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nr. 254 452 van 12 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. SCHELLEMANS

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

8 januari 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 7 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 de administratieve dossiers.

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 verzoekers en hun advocaat B. LOOS loco advocaat J. SCHELLEMANS

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekers, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, komen volgens hun verklaringen op

18 november 2019 België binnen met een paspoort en een identiteitskaart en verzoeken op

25 november 2019 om internationale bescherming. Op 7 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 zijn de thans bestreden

beslissingen, die de volgende dag aan verzoekers aangetekend worden verzonden.

De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van eerste verzoeker wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U beweert de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit La Libertad. In 2016

verhuisde u naar San Salvador, waar u bij het call center Sykes ging werken.

In januari 2018 kreeg u een homoseksuele relatie met een collega, M. C. C. N. (...). In februari 2018

ging u met hem samenwonen. Uw familie, buren en vrienden wisten dat jullie samenwoonden, maar niet

dat jullie een relatie hadden met elkaar. U probeerde om als heteroseksueel te worden gepercipieerd en

kleedde zich mannelijk, droeg geen felle kleuren en lette erop om u mannelijk te bewegen. Toch werden

u en uw vriend als jullie naast elkaar liepen regelmatig nageroepen en werd er soms vuilnis naar jullie

gegooid.

Op 19 oktober 2019 huurde u een wagen om een televisie naar uw ouders te brengen. Op de terugweg

naar huis pikte u uw vriend C. (...) op van het werk. Aan een kruispunt in de buurt van jullie woning

moesten jullie stoppen voor een rood licht. Hierop namen jullie elkaars hand vast en gaf C. (...) u een

kus. Bendeleden van Mara 18 die op het kruispunt stonden om autoruiten te poetsen en informatie door

te geven aan hun leiders merkten jullie op en begonnen op jullie wagen te slaan. Ze riepen dat ze jullie

in stukken gingen snijden.

Jullie waren bang en reden onmiddellijk door naar het politiekantoor in jullie wijk, waar jullie klacht

wilden neerleggen. De politieagenten die daar aan het werk waren weigerden echter jullie klacht te

registreren. Eén van hen zei dat hij niets kon doen en dat jullie het probleem zelf gezocht hadden.

Hierop besloten jullie om de plaats van het voorval te vermijden. Jullie gingen enkele dagen later op reis

naar de Dominicaanse Republiek. Na jullie terugkomst trof u een briefje onder uw poort dat ondertekend

was door Mara 18 en waarin stond dat jullie moesten weggaan of dat ze anders jullie familie zouden

vermoorden. Hierna hielden jullie zich thuis gedeisd tot jullie op 13 november het land verlieten op een

reis naar Europa die al eerder gepland was. Na bezoeken aan Amsterdam en Londen kwamen jullie op

18 november 2019 in België aan, waar jullie op 25 november 2019 een verzoek om internationale

bescherming indienden.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: uw

paspoort; uw identiteitskaart; uw rijbewijs; een document in verband met uw studies met apostille; een

uittreksel uit het strafregister op uw naam met apostille; een attest van uw voormalige werkgever Sykes;

een brief van Rainbow House op naam van u en uw partner waarin vermeld staat dat jullie hier in België

als koppel deelnemen aan activiteiten van de organisatie; een kaart van Rainbow Map; een rapport over

geweld op de LBGTI-gemeenschap in El Salvador; een dreigbrief van Mara 18 met vertaling.

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.

Volgens uw verklaringen bent u homoseksueel. Het CGVS trekt uw seksuele geaardheid niet in twijfel,

doch benadrukt dat het loutere feit homoseksueel te zijn in El Salvador op zich niet voldoende is om te

besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

Uit de beschikbare informatie blijkt weliswaar dat er in de El Salvadoraanse maatschappij sprake is van

homofobie, discriminatie en homofoob geweld tegen homoseksuelen, alsook dat de autoriteiten zich hier

schuldig aan kunnen maken. Echter, uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat homoseksuele

handelingen niet strafbaar zijn in het land, dat de overheid de laatste jaren verschillende positieve

maatregelen heeft genomen om de LGBTI gemeenschap te beschermen, en dat lokale organisaties die

het opnemen voor de rechten van homoseksuele personen erin geslaagd zijn om een wijziging van de

strafwet af te dwingen waardoor strengere straffen opgelegd kunnen worden voor haatmisdrijven

ingegeven door seksuele geaardheid en genderidentiteit. Hoewel er van deze mogelijkheid om

haatmisdrijven te vervolgen tot nog toe nauwelijks toepassing werd gemaakt, wordt er wel initiatief
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genomen om politieagenten en openbare aanklagers te sensibiliseren. Voorts blijkt uit informatie dat er

in El Salvador verschillende organisaties bestaan die ijveren voor LGBTI rechten en dat er reeds meer

dan twintig jaar lang elk jaar in San Salvador de pride parade wordt georganiseerd om zichtbaarheid te

geven aan deze groep in de samenleving. Zo namen er in 2018 meer dan twaalf duizend mensen deel

aan de gay pride in de hoofdstad en aan de verschillende activiteiten georganiseerd door de Nationale

LGBTI federatie, verschillende overheidsinstanties en buitenlandse consulaten. Verschillende

deelnemers aan de pride getuigden, naast de moeilijkheden die ze nog steeds ondervonden in het

dagelijkse leven omwille van hun geaardheid, ook van een verbeterde situatie voor LGBTI in El Salvador

ten opzichte van vroeger.

Op basis van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, kan bijgevolg niet a priori

worden aangenomen dat iedere homoseksueel in El Salvador het risico loopt om het slachtoffer te

worden van een vervolging. Ook UNHCR heeft in de eligibility guidelines voor El Salvador van

maart 2016 als standpunt dat een verzoek moet beoordeeld worden ”depending on the particular

circumstances of the case”. Een individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming,

waarbij u uw vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk.

Er dient na uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS te worden vastgesteld dat u er echter niet in

geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor persoonlijke

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat, dit om onderstaande redenen.

Er kan immers geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen dat u als gevolg van uw homoseksuele

relatie met M. C. C. N. (...) door Mara 18 wordt vervolgd.

Zo stelt u ten eerste dat u zich uw hele leven als heteroseksueel hebt proberen gedragen om geen

problemen te hebben en te vermijden dat u op straat werd nagekeken, en dat u deze tactiek ook

toepaste in uw relatie met C. (...) (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS dd. 06.10.2020, p. 12). U

stelt dat u zich mannelijk kleedde, felle kleuren meed, en probeerde om mannelijk te wandelen en geen

gebaren te maken met uw handen die er zouden kunnen op wijzen dat u niet mannelijk genoeg bent (zie

CGVS, p. 13). Toen u ging samenwonen met C. (...) gingen jullie zelfs zover om jullie buren om de tuin

te leiden wat betreft jullie werkelijke relatie dat jullie een stapelbed lieten leveren op het moment dat de

meeste buren thuis waren om dat nadien stiekem te verwijderen en te vervangen door één bed (zie

CGVS, p. 14). Gelet op al deze voorzorgsmaatregelen die u en C. (...) namen om ervoor te zorgen dat

jullie relatie niet bekend werd en dat jullie in het openbaar niet als homoseksuelen werden

gepercipieerd, is het bijzonder vreemd en ongeloofwaardig dat u en C. (...) elkaar op 19 oktober 2019 in

jullie wagen die stilstond op een kruispunt op de openbare weg zouden vastnemen en kussen. Zeker

aangezien het kruispunt zich bevond in de buurt van zowel jullie woning als Sykes, jullie oude werkgever

en het een plaats was waar jullie dagelijks voorbij kwam, is het vreemd dat jullie net op die plaats

openlijk jullie affectie voor elkaar zouden tonen (zie CGVS, p. 15). Uw gedrag is des te vreemder

aangezien het kruispunt waar u dit deed bemand werd door mannen die autoruiten kuisten en van wie

het, zoals u zelf verklaart, algemeen bekend is dat dit bendeleden zijn die daar staan om de mensen in

de gaten te houden en informatie door te geven aan hun leiders (zie CGVS, p. 15). U stelt dat die

mannen daar telkens stonden (ibid.). Gevraagd of op het moment dat u daar stilstond dan niet wist dat

die mannen bendeleden zijn die informatie doorspelen, stelt u eerst dat u dit toen niet wist en dat u

vermoedde dat het bendeleden waren doordat ze lelijke dingen begonnen te roepen (ibid.).

