemelijk dat de bendeleden uit de buurt van uw woning de moeite zouden

doen om andere bendeleden uit de buurt van uw school te contacteren om u te bedreigen (CGVS, p. 14)

als ze wel persoonlijk uw moeder bedreigden. Gevraagd waarom ze u aan de school kwamen

bedreigen, antwoordt u dat u zo goed als nooit in het kanton was waar u woonde en dat ze u daar dus

niet zo vaak zagen. Tijdens de weekends hielp u uw moeder echter wel met de verkoop (CGVS, p. 16).

Uw kan hiermee dan ook niet verklaren waarom de bendeleden in kwestie u niet gewoon zelf bedreigen.

Voorts nemen u en uw gezin ook weinig geloofwaardige beslissingen in deze periode. U verklaart

namelijk dat uw vader uw vlucht naar België betaalde met zijn spaargeld (CGVS, p. 9). Wanneer u

gevraagd wordt waarom hij wel dat ticket kon betalen, maar niet het gevraagde bedrag, antwoordt u dat

uw vader wel geprobeerd heeft met uw moeder te spreken, maar dat ze dat weigerde, omdat het haar

zaak was en omdat het beter was dat hij zou sparen zodat u het land kon verlaten (CGVS, p. 17). Dit

betekent echter dat zij zou verkiezen dat u een acuut risico loopt om vermoord te worden door de

bendeleden omdat zij niet betaalt zodat u op termijn het land zou kunnen verlaten. Dit komt totaal

ongeloofwaardig over. Wanneer u hierop gewezen wordt, herhaalt u dat uw moeder het zo wilde en dat

de reis uitgesteld moest worden als uw vader geld zou bijleggen (CGVS, p. 17-18). U verklaart deze

ongeloofwaardige gang van zaken hiermee niet en ondergraaft de geloofwaardigheid van uw problemen

dan ook verder.

Tot slot herhaalt u meermaals dat u vreest gedood te worden door de bendeleden, maar besluit u wel te

wachten om te reizen totdat u bent afgestudeerd en Kerstmis hebt kunnen vieren met uw familie (CGVS,

p. 19). Indien u werkelijk vreest door deze bendeleden gedood te worden, kan toch wel echt verwacht

worden dat u ook zo snel mogelijk die situatie tracht te verlaten. U doet hiermee echter het

tegenovergestelde en besluit voor deze relatief onbelangrijke zaken nog langer in die situatie te blijven.

U bevestigt hiermee dan ook verder de ongeloofwaardigheid van uw voorgehouden problemen met de

bende 18.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

daar zij door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

De Raad besluit dat verzoeker in zijn verzoekschrift geen overtuigende argumenten of elementen

aanbrengt die van aard zijn de pertinente en terechte vaststellingen en overwegingen van de bestreden

beslissing in een ander daglicht te stellen of hieraan afbreuk te doen. Bijgevolg blijft hij in gebreke de

door hem voorgehouden problemen met de bende 18 aannemelijk te maken en toont hij niet aan dat hij

zijn land van herkomst diende te verlaten dan wel er niet meer naar kan terugkeren omwille van een

gegronde vrees om door deze bende te worden vervolgd. De argumentatie dat hij een hoger risico op

afpersing loopt “omwille van het feit dat hogere universitaire studies volgden en een behoorlijk inkomen

genereerden”, bovendien geen lid is van een bende en zich niet aansluit bij het gedachtegoed van

bendes, volstaat verder niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst daadwerkelijk

wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft wat

dit betreft in gebreke.

Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift nog naar “de bijzondere situatie van personen die na een verblijf

in het buitenland naar El Salvador terugkeren (vrijwillig of niet)”, en meer bepaald naar wat hierover

wordt uiteengezet in de COI Focus “Salvador. Retour au pays des ressortissants” van 9 januari 2020,

waaraan gerefereerd wordt in de bestreden beslissing. Hij betoogt dat personen die terugkeren zich

fundamenteel in dezelfde situatie bevinden als alle andere Salvadoranen, maar dat in hun hoofde een

verhoogd risico bestaat indien bij de bendeleden die in de wijk van hervestiging actief zijn de perceptie

bestaat dat zij economische middelen hebben. Een dergelijke perceptie kan ontstaan wanneer iemand

uit het buitenland komt en/of er familieleden heeft, wat voor hem het geval is, zo stipt verzoeker aan. Het

loutere feit dat hij in het buitenland verbleef zal volgens hem de indruk wekken dat hij over voldoende

financiële middelen beschikt en van hem een doelwit voor afpersing maken.