Geconfronteerd met uw eerder verklaring dat het algemeen bekend is dat dit bendeleden zijn, beaamt u

dit en stelt u dat het inderdaad algemeen bekend is dat er mannen aan de stoplichten staan om de

mensen in de gaten te houden en info door te geven aan de bendeleiders en dat u wist dat ze daar

stonden, maar dat u er op het moment zelf niet stil bij stond dat het bendeleden zouden kunnen zijn

(ibid.). Zeker in het licht van de voorzichtigheid die u en C. (...) tot dan toe aan de dag hadden gelegd

om jullie seksuele geaardheid en jullie relatie geheim te houden, is het bijzonder vreemd dat jullie zo

onvoorzichtig handelden omdat jullie, zoals jullie verklaren, niet stilstonden bij de gevolgen (ibid.).

Wat betreft jullie bedreigingen door Mara 18 wordt opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat u, los van

het incident aan het kruispunt, nooit persoonlijk werd benaderd door een lid van deze bende. Gevraagd

of iemand van deze bende u of uw vriend voor oktober 2019 ooit persoonlijk benaderde, antwoordt u

ontkennend (zie CGVS, p. 14). Het is vreemd dat zij jullie hiervoor nooit hebben aangesproken of

benaderd aangaande jullie geaardheid, terwijl andere mensen jullie wel uitscholden en bekogelden met

vuilnis vanwege jullie geaardheid, toen jullie samen op straat liepen, en u vermoedt dat er bendeleden

zich ophielden in het park tegenover uw woning (zie CGVS, p. 16 en 19).
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Verder doet de handelswijze van Mara 18, zoals naar voren komt in jullie verklaringen, verdere twijfels

rijzen over jullie problemen met hen. Tijdens het incident in oktober 2019 riepen de bendeleden

doodsbedreigingen naar jullie wanneer ze jullie zagen kussen (CGVS, p. 12). Het is zeer vreemd dat de

bende jullie vervolgens met rust liet. Jullie werden tussen het incident op het kruispunt op 19 oktober en

het ontvangen van de dreigbrief op 3 november immers op geen enkele wijze door de bende persoonlijk

benaderd (zie CGVS, p. 17). Hoewel jullie nog enkele dagen op reis waren tussendoor is dit toch een

aanzienlijke periode waarin de bende niets heeft ondernomen (CGVS, p. 16). Dit wijst bezwaarlijk

ernstige problemen met bende 18. Twee weken na het incident zou de bende dan uiteindelijk een briefje

onder de deur hebben gestoken waarin stond dat jullie moesten vertrekken uit de wijk omdat ze niet van

homoseksuelen hielden (CGVS, p. 17). Maar ook in de weken daarna zijn jullie vreemd genoeg niet

benaderd geweest (CGVS C. (...), p. 17). Dat jullie door de mensen in de wijk geviseerd werden

vanwege vermoedens over jullie geaardheid maar dat de bende, nadat ze jullie zouden hebben betrapt

wanneer jullie elkaar kuste, gedurende bijna een maand niets concreets zou hebben gedaan om hun

initiële dreigement op te volgen – op een briefje onder de deur steken na – is niet aannemelijk, gelet op

informatie over het bendegeweld in El Salvador. Dit doet dan ook ernstig twijfelen aan de

geloofwaardigheid van jullie vluchtrelaas.

Ook kunnen vraagtekens gesteld worden bij de reizen die jullie nog gemaakt hebben tussen de

bedreigingen van Mara 18 en jullie verzoek om internationale bescherming. Zo vertrokken jullie enkele

dagen na het incident aan het kruispunt op reis naar de Dominicaanse Republiek, om ongeveer een

week later terug te komen (zie CGVS, p. 16). Het feit dat u in een periode die u, volgens uw eigen

verklaringen, spendeerde in onzekerheid, heel veel spanning en ervan uitgaande dat het ergste zou

gebeuren, een plezierreisje onderneemt en vervolgens gewoon terugkeert naar uw land in plaats van op

zoek te gaan naar bescherming, is hoogst merkwaardig (ibid.). Wanneer u enkele weken later dan toch

op een eerder geplande reis het land verlaat richting Europa, nemen jullie eerst zoals gepland vakantie

in Amsterdam en Londen, zonder op één van deze bestemmingen een verzoek om internationale

bescherming in te dienen, vooraleer door te reizen naar België, waarvan u op het internet las dat er het

meeste bescherming aan de LGBTI-gemeenschap wordt geboden (zie CGVS, p. 11-12). Het feit dat

jullie niet onmiddellijk bij aankomst in Europa om internationale bescherming verzochten, terwijl uit jullie

opzoekingswerk blijkt dat jullie wel degelijk op de hoogte waren van de procedure, maar eerst deze reis

ondernamen, relativeert verder jullie vrees voor vervolging.

Op basis van al het bovenstaande kan er geen geloof worden gehecht aan de verklaringen van u en uw

partner dat jullie door Mara 18 werden vervolgd wegens jullie seksuele geaardheid en het feit dat jullie

een homoseksuele relatie hadden.

Waar u stelt u dat u in El Salvador niet dezelfde rechten hebt als heteroseksuelen omdat u niet op de

sociale zekerheid van uw partner kon terugvallen nadat u zich aan een vaas had gesneden en naar het

ziekenhuis moest, wordt opgemerkt dat dit gegeven bezwaarlijk kan worden beschouwd als zijnde

voldoende zwaarwichtig om er een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming uit af

te leiden (zie CGVS, p. 19). Bovendien wordt in verband hiermee opgemerkt dat u zelf geen sociale

zekerheid had omdat u al een hele tijd niet aan het werk was, en kan er dus niet worden afgeleid dat u

medische zorgen werden ontzegd wegens uw seksuele geaardheid (ibid.). Ten slotte wordt in verband

hiermee opgemerkt dat u wel degelijk medische zorgen kreeg toegediend in het ziekenhuis van het

Rode Kruis (ibid.). Het feit dat uw partner hier niet binnen mocht omdat hij niet als familie werd

beschouwd door de bewaker, duidt evenmin op een vrees voor vervolging of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade.

Waar u stelt dat u, wanneer u met uw vriend samen op straat liep, soms werd nageroepen door

onbekenden en dat men soms lege blikjes naar u gooide vanuit auto’s wordt opgemerkt dat, hoewel

verwerpelijk, deze feiten evenmin kunnen worden beschouwd als zijnde voldoende zwaarwichtig om er

een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming uit af te leiden (zie CGVS, p. 19).

Op basis van het bovenstaande kan er geen geloof worden gehecht aan de verklaringen van u en uw

partner dat jullie wegens jullie homoseksuele geaardheid en jullie relatie met elkaar persoonlijk werden

vervolgd in El Salvador of een reëel risico liepen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a en

b van de Vreemdelingenwet.
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De door u neergelegde documenten wijzigen niets aan bovenstaande vaststellingen. In verband met uw

paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, het document in verband met uw opleiding, uw uittreksel uit het

strafregister en het attest van uw voormalige werknemer, dient te worden benadrukt dat deze

documenten enkel informatie bevatten omtrent uw identiteit en nationaliteit, gegevens die in deze

beslissing niet meteen ter discussie staan.

Wat betreft de brief van Rainbow House waarin vermeld wordt dat u en C. (...) een koppel vormen en

deelnemen aan activiteiten van deze vereniging in België, dient te worden opgemerkt dat ook het

gegeven dat u en C. (...) een homoseksuele relatie hebben en dat jullie deelnemen aan activiteiten van

Rainbow House evenmin wordt betwist.

In verband met de kaart van Rainbow Map in verband met de rechten voor mensen van de LGBTI-

gemeenschap in Europa en het rapport aangaande seksueel geweld op leden van deze gemeenschap

in El Salvador, dient te worden opgemerkt dat deze documenten betrekking hebben op de algemene

situatie in Europa en El Salvador en dus bezwaarlijk kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging koestert in El Salvador.

Wat betreft de dreigbrief en de vertaling wordt opgemerkt dat documenten enkel het vermogen hebben

om een geloofwaardig relaas te ondersteunen en op zichzelf niet vermogen om de geloofwaardigheid

van een ongeloofwaardig relaas te herstellen. Bovendien wordt opgemerkt dat het een anonieme

handgeschreven brief op standaard briefpapier betreft die ongedateerd is en geen namen van

geadresseerden bevat en waarvan dus niet kan worden opgemaakt waar, wanneer, door wie, aan wie

en in welke omstandigheden deze brief werd opgesteld.

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
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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

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.

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.”

De tweede bestreden beslissing, die ten aanzien van tweede verzoeker – i.e. de partner van eerste

verzoeker – wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas



RvV X - Pagina 7

U beweert de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit San Vincente.

Rond uw zestiende begon u seksuele interesse te krijgen in jongens. Op uw 17e had u zich eens met

een jongen in de bosjes verstopt, maar toen uw vader later die dag thuis kwam, duwde hij u tegen de

muur, sloeg hij u en zei hij dat u gezien was met een andere jongen en dat dat niet kon omdat hij geen

homo’s als zoon had.

Toen u 18 was, verhuisde u naar San Salvador om er te gaan werken en studeren en omdat u schrik

had voor uw vader.

Op 29 juni 2013 werd u overvallen toen u ’s avonds laat thuiskwam en onbekenden in uw huis waren

binnen gedrongen. Uw laptop, GSM en voertuig werden toen gestolen.

In januari 2018 kreeg u een homoseksuele relatie met een collega, L. S. C. A. (...). In februari 2018 ging

u met hem samenwonen. Uw familie, buren en meeste vrienden wisten dat jullie samenwoonden, maar

niet dat jullie een relatie hadden met elkaar. Toch werden u en uw vriend als jullie naast elkaar liepen

regelmatig nageroepen en werd er soms vuilnis naar jullie gegooid.

Op 19 oktober 2019 huurde uw vriend een wagen om een televisie naar zijn ouders te brengen. Op de

terugweg naar huis pikte uw vriend u op van het werk. Aan een kruispunt in de buurt van jullie woning

moesten jullie stoppen voor een rood licht. Hierop namen jullie elkaars hand vast en gaf u uw vriend een

kus. Bendeleden van Mara 18 die op het kruispunt stonden om autoruiten te poetsen en informatie door

te geven aan hun leiders merkten jullie op en begonnen op jullie wagen te slaan. Ze riepen dat ze jullie

in stukken gingen snijden.

Jullie waren bang en reden onmiddellijk door naar het politiekantoor in jullie wijk, waar jullie klacht

wilden neerleggen. De politieagenten die daar aan het werk waren weigerden echter jullie klacht te

registreren. Eén van hen zei dat hij niets kon doen en dat jullie het probleem zelf gezocht hadden.

Hierop besloten jullie om de plaats van het voorval te vermijden. Jullie gingen enkele dagen later op reis

naar de Dominicaanse Republiek. Na jullie terugkomst trof u een briefje onder uw poort dat ondertekend

was door Mara 18 en waarin stond dat jullie moesten weggaan of dat ze anders jullie familie zouden

vermoorden. Hierna hielden jullie zich thuis gedeisd tot jullie op 13 november het land verlieten op een

reis naar Europa die al eerder gepland was. Na bezoeken aan Amsterdam en Londen kwamen jullie op

18 november 2019 in België aan, waar jullie op een verzoek om internationale bescherming indienden.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: uw

paspoort; uw identiteitskaart; uw rijbewijs; een document in verband met uw studies met apostille; een

uittreksel uit het strafregister op uw naam met apostille; een attest van uw voormalige werkgever Sykes;

een brief van Rainbow House op naam van u en uw partner waarin vermeld staat dat jullie hier in België

als koppel deelnemen aan activiteiten van de organisatie; diverse artikels over het geweld op leden van

de LBGTI-gemeenschap in El Salvador; foto’s van u en uw partner; berichten van u en uw partner naar

elkaar; een dreigbrief van Mara 18 met vertaling.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Er dient te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag grotendeels steunt op de motieven die door uw,

werden uiteengezet, zijnde de problemen die jullie met Mara 18 zouden hebben gehad als gevolg van

het feit dat zij op de hoogte waren van jullie seksuele geaardheid en jullie homoseksuele relatie. In het

kader van zijn asielaanvraag werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire bescherming genomen. De motivering betreffende dit motief luidt als volgt:



RvV X - Pagina 8

“(…)”

In verband met de aanvaring die u met uw vader had nadat u op uw zeventiende betrapt was toen u met

een jongen in de bosjes was gedoken en waarbij hij u sloeg en zei dat hij geen zoon had die homo was,

dient te worden opgemerkt dat ook dit incident, hoewel verwerpelijk, niet kan worden beschouwd als

zijnde voldoende zwaarwichtig om er een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

uit af te leiden (zie CGVS, p. 8). Daarenboven wordt opgemerkt dat het om een eenmalig incident gaat

dat zich voordeed in 2006-2007 en dat hieruit bijgevolg geen actuele vrees kan worden afgeleid (zie

CGVS, p. 10).

Wat betreft de gewelddadige roofoverval waar u op 29 juni 2013 het slachtoffer van werd en die u staaft

met verschillende gerechtelijke documenten, stelt het CGVS vast dat dit niet alleen verwerpelijk maar

eveneens zwaarwichtig is. Het betreft evenwel een eenmalige gebeurtenis (zie CGVS, p. 14-15) en

verder koppelt u ook geen actuele vrees aan deze gebeurtenis. Er wordt in verband met dit incident

opgemerkt dat u niet met zekerheid weet wie er achter de aanval schuilt, maar dat u op basis van de

woordenschat van uw aanvallers vermoedt dat het om Mara 18 ging (zie CGVS, p. 18). U geeft

bovendien aan dat u tussen dit incident en het incident van oktober 2019 geen problemen hebt gehad

met Mara 18 (zie CGVS, p. 15). Evenmin had u na dit incident nog persoonlijk contact met Mara 18 (zie

CGVS, p. 17). Er zijn bijgevolg geen redenen om aan te nemen dat u in de toekomst opnieuw slachtoffer

zou worden van dergelijke gebeurtenis.

Op basis van het bovenstaande kan er geen geloof worden gehecht aan de verklaringen van u en uw

partner dat jullie wegens jullie homoseksuele geaardheid en jullie relatie met elkaar persoonlijk werden

vervolgd in El Salvador of een reëel risico liepen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a en

b van de Vreemdelingenwet.

De door u neergelegde documenten wijzigen niets aan bovenstaande vaststellingen. In verband met uw

paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, het document in verband met uw opleiding, uw uittreksel uit het

strafregister en het attest van uw voormalige werknemer, dient te worden benadrukt dat deze

documenten enkel informatie bevatten omtrent uw identiteit en nationaliteit, gegevens die in deze

beslissing niet meteen ter discussie staan.

Wat betreft de brief van Rainbow House waarin vermeld wordt dat u en C. A. L. S. (...) een koppel

vormen en deelnemen aan activiteiten van deze vereniging in België en de foto’s en berichten die u

neerlegt om uw relatie met hem te staven, dient te worden opgemerkt dat het gegeven dat u en

Christobal Alexander een homoseksuele relatie hebben en dat jullie deelnemen aan activiteiten van

Rainbow House evenmin wordt betwist.

In verband met de diverse artikels die u neerlegt met betrekking tot geweld op leden van de LBGTI-

gemeenschap in El Salvador, dient te worden opgemerkt dat deze documenten betrekking hebben op

de algemene situatie in El Salvador en dus bezwaarlijk kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat u

en uw partner persoonlijk worden vervolgd in El Salvador.

Wat betreft de dreigbrief en de vertaling wordt opgemerkt dat documenten enkel het vermogen hebben

om een geloofwaardig relaas te ondersteunen en op zichzelf niet vermogen om de geloofwaardigheid

van een ongeloofwaardig relaas te herstellen. Bovendien wordt opgemerkt dat het een anonieme

handgeschreven brief op standaard briefpapier betreft die ongedateerd is en geen namen van

geadresseerden bevat en waarvan dus niet kan worden opgemaakt waar, wanneer, door wie, aan wie

en in welke omstandigheden deze brief werd opgesteld.

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),
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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

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
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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.

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 een enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de artikelen 48/3, 48/4,

48/5, 48/6 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 artikel 1

van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op

28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

van “de algemene motiveringsplicht”, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Zij menen dat het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna: CGVS) manifest gebrekkig is en citeren de artikelen 2, 6, 7 en 10 van de richtlijn 2011/95/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking).

Vervolgens laten verzoekende partijen wat betreft hun vervolging als leden van de LGBTI-gemeenschap

het volgende gelden:

“Verwerende partij stelt de seksuele geaardheid van verzoekers terecht niet in vraag. Zij besluit echter

op basis van een erg summier onderzoek dat er in hoofde van verzoekers geen gegronde vrees voor

vervolging aanwezig is, wat wilt zeggen dat verzoekers volgens verwerende partij nog niet aan daden

van vervolging onderworpen werden, en er ook geen reëel risico bestaat dat dit in de toekomst zou

gebeuren.