Op basis van de landeninformatie die door de partijen wordt aangereikt, kan niet worden aangenomen

dat elke Salvadoraan die terugkeert louter omwille van deze terugkeer een reëel risico loopt op

vervolging dan wel op ernstige schade 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.
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Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen terugkeerders die reeds problemen kenden voor hun

vertrek uit El Salvador en de andere terugkeerders. Voorts is onder meer ook duidelijk dat een verblijf in

landen waar de Salvadoraanse bendes actief zijn (de Verenigde Staten, naburige landen, …) en de

eventuele rol van de terugkeerder bij deze bendes in het buitenland – of in El Salvador zelf voor het

vertrek – belangrijk is bij het beoordelen van het risico in geval van terugkeer. Een individuele

beoordeling blijft dan ook noodzakelijk.

Zoals hierboven uiteengezet, toont verzoeker niet aan dat hij naar aanleiding van de door hem

aangehaalde feiten en gebeurtenissen een gegronde vrees voor vervolging heeft bij terugkeer naar

El Salvador. Hij maakt dan ook niet aannemelijk dat hij in geval van terugkeer om deze redenen ernstige

problemen zal ondervinden. Voor het overige beperkt verzoeker zich in zijn verzoekschrift tot een

verwijzing naar algemene informatie over de situatie van teruggekeerde Salvadoranen zonder in

concreto aan te duiden of toe te lichten waarom hij persoonlijk zou worden blootgesteld aan de daarin

beschreven risico’s. Hij maakt slechts in het algemeen gewag van een mogelijke perceptie bij

bendeleden dat hij bemiddeld is omwille van zijn verblijf in het buitenland en het feit dat hij hier familie

heeft wonen. Zoals door hem aangegeven in zijn verzoekschrift, volgden zijn gezinsleden hogere

universitaire studies en genereerden zij een behoorlijk inkomen, zodat niet kan worden ingezien waarom

zijn terugkeer uit het buitenland zou leiden tot een verhoogd risico dat hij zou worden beschouwd als

financieel meer vermogend dan voorheen. Het verblijf van verzoeker in België voor de duur van zijn

asielprocedure resulteert als dusdanig ook niet in bijzondere kenmerken waardoor hij identificeerbaar

zou zijn als persoon die in het buitenland heeft verbleven. Overigens heeft verzoeker in de loop van de

administratieve procedure op geen enkel ogenblik gewag gemaakt van het bestaan van een dergelijke

vrees of een dergelijk risico.

De Raad betwist verder niet dat verzoeker bij terugkeer te maken kan krijgen met beroving, afpersing of

bedreigingen, maar wijst erop dat dit een alomtegenwoordig en wijdverspreid fenomeen is waarmee

veel Salvadoranen worden geconfronteerd, ongeacht hun migratieverleden. Dit risico op beroving,

afpersing of bedreigingen verschilt niet van het risico waar ook andere Salvadoranen, met of zonder

migratieverleden, in het algemeen aan worden blootgesteld. De loutere mogelijkheid om (al dan niet

opnieuw) in aanraking te komen met beroving, afpersing of bedreigingen bij een terugkeer volstaat niet

om een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lopen van ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet aan te tonen. Bovendien bereikt een wijdverspreide

praktijk van beroving, afpersing of bedreiging als dusdanig niet het vereiste minimumniveau van ernst

om als foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 48/4, § 2,

b), van de Vreemdelingenwet te kunnen worden aangemerkt, laat staan als een daad van vervolging in

de zin van artikel 48/3, § 2, van de Vreemdelingenwet.

Het geheel van de individuele omstandigheden van verzoeker in acht genomen en cumulatief

beoordeeld en afgewogen in het licht van de situatie in El Salvador, besluit de Raad dat verzoeker niet

concreet aannemelijk maakt dat hij ernstige problemen riskeert bij terugkeer naar El Salvador omwille

van het feit dat hij in het buitenland heeft verbleven en moet terugkeren naar zijn land van herkomst.

Deze vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in dezen is voldaan

aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

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

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

worden genomen.