Verwerende partij meent dat niet iedere homoseksueel in El Salvador het risico loopt om het slachtoffer

te worden van vervolging, en dat verzoekers hun vrees voor vervolging in concreto moeten aantonen

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

seekers from El Salvador van maart 2016.

Hiervoor baseert zij zich op niet nader genoemde informatie. In het administratief dossier van

verzoekers bevinden zich meerdere (gedateerde) rapporten, zoals Human Rights Watch – World Report

2020 El Salvador, Human Rights First - Bias Motivated Violence Against LGBT People in El Salvador



RvV X - Pagina 11

2016, en International Women's Media Foundation – Portraits of Pride: El Salvador 2018 waarvan

verwerende partij een zeer selectieve lezing heeft begaan.

Op basis van de informatie die verwerende partij in het administratief dossier gevoegd heeft en haar

2 meeste recente COI Focus (COI Focus Salvador Situation sécuritaire 12 oktober 2020 en COI FOCUS

Salvador Retour au pays après un épisode migratoire 17 december 2020) is het erg moeilijk in te zien

van waar haar optimistische inschattingen komen over verzoekers' veiligheidssituatie bij terugkeer als zij

openlijk als een homoseksueel koppel zouden leven.

Hoewel het klopt dat homoseksuele handelingen op zich niet strafbaar worden gesteld, dat er

verschillende organisaties bestaan die ijveren voor LGBTI-rechten en dat er elk jaar de pride parade

wordt georganiseerd, geeft de informatie waarover verwerende partij beschikt ook aan dat er in de

El Salvadoraanse maatschappij op grote schaal sprake is van homofobie, discriminatie en homofoob

geweld tegen homoseksuelen, alsook de autoriteiten die zich hier schuldig aan kunnen maken.

Dit wordt tevens bevestigd door bovengenoemde UNHCR Eligibility Guidelines van 2016:

"(…)" (stuk 2)

De meest recente COI Focus van verwerende partij – Salvador Situation sécuritaire – van

12 oktober 2020, waarmee verwerende partij opmerkelijk genoeg geen rekening gehouden heeft, geeft

aan dat er een toename is van het geweld ten opzichte van leden van de LGBTI-gemeenschap:

"(…)" (p. 21-22)

Hieruit blijkt dat het geweld en de discriminatie ten opzichte van de LGBTI-gemeenschap jaarlijks erger

wordt. De situatie ziet er allesbehalve rooskleurig uit, meer bepaald door de aantreding van de huidige

regering Bukele en het schrappen van het Sociaal Secretariaat voor de Inclusie (SIS). De geringe

positieve maatregelen die door de vorige regering genomen werden in het voordeel van de LGTI-

gemeenschap werden zo praktisch ongedaan gemaakt.

Andere objectieve landeninformatie tonen eveneens de erg precaire situatie waarin personen als

verzoekers zich bevinden in El Salvador. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de LGBTI-

gemeenschap een erg kwetsbare groep uitmaakt, en extra hard getroffen wordt door de huidige

veiligheidssituatie in het land (zie infra):

Het recente rapport van Human Rights Watch - Every Day I live in Fear - van 7 oktober 2020 licht de

zeer onrustwekkende situatie voor de LGBTI-gemeenschap verder toe (stuk 3):

"(…)" (stuk 3, p. 31-33)

"(…)" (stuk 3, p. 39-41)

"(…)" (stuk 3, p. 50-54)

De Verenigde Naties hebben bij de overheid van El Salvador al meermaals aangedrongen om de

LGBTI-gemeenschap te beschermen, zonder resultaat:

"(…)" (stuk 4)

Uit bovenstaande informatie kan enkel afgeleid worden dat homoseksuele mannen op het volledige

El Salvadoraanse grondgebied gevaar lopen en gegronde vrees voor vervolging kennen. Ze kunnen en

durven niet openlijk hun seksuele gerichtheid beleven, ze staan bloot aan vervolging door niet-statelijke

actoren, er is enkel wettelijke bescherming op papier, ze riskeren aangevallen en bedreigd te worden

door de politie, bendes en de lokale gemeenschap en daarbij riskeren ze vermoord te worden door de

bendes.

Het is zeer opmerkelijk dat verwerende partij slechts gedateerde rapporten heeft toegevoegd en geen

rekening heeft gehouden met haar meest recente COI Focus, waaruit beter blijkt dat de situatie jaarlijks

substantieel verergert.

Als we dan kijken naar de objectieve informatie over de situatie voor homoseksuele mannen in

El Salvador dan kunnen we enkel stellen dat verwerende partij erg onvolledig en onzorgvuldig te werk is

gegaan. Verwerende partij diende een degelijk onderzoek te voeren aan de hand van de beschikbare

landeninformatie.

Het is duidelijk dat de LGBTI-gemeenschap in El Salvador ernstig gediscrimineerd en gestigmatiseerd

en elke vorm van bescherming door de staat ontbreekt. Er bestaat een grote discrepantie tussen wet en

realiteit en verwerende partij schetst een te optimistisch en eenzijdig beeld van de werkelijke situatie.

Ook verzoekers werden meermaals het slachtoffer van homofoob (verbaal) geweld en discriminatie,

hoewel zij hun seksuele geaardheid probeerden te verstoppen. Beide verzoekers zijn zelfs nooit officieel

uit te kast gekomen uit angst voor familieleden en de Salvadoraanse maatschappij. Verzoekers werden,

onder andere, met de dood bedreigd door homofobe bendeleden van Mara 18.

De gegronde vrees voor vervolging door de bendes, het jarenlang verstoppen van zijn ware identiteit en

de constante angst om betrapt te worden door familieleden of vrienden hebben ertoe geleid dat

verzoeker M. (...) lijdt aan een post-traumatische stressstoornis. Hierdoor gaat hij 1 keer om de 2 weken

naar een psycholoog (stuk 8).
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Verzoekers leggen ook een brief voor van de directeur van een LGBTI-organisatie in El Salvador. Hierin

worden hun namen vernoemd en wordt er meer uitleg gegeven over de onhoudbare

levensomstandigheden voor de LGBTI-gemeenschap in het land (stuk 9).”

Onder een titel “Kwalificatie van vrees en de daden van vervolging” stellen verzoekers het volgende:

“2.1 Er kan niet genoeg rekening gehouden worden met het feit dat verzoekers doodsbang waren om

openlijk uit te komen voor hun seksuele geaardheid. Ze vreesden verstoting, discriminatie en geweld. Ze

hebben hun geaardheid al quasi heel hun leven voor zich moeten houden uit angst aangevallen te

worden. Verzoeker M. (...) leidt door zijn geaardheid te moeten verstoppen aan een post-traumatische

stressstoornis.

Onder geen beding zullen verzoekers bij terugkeer openlijk homoseksueel kunnen zijn. De subjectieve

én objectieve vrees voor vervolging is daarvoor te groot. Dit wil zeggen dat de behandeling die

verzoekers staat te wachten bij terugkeer er een is waarbij zijn nooit zichzelf zullen kunnen zijn en

ernstige psychologische problemen zullen blijven ontwikkelen.

Het verbergen van seksuele gerichtheid wordt in de literatuur gezien als een indicatie van de objectieve

gegrondheid voor vervolging:

"(…)"1

De voetnoot bij deze laatste zin leest:

"(...)"

Zich gedwongen zien je geaardheid te verbergen raakt aan de fundamenten van je identiteit, en wordt

ingegeven door de vrees voor nadelige gevolgen zoals fysieke of psychische schade, hetgeen op zich

vervolging uitmaakt:

"(…)"2

"(…)"3

Het moeten verbergen van de seksuele gerichtheid en identiteit uit vrees voor de gevolgen hiervan kan

an sich vervolging uitmaken. De vraag die dan moet gesteld worden is niet zozeer wat de abstracte

kans is dat de gevolgen zich zouden voordoen maar of dat het angstvallig verbergen van de geaardheid

op zich voortvloeit uit een oprechte vrees voor die gevolgen:

"(…)"4

"(…)"5

Het is algemeen gekend dat de criminalisering van homoseksuele handelingen niet enkel voortvloeit uit

expliciete wetgeving, maar ook uit te vage bepalingen rond openbare orde, de publieke moraal, etc die

discriminatoir worden toegepast. Wanneer een LGBTI-persoon meer risico loopt om gerechtelijk

vervolgd te worden op grond van inbreuken op de moraliteit kan dit volstaan om vervolging uit te maken:

"(…)"6

Een niet exhaustieve lijst van mogelijke daden van vervolging wordt weergegeven in artikel 48/3 §2 lid 3

Vreemdelingenwet:

"(…)"

Uit deze lijst blijkt dat het discriminerend en disproportioneel karakter van de daden een belangrijk

element vormt bij het beoordelen of een daad al dan niet vervolging uitmaakt.