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

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

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat door verzoeker geen concrete elementen worden

aangebracht op basis waarvan een reëel risico op de doodstraf of executie kan worden afgeleid. Ook uit

de landeninformatie blijkt niet dat hij dergelijk risico loopt in El Salvador.

2.3.2.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroept op dezelfde motieven als deze aangehaald ter staving van

zijn vrees voor vervolging, kan de Raad volstaan met te verwijzen naar de beoordeling van zijn verzoek

onder punt 2.3.1 van dit arrest. In dit verband wijst de Raad er op dat verzoeker niet kan volstaan met

het verwijzen naar een risicoprofiel om een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 § 2,
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b), van de Vreemdelingenwet aannemelijk te maken. In zoverre verzoeker in algemene zin verwijst naar

de alomtegenwoordigheid van de bendes in El Salvador en de blootstelling van nagenoeg de hele

bevolking aan het bende-gerelateerd geweld, dient te worden benadrukt dat dergelijke verwijzing niet

volstaat om het bestaan van een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b), van de

Vreemdelingenwet in zijn hoofde aan te tonen. Verzoeker dient dit risico in concreto aannemelijk te

maken en blijft wat dit betreft in gebreke.

Voorts wordt vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd. Verzoeker maakt geen

gewag van andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in El Salvador zou hebben gekend.

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

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

en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn

land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade omwille van een

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

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

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

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

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

Gelet op het geheel van de landeninformatie die door beide partijen ter beschikking werd gesteld, wordt

niet betwist dat het bende-gerelateerd geweld in El Salvador wijdverspreid en bijzonder ernstig is. De

bendes maken zich schuldig aan crimineel geweld en er is ook politioneel geweld dat uitgaat van

Salvadoraanse overheden. Verder is er sprake van geweld tussen bendes onderling, enerzijds, en van

confrontaties tussen bendes en de Salvadoraanse overheden, anderzijds.

Daargelaten de vraag of dit geweld kadert in een binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel

48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, blijkt uit de beschikbare landeninformatie evenwel dat het

geweld in El Salvador, hoe wijdverspreid ook, in wezen doelgericht en geïndividualiseerd is. Zo stelt

UNHCR dat “most if not all violence in Salvadorian society is discriminate, targeting specific individuals

or groups of individuals for specific reasons” (zie: “Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador” van UNHCR van maart 2016, p. 44-45). Dit

wordt beaamd in 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, waarin het geweld door de bendes als “highly targeted and individualized” wordt gekenmerkt.

Het geweld dat wordt gebruikt door bendes en de Salvadoraanse overheden viseert aldus duidelijk

welbepaalde personen of groepen van personen voor een welbepaalde reden of doel. Het hoge aantal

moorden waarin dit geweld resulteert, blijkt dan ook voornamelijk het gevolg te zijn van afrekeningen

tussen bendeleden dan wel doelgerichte acties door politie en legereenheden, waarbij alle partijen zich

schuldig maken aan buitengerechtelijke executies en buitenproportioneel geweld.

Nergens uit de landeninformatie blijkt dat het geweld in El Salvador resulteert in een hoog aantal

burgerslachtoffers die niet specifiek door dit geweld worden geviseerd, noch blijkt dat het type wapens

dat wordt gebruikt de kans daartoe zou verhogen. Evenmin worden andere methoden of tactieken

gebruikt die de kans op dergelijke burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen.

De Raad stelt vast dat, ondanks de schade die omstaande derden kan treffen, het geweld in El Salvador

aldus doelgericht en niet willekeurig van aard is. Dat het bendegeweld en de campagnes van de

Salvadoraanse overheden tegen de bendes soms resulteren in interne ontheemding en beperkte

mobiliteit, doet hieraan geen afbreuk.

Het geweld dat de situatie in El Salvador zo kenmerkt, moet dan ook veeleer in overweging worden

genomen bij een beoordeling in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2, a) en b), van de

Vreemdelingenwet, waarbij het aan verzoeker is om een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade te concretiseren. Uit wat hierboven werd besproken, blijkt dat in

casu geen gegronde vrees voor vervolging, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet aannemelijk werd gemaakt.
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Bij gebrek aan willekeurig geweld in El Salvador, is artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet

van toepassing.

2.3.2.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

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 partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie mei tweeduizend eenentwintig door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