In de zaak van 7 november 2013, Minister voor Immigratie en Asiel tegen X (C-199/12), Y (C-200/12),

en Z tegen Minister voor Immigratie en Asiel (C-201/12), hanteert het Hof van Justitie de redenering dat

waar een mensenrechtenschending als een artikel 8 EVRM schending op zich niet noodzakelijk volstaat

om van vervolging te spreken, dit wel zo is indien de schending een van de vormen opgelijst onder

artikel 9.2 van de Kwalificatierichtlijn aanneemt. Het Hof vat het samen in paragraaf 61 van dit arrest.

Hoewel de inbreuk op artikel 8 EVRM als dusdanig geen vervolging uitmaakt, maakt de discriminatoire

toepassing van de strafbepaling op zich wél vervolging uit, en dit omdat het een van de vormen van

daden van vervolging is zoals opgesomd in artikel 9.2.

Verzoekers vrezen daden van lichamelijk en geestelijk geweld door hun familie, door de bredere

samenleving, door bendeleden, door de politie en discriminatie door de politie, vanwege hun

geaardheid. Die vrees is niet hypothetisch maar wordt ondersteund door talrijke objectieve informatie

waaruit onder andere een zeer hoge prevalentie graad blijkt van dergelijke daden van geweld ten

opzichte van de LGBTI-gemeenschap.

Het feit dat er geen enkele manier is gebleken om de discriminatie en het (verbale) geweld ten opzichte

van verzoekers met succes en veilig aan te vechten en het feit dat er geen effectieve bescherming wordt

geboden door de staat, alsmede door het gebrek aan een perspectief op verbetering, maakt dat dit

enkel kan gekwalificeerd worden als daden van vervolging.

Verwerende partij had moeten inschatten wat het risico zou zijn voor verzoekers indien zij openlijk homo

zouden zijn in El Salvador. Deze inschatting niet maken en niet hanteren als leidraad komt neer op

verwachten van verzoekers dat ze zich opnieuw 'discreet' zullen opstellen na terugkeer, wat
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onaanvaardbaar is en ingaat tegen de rechtspraak van het Hof van Justitie in het X, Y en Z arrest van

7 november 2013.

Verwerende partij heeft het risico dat verzoekers lopen als zij openlijk homo zouden zijn in El Salvador

volledig verkeerd ingeschat, deels door te weinig recente COI, door een gebrekkige lezing van de

aangebrachte COI en deels door een gebrekkige kwalificatie.

Gelet op het feit dat verzoekers tegen quasi niemand hebben durven toegeven dat zij homoseksueel

zijn, gelet op het feit dat zij aangaven dat dit uit vrees was om fysiek aangevallen te worden, uit hun

familie verbannen te worden, gelet op de geweldsdaden en discriminatie waar homomannen aan

worden onderworpen die openlijk homoseksueel zijn, kan er niet redelijk verwacht worden van

verzoekers dat zij openlijk hun geaardheid en homoseksuele identiteit zouden beleven in El Salvador.

Verzoekers hebben aangegeven aan verwerende partij dat zij vrezen verstoten te worden door hun

familie en buren en vrezen fysiek aangevallen of vermoord te worden door de bendes. Zij stellen dat hun

geaardheid niet wordt aanvaard in El Salvador, dat homo’s ook worden gediscrimineerd door de politie,

wat bijzonder verregaande gevolgen heeft als je op de politie beroep moet doen om bescherming te

krijgen, en vaak worden aangevallen door bendeleden en de Salvadoraanse bevolking. Verzoekers

hebben aangegeven tegen quasi niemand over hun geaardheid te spreken en verregaande maatregelen

te nemen omdat zij bang zijn. Verzoekers gaven ook aan dat als homo's worden aangevallen in

El Salvador de overheid geen bescherming biedt.

Verwerende partij heeft daarenboven geen rekening gehouden met de fragiele psychologische staat van

verzoeker M. (...) die heeft verklaard angstig en wanhopig te zijn geweest. De subjectieve impact van

daden van vervolging op een persoon kan bij de ene persoon geen vervolging uitmaken en bij een

andere persoon omwille van diens psychologisch gestel net wel vervolging uitmaken.

De structurele ondermijning van de waardigheid, persoon, identiteit en gelijkheid als personen van

verzoekers, de bedreiging van hun fysieke en geestelijke integriteit, en het feit dat de overheid geen

enkele bescherming voorziet omwille van hun geaardheid, maakt manifest vervolging uit in de zin van

de Conventie van Genève.

2.2 Gelet op de motieven in de bestreden beslissing waarin er gesteld wordt dat er a priori niet kan

worden aangenomen dat iedere homoseksueel in El Salvador het risico loopt om het slachtoffer te

worden van een vervolging en dat er de situatie t.o.v. de LGBTI-gemeenschap de laatste jaren

verbeterd, dient er op gewezen te worden dat dergelijke categorisering juridische basis mist. Verzoekers

dienen immers niet aan te tonen dat zij met zekerheid vervolgd zullen worden om erkend te worden als

vluchtelingen. Verzoekers dienen niet eens aan te tonen zij 'waarschijnlijk' vervolgd zullen worden bij

terugkeer. Verzoekers dienen aan te tonen dat het redelijk mogelijk is dat zij vervolgd zouden worden bij

terugkeer:

"(…)"8

UNHCR heeft aangegeven dat een verzoeker moet aantonen dat de vrees voor vervolging redelijk is

gezien de omstandigheden, maar niet dat hij of zij moet aantonen eerder wel dan niet aan vervolging te

zullen onderworpen worden. UNHCR verwijst daarvoor naar de voorbereidende werken van de

Vluchtelingenconventie:

"(…)"9

Van verzoekers mag niet verwacht worden aan te tonen dat zij waarschijnlijk wel, eerder dan

waarschijnlijk niet, vervolgd zullen worden. Al wat zij moet aantonen is een goede reden te hebben om

bang te zijn voor vervolging, zij moeten geen graad van waarschijnlijkheid aantonen:

"(…)"10

Verzoekers moeten niet aantonen dat alle leden van de LGBTI-gemeenschap vervolgd worden eer kan

aanvaard worden dat zij een gegronde vrees voor vervolging hebben.

"(…)"11

Verzoekers merken evenwel op dat zij menen dat zij al in het licht van de opgesomde landeninformatie

en de kwalificatie onder punt (2.1) wel degelijk hebben aangetoond dat de kans zéér waarschijnlijk is dat

zij in El Salvador vervolgd zouden worden bij terugkeer als zij openlijk uitkomen voor hun seksuele

gerichtheid en identiteit.

En hoewel de inschatting van een risico op grond van artikel 3 EVRM in deze verschilt van de test die

onder de Vluchtelingenconventie dient te gebeuren, kan er gewezen worden op de rechtspraak van het

EHRM in N. t. Zweden, nr. 23505/09, van 20 juli 2010, waarbij er uitgegaan wordt van het algemene

risico zoals aangegeven door statistieken en internationale rapporten : "58. (…)"

2.3 Verzoekers hebben aan verwerende partij verklaard zich steeds heteroseksueel hebben geprobeerd

te gedragen om geen problemen te hebben en te vermijden dat zij op straat werden nagekeken. Zij

probeerden zich mannelijk te kleden, vermeden felle kleuren, en probeerde mannelijk te wandelen en
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geen gebaren te maken met hun handen die er op zouden kunnen wijzen dat ze niet mannelijk genoeg

waren (NPO, p. 12-13).

Echter, uiterlijke genderconformiteit valt onder toegeschreven seksuele gerichtheid. De vraag om zich

zichtbaar genderconform op te (blijven) stellen om veilig te kunnen zijn in geval van terugkeer verschilt

in principe ook niet van de vraag om zich discreet op te stellen. Een dergelijke opstelling werd reeds in

strijd met artikel 8 van het EVRM bevonden door het Hof van Justitie in het X, Y en Z arrest van

7 november 2013.

Zoals ILGA aangeeft moet het gevolg van die rechtspraak zijn dat een Europese asieldienst geen

bescherming mag ontzeggen op grond van het feit dat de verzoeker vervolging zou kunnen vermijden

door discretie, het verbergen van zijn geaardheid, een zekere terughoudendheid of ander gelijkaardig

gedrag:

"(…)"12

Of zoals UNHCR aangeeft, verwachten dat verzoekers zich qua gedrag en dagelijkse handelingen

'discreet' opstellen is gelijk aan exact hetzelfde soort onderdanige en conformistische houding vereisen

als dat de vervolgers door hun vervolging willen bereiken:

"(…)"13

Verzoekers hebben steeds geprobeerd zich 'heteroseksueel te gedragen', maar dit was krampachtig. Ze

konden zo niet blijven verder leven als koppel in El Salvador.

UNHCR stelt in de richtlijnen rond geaardheid:

"(…)"14

Verzoekers hebben aangegeven dat ze in België eindelijk zichzelf durven zijn. Hier durven ze 'gewoon'

te lopen, met felle kleuren en tattoos met LGBTI-symbolen (stuk 6).

Hun gewone zelve zijn zou in El Salvador als 'zichtbaar' homoseksueel gezien worden en quasi zeker

tot ernstige vervolging leiden.”

Over het bendegeweld in El Salvador voeren verzoekers het volgende aan:

“3.1 Het merendeel van de objectieve landeninformatie stelt dat de bendes in El Salvador gezien

worden als een de facto autoriteit.

Uit quasi alle objectieve informatie die voorhanden is, gaande van UNHCR, onderzoekers, en analyses

van NGO's blijkt dat de bendes in El Salvador politieke actoren zijn, niet-statelijke actoren van

vervolging die grote delen van het grondgebied controleren, territorium en inwoners domineren en

besturen, belasting heffen, identiteitscontroles doen, aan camerabewaking doen, inwoners tot in de

kleinste details besturen en de inwoners van hun gebieden aan een schrikbewind onderwerpen dat erop

gericht is totale gehoorzaamheid en alles verlammend ontzag na te streven.

Volgens de COI Focus van 12 oktober 2020 beslaat El Salvador slechts tweederde van de oppervlakte

van België, maar wordt het geteisterd door onophoudelijk bendegeweld, onderlinge rivaliteit en open

oorlog met de autoriteiten. Op een bevolking van 6 miljoen inwoners wordt het aantal bendeleden in

El Salvador op een 60.000-tal geschat, maar het aantal mensen dat actief met hen meewerkt en/of van

hen afhankelijk is wordt geschat op 600.000, i.e. tien procent van de volledige bevolking. De bendes

domineren 247 van de 262 gemeentes in El Salvador, wat wilt zeggen dat ze quasi het ganse land in

handen hebben. Het bendegeweld teistert platteland evengoed als de stedelijke gebieden, omdat twee

bendes zowat gans El Salvador in handen hebben (COI Focus p. 25 en 37-38). De vraag of ze niet-

statelijke actoren van vervolging kunnen zijn die een aanzienlijk deel van het grondgebied beheersen in

de zin van artikel 6 van de Kwalificatierichtlijn stelt zich met andere woorden niet. Het is evident dat dit

zo is.

De vraag is dan wat dit betekent voor de kwalificatie van de vervolging waar bendeleden de bevolking

onder hun controle aan onderwerpen? Als ze de feitelijke autoriteit zijn, kan de vervolging waar ze de

bevolking aan onderwerpen in de wijken onder hun controle dan gezien worden als iets anders dan

politiek geïnspireerd?

Onderstaande analyse van o.a. T. Boerman, expert bendefenomeen Centraal-Amerika (zie zijn

kwalificaties op https://thomasboerman.academia.edu/ toont aan dat het geweld gebruikt door bendes

t.a.v. de burgers van El Salvador strategisch is, en dus niet puur crimineel en economisch van aard. Het

doel van de terreur gezaaid door bendes is het controleren van grondgebied, criminele markten en de

bevolking om op deze manier de staat politiek te beïnvloeden. Boerman bestempelt bendes in

El Salvador als politieke actoren die o.a. in staat zijn verkiezingen te sturen en wiens steun gezocht

wordt door presidentskandidaten. Uit verschillende bronnen (en niet uit sommige zoals het CGVS

beweert) blijkt duidelijk dat bendes de eigenlijke autoriteit zijn die functies gelijkaardig aan deze van de

staat uitoefent zoals het innen van belastingen door afpersing en die het volledige staatsapparaat heeft

ondermijnd.

"(…)" (stuk 11, p. 3-5)
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"(...)" (stuk 11, p 5)

"(…)" (stuk 11, p.6)

"(…)" (stuk 11, p.6-7)

"(…)" (stuk 11, p.17)

Op basis van deze informatie kan er besloten worden dat de bendes politieke actoren zijn die controle

over grondgebied, bevolking en staat uitoefenen, dat ze een parallel bestuur vormen, en de mensen in

de wijken besturen door middel van terreur en geweld.

"(…)" (stuk 12)

Analisten van het Amerikaanse leger beschouwen Centraal-Amerikaanse bendes als 'niet-

overheidsactoren' die politieke dominantie willen bereiken door middel van asymmetrische

oorlogsvoering:

"(…)" (stuk 13, p. v)

"(…)" (stuk 13, p. vi)

"(...)" (stuk 13, p.4-5)

"(…)" (stuk 13, p.8)

"(…)" (stuk 13, p. 10-11)

"(…)" (stuk 13, p.11-12)

"(…)" (stuk 13, p 14-15)

"(…)" (stuk 13, p.31)

UNHCR stelt in dezelfde lijn dat bendes niet-statelijke actoren zijn die wel degelijk politieke macht

uitoefenen:

"(…)" (stuk 2, p. 17-18).

Het valt dus niet te betwisten dat de bendes in El Salvador te karakteriseren vallen als niet-statelijke

actoren die een aanzienlijk deel van het grondgebied onder controle hebben, dat ze optreden als de

facto autoriteit, onder andere politiek geïnspireerd zijn. Een conflict met een bende is dan ook quasi

altijd politiek geïnspireerd. Ze streven van inwoners een totale gehoorzaamheid na, dus wordt elke actie

en interactie gezien in termen van respect en conformiteit aan hun regels, code en gezag.

De inzet is telkens een "opvatting, gedachte of mening" "betreffende een aangelegenheid die verband

houdt" met de bendes als niet-statelijke actoren van vervolging, en "hun beleid of methoden", ongeacht

of verzoekers zich in hun handelen door deze opvatting, gedachte of mening hebben laten leiden, in de

zin van de Kwalificatierichtlijn.

Volgens Boerman is het concept van respect dat samenhangt met reputatie, een belangrijk element

binnen de bendecultuur. Bendeleden gaan tot het uiterste om dit te verzekeren. Het niet respecteren of

beledigen van een bendelid, zoals bijvoorbeeld door deze niet te betalen of te vluchten, wordt daarom

op gewelddadige wijze bestraft. Zo niet, zou de reputatie van de bende ondermijnd worden. Ook het

land ontvluchten omwille van de vrees voor een bende wordt beschouwd als een belediging en gebrek

aan respect.

"(…)" (stuk 12)

Bendes streven totale controle na in hun territorium (stuk 2, p. 10). Het gaat volgens UNHCR om een

uitzonderlijke graad van sociale controle over de bevolking. De inwoners moeten niet enkel zorgen dat

ze hun mond houden, er is vaak ook een resem aan beperkingen aan de onderwerpen waar ze over

mogen praten, met wie, wanneer ze thuis moeten zijn, wat ze mogen dragen, of ze naar school mogen,

wie ze mogen bezoeken, wie hen mag bezoeken, tot zelfs haarkleur (p. 12). Als een bendelid meent dat

een inwoner niet het vereiste respect toont, wat een veelheid inhoudt van gepercipieerde inbreuken

zoals een bendelid tegenspreken of een verzoek weigeren, zelfs wantrouwig kijken naar een bendelid,

riskeert die inwoner slachtoffer te worden van brutaal geweld, al dan niet met de dood tot gevolg voor

hen en hun familieleden (p. 12-13 en p. 29).

Het niet respecteren van de ongeschreven regels van bendes, een vermeend gebrek aan respect, de

percepties weerstand te bieden aan hun macht, het overschrijden van onzichtbare territoriale grenzen,

het uitvegen van graffiti, weerstaan aan rekrutering, het niet betalen van de renta, het doorkruisen van

het gebied van een andere bende, het indienen van een klacht, ... het kan allemaal aanleiding geven tot

bijzonder gewelddadige reacties, moord en verdwijning door bendes voor de persoon in kwestie en zijn

familieleden (COI Focus 12 oktober 2020, p. 11). Wat als niet te overschrijden territorium geldt van een

bende kan van nacht op nacht veranderen (stuk 2, p. 10).

Die graad van sociale controle wordt bereikt door gebruik van bedreigingen, intimidatie en geweld om

een totalitaire sfeer te bereiken (stuk 2, p.12). Bendeleden zetten barricades op, checkpoints, snijden

wijken af van politiecontrole, of zetten privé-beveiliging op die door hun leden bemand wordt en tot meer

afpersing leidt. Anderen zetten heuse poorten op, controleren identiteitsbewijzen van inwoners, nemen

winkels over en verplichten inwoners daar hun boodschappen te doen aan exorbitante prijzen (p. 12).

De impact van bendes op het leven in de wijken en de privélevens van inwoners van die wijken is

totalitair en verlammend:
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"(…)"15

Die verlamming wordt ook letterlijk zo beschreven in de bronnen over El Salvador, er is sprake van

mensen die gedwongen immobiel zijn gemaakt door hoe bendes het openbare leven buiten hun huis

domineren:

"(…)" (stuk 7)

Mensen hun iedere beweging wordt gemonitord en in de gaten gehouden:

"(…)"16

Er wordt een sfeer van angst, terreur en onvoorspelbaarheid gecreëerd:

"(…)"17

Iedereen die in de formele of informele economie werkt, iedereen waarvan men denkt dat ze middelen

hebben omdat ze bvb familie hebben in het buitenland, effectief geld ontvangen uit het buitenland of zelf

teruggekeerd zijn uit het buitenland riskeert slachtoffer te worden van afpersing (de zgn. renta), wat de

hoofdinkomst van de vaak straatarme bendeleden uitmaakt. De Salvadoriaans bevolking betaalt elk jaar

ongeveer 400 miljoen USD aan de bendes. Weigeren of niet in staat zijn om gevolg te geven aan de

afpersing wordt gezien als weerstand en leidt tot de dood of verdwijning (COI Focus 12 oktober 2020,

p. 15).

"(…)"18

Bendes vorderen ook huizen op van burgers, om de criminele activiteiten van de bendeleden te dienen,

of soms gewoon om er in te wonen. De bewoners worden bedreigd met de dood en met de ontvoering

van hun kinderen als ze het pand niet verlaten:

"(…)" (stuk 7, pg. 25)

Eender welke burger die getuige is van een misdaad (en die zijn in San Salvador omnipresent), die

aangeeft, of meewerkt met de overheid, riskeert te worden blootgesteld aan een resem risico's die

oplopen met elke stap in dat proces (COI Focus 12 oktober 2020, p. 16). Het leidt tot doodsbedreigingen

en uiteindelijk, de dood. Zowel slachtoffers als getuigen van misdrijven worden zonder meer gedood om

zich zo van hun stilzwijgen te verzekeren (stuk 2, pg.32).

De bendes moorden niet enkel, maar folteren en verminken slachtoffers. Ze maken beeldmateriaal van

hun gruweldaden en deze beelden vermenigvuldigen het effect van terreur op de bevolking:

"(…)"19

De impact op Salvadoranen hun geestelijke gezondheid is enorm:

"(…)" (stuk 7, p. 39)

Bendes worden geholpen door vele 'anonieme' vrijwilligers, of personen die ertoe gedwongen worden, in

de wijken waar ze actief zijn, waaronder kinderen (stuk 2, p. 11-12).

"(…)" (stuk 7, p. 19).

Er is in de wijken van San Salvador geen bewegingsvrijheid, de bendes controleren werkelijk alles. De

sanctie op het zich begeven in het gebied dat door een andere bende wordt gecontroleerd dan de

bende die jouw wijk controleert is de dood, geweldpleging, of toegang ontzegd worden:

« (…) »

"(…)" (stuk 7, p. 19)

De Speciale Rapporteur voor Buitengerechtelijke Executies, Agnes Callamard, vergelijkt de controle die

de bendes over territorium uitoefenen in El Salvador met statelijke controle:

"(…)"20

Verwerende partij heeft een veel te nauwe appreciate voor wat verzoekers reeds is overkomen en wat

zij riskeren na een terugkeer. Verwerende partij legt in haar meest recente COI Focus van

12 oktober 2020 de nadruk op de risico's verbonden aan risicoprofielen zoals verzoekers. Dit profiel

wordt uitgebreid uiteengezet in het volgende deel. Verwerende partij kan dan ook niet dienstig beweren

dat verzoekers profiel geen nood heeft aan internationale bescherming. Supra wordt op overtuigende

wijze aangetoond dat bendes, als niet-statelijke actoren, politiek geïnspireerd zijn. De politieke

overtuiging van de bendes is duidelijk anti-LGBTI.

De nexus met de Conventie is er, de mara's zijn niet-statelijke actoren die een aanzienlijk deel van het

grondgebied controleren, en de beschreven incidenten maken vervolging uit:

"(…)" (stuk 14, p.16,)

"(…)" (stuk 14)

"(…)" (stuk 2, p. 28-29)

"(…)" (stuk 2)

Bendes in El Salvador moeten beschouwd worden als een actor van vervolging in de zin van artikel 6

van de Kwalificatierichtlijn gezien zij een aanzienlijk deel van het grondgebied beheersen, ze zijn een de

facto autoriteit waartegen de staat geen effectieve bescherming kan/wil bieden. Uit de COI's blijkt dat

een persoon die weigert te voldoen aan de waarden en normen van deze bendes, zoals bv.

homoseksueel zijn, door hen gezien wordt als respectloos en opposant. Zoals beschreven in artikel 10
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van de Kwalificatierichtlijn en zoals bevestigd door UNHCR dient dit gezien te worden als vervolging op

basis van een toegeschreven politieke opinie.

Vervolging is letterlijk een bedreiging van iemand zijn leven of vrijheid (dit kan afgeleid worden uit de

artikelen 31 en 33 van de Vluchtelingenconventie), dus doodsbedreigingen door een bende waarvan

statistisch is aangetoond dat deze bedreigingen in daden worden omgezet, en leven in een wijk waar je

uit angst amper durft verplaatsen en tal van normale handelingen en levenskeuzes niet durft maken,

maakt eenduidig vervolging uit in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Het UNHCR stelt in het handboek:

"(…)"21

Verwerende partij heeft deze inschatting niet gemaakt voor verzoekers.

Verzoekers hebben aangegeven doordrongen te zijn van angst voor wat bendeleden hun aan kunnen

doen, zij werden met de dood bedreigd. Verzoeker M. (...) is slachtoffer geworden van een bijzonder

gewelddadige roofoverval. Ze hadden geen vrijheid en moesten leven met een constante angst voor

grotesk geweld. Dit geweld kon elk moment spectaculair toegebracht worden, zonder dat zij er

daadwerkelijke controle over hadden.

Op dit punt zou artikel 48/7 Vw. al moeten toegepast worden. Artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet

stelt dat het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige schade heeft

ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke schade, een

duidelijke aanwijzing uitmaakt dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade

reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet

opnieuw zal voordoen. Verzoekers hebben reeds eerder daden van vervolging ondergaan. Het is aan

verwerende partij om aan te tonen dat de doodsbedreigingen niet opnieuw zullen gebeuren. Gelet op de

objectieve landeninformatie lijkt het risico op vervolging na terugkeer evenwel nog hoger te zijn dan voor

hun vertrek.

Verwerende partij gaat er vanuit het om éénmalige incidenten gaat die geen actuele vrees met zich

meebrengt.

De toepassing van artikel 48/7 Vw. vereist echter niet dat het om continue vervolging zou moeten gaan

of om exact dezelfde vervolging door exact dezelfde individuele actoren van vervolging. Verwerende

partij moet aantonen dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade

zich niet opnieuw zal voordoen. Het gaat daarbij om eender welke vervolging door bendeleden in

El Salvador. Het volstaat absoluut niet om te stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat dezelfde

individuele bendeleden verzoekers verder gaan vervolgen. Het is aan verwerende partij om aan te tonen

dat er goede redenen zijn dat verzoekers aan geen enkele daad van vervolging door bendeleden zullen

onderworpen worden. Of het daarbij om dezelfde bendeleden gaat is in deze niet van belang.

Artikel 48/7 Vw. zou geen relevantie hebben als het vereist zou zijn dat het om exact dezelfde

vervolging op alle vlakken zou gaan. Alle daden van vervolging zijn op zich éénmalige gebeurtenissen.”

Met betrekking tot hun objectief risicoprofiel stellen verzoekers het volgende:

“Verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing in het kader van de evaluatie van de actuele

veiligheidssituatie in El Salvador naar hun COI Focus - Salvador Situation sécuritaire - van 15 juli 2019

en de UNHCR Eligibility Guidelines van 2016 (stuk 2).

Volgens verwerende partij blijkt uit deze rapporten dat 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.

Verwerende partij vergist zich echter indien ze meent dat verzoekers niet zo’n risicoprofiel hebben.

De volgende elementen uit verzoekers' profielen laten zeer duidelijk blijken dat verzoekers een dergelijk

profiel bevatten waardoor zij een verhoogd risico vormen in geval van terugkeer en nood hebben aan

internationale bescherming:

4.1 Verzoekers' homoseksuele geaardheid leidt tot de vaststelling dat zij een verhoogd risicoprofiel

bezitten in geval van terugkeer naar El Salvador. Verzoekers worden in dat geval niet alleen geviseerd

door bendes maar ook door de overheid, zoals hierboven uiteengezet in de objectieve landeninformatie

en de COI Focus van 12 oktober 2020.

Verzoekers trachtten in El Salvador hun geaardheid steeds te verstoppen wanneer zij de deur uit

gingen. De ene keer dat zij in hun eigen auto, wat gelijk zou moeten staan aan eigen privacy en

intimiteit, een vluchtige kus aan elkaar gaven, werden ze serieus bedreigd en verbaal aangevallen. Ze

gingen hiervoor aankloppen bij de politie maar werden nogmaals overspoeld met homofobe reacties.

Verzoekers werden verder meermaals uitgescholden en bekogeld met vuilnis toen ze samen op straat

liepen. De vernedering die verzoekers hierbij ervaarden is onvatbaar. Dit zijn maar enkele voorbeelden
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van het regelmatige verbale geweld die verzoekers in hun dagelijkse leven moesten ondergaan omwille

van hun seksuele geaardheid.

Verzoekers wisten te overleven tot op heden door hun seksuele geaardheid te verstoppen in het

openbaar in El Salvador. De UNHCR Guidelines van 2016 zijn ook zeer duidelijk over het verstoppen

van de seksuele geaardheid, namelijk dat dit niet van verzoekers verwacht kan worden, zoals ook

uitgebreid uiteengezet supra:

"(…)" (stuk 2)

4.2 Het loutere feit dat verzoekers zouden terugkeren na een bepaalde tijd in buitenland verbleven te

hebben, houdt een verhoogd risico op vervolging in voor hen.

'(…)" (stuk 2)

Verzoekers ressorteren in geval van terugkeer naar hun land van herkomst onder deze categorie van

terugkeerders, met alle ernstige gevolgen van dien:

"(…)" (stuk 2)

Het risicoprofiel van verzoekers in geval van terugkeer na een verblijf in België wordt uitdrukkelijk

bevestigd in de zeer recente COI FOCUS - Salvador Retour au pays après un épisode migratoire - van

17 december 2020

"(…)" (p. 16-18)

Verzoekers zullen bij een terugkeer naar El Salvador een nog groter risico op vervolging als

terugkeerders ondervinden gezien hun homoseksuele geaardheid en jonge leeftijd:

"(…)" ('COI Focus, 17 december 2020, p. 16)

"(…)" (COI Focus, 17 december 2020, p. 21)

Het feit dat verzoekers elks meerdere tattoos op hun lichaam hebben, onder andere LGBTI-symbolen

zoals regenbogen en zwarte ingekleurde armbanden, brengt hun leven des te meer in gevaar in geval

van terugkeer naar El Salvador. De nodige stukken die hun verscheidene tatoeages portretteren worden

voorgelegd (stuk 6). Tatoeages kunnen bijdragen om nog meer geviseerd te worden door lokale bendes

in El Salvador.

Verzoekers zouden als terugkeerders een groter risico lopen om geassocieerd te worden met criminelen

die worden teruggestuurd naar El Salvador. Verzoekers hadden al 1 of 2 tattoos in El Salvador maar

hebben er nu verschillende nieuwe, inclusief LGBTI-symbolen (stuk 6). Verzoeker hadden eerder

hieromtrent dus geen problemen maar als terugkeerders met tattoos wordt de kans om geviseerd te

worden zeer reëel.

"(…)" (stuk 5, p. 91-93).

"(…)" (COI Focus 17 december 2020, p. 17-18)

Niet alleen bendes maar ook de lokale autoriteiten kunnen verzoekers viseren omwille van hun tattoos:

"(…)" (stuk 7)

Onderstaande objectieve informatie toont aan welke enorme risico's verzoekers te wachten staan in

geval van terugkeer naar El Salvador:

"(…)" (stuk 5, p. 42-43)

"(…)" (stuk 5, p. 48-51)

Verzoekers lopen een aanzienlijk risico op afpersing wanneer zij terugkeren aangezien de bendes

ervanuit gaan dat verzoekers terugkeren met een grote som geld na hun verblijf in West-Europa.

"(…)" (COI Focus, 17 december 2020, p. 18-22)

Verzoekers hebben het recht om deze afpersing niet simpel te 'ondergaan' bij terugkeer. Volgens

HATHAWAY en FOSTER zou de vluchtelingenstatus niet geweigerd mogen worden omdat een

verzoeker in veiligheid zou kunnen leven door het uitoefenen van zijn burgerlijke en politieke rechten te

ondermijnen:

"(…)"22

Daarnaast is de kans reëel dat verzoekers genoodzaakt zullen zijn om zich te voegen bij een bende:

"(…)" (COI Focus, 17 december 2020, p. 19)

"(…)" (COI Focus - Salvador retour au pays des ressortissants - 12 juli 2019, p. 13-14)

Er heerst over het algemeen een aanzienlijk tekort in rapportering over de risico’s die terugkeerders

lopen in El Salvador:

"(…)" (stuk 5, p. 41)

"(…)" (COI Focus - Salvador retour au pays des ressortissants - 12 juli 2019, p. 17)

4.3 Verzoekers bezitten een verhoogd risico op vervolging wanneer zij terugkeren omdat zij woonachtig

waren in een wijk waar bendes actief zijn.

Meer bepaald woonden verzoekers samen in de kolonie Yumuri gelegen in het centrum van de stad San

Salvador waar onder andere Mara 18 zeer actief is.

Zoals supra uiteengezet, controleren de bendes alles in de wijken van San Salvador.
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San Salvador heeft het grootste aantal moorden in het land. Territoriale controle van de bendes is één

van de grote oorzaken van het grote aantal moorden. Naast het feit dat de bendes alom

vertengenwoordigd in San Salvador, ze oefenen dus ook effectief de controle uit over hun territoria. De

grote aanwezigheid en de grote activiteit van bendes leidt voor verzoekers tot een verhoogd risico op

aanvallen en kan zelfs leiden tot hun dood in El Salvador. In deze context trachtte Mara 18 het leven

van verzoekers in kolonie Yumuri in San Salvador te controleren en kapot te maken:

"(…)" (COI Focus, 12 oktober 2020, p. 25)

"(…)" (stuk 7, p.19)

"(…)" (stuk 2)

"(…)" (stuk 2)

4.4 Tot slot zorgt ook de jeugdige leeftijd van verzoekers (28 en 31 jaar) ervoor dat zij extra worden

geviseerd door de bendes in hun wijk.

De cijfers waarnaar wordt verwezen door UNHCR tonen aan dat het hoogste aantal slachtoffers valt in

de leeftijdscategorie van verzoekers.

"(…)" (stuk 2)

Deze vaststelling wordt bevestigd in de COI Focus - San Salvador Situation Sécuritaire van

12 oktober 2020:

"(…)" (p. 18-19)

"(…)" (p.15, COI Focus, 15 juli 2019)

Verzoekers zijn mannen van 28 en 31 jaar die afkomstig zijn uit het centrum van San Salvador, zoals

hierboven uitgebreid onderbouwd, dat uitvoerig wordt gecontroleerd door bendes.

Het loutere feit dat verzoekers met een tamelijk jonge leeftijd in een wijk verblijven waar bendes, en

meer bepaald Mara 18 actief zijn, volstaat aldus reeds om een verhoogd risico op vervolging te creëren.

Verzoekers' objectief risicoprofiel bestaat uit verschillende aspecten: als homoseksueel koppel, die in

een wijk wonen die onder controle staat van een bende, het homofoob karakter van bendes, het niet

optreden van de overheid, de aanwezigheid van tattoos in het algemeen en zeker bij terugkeerders en

de jonge leeftijd van verzoekers.

Ondanks de beschikbare informatie en de verklaringen van verzoekers, heeft verwerende partij geen

enkel onderzoek gedaan naar een mogelijke vervolging op grond van hun risicoprofiel.

Het geheel vormt een flagrante inbreuk op de samenwerkings- en onderzoeksplicht van verwerende

partij, voorzien door artikel 4.3 van de Kwalificatierichtlijn:

"(...)"

Deze bepaling werd naar Belgisch recht omgezet door de artikelen 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet. Dit artikel vereist dat verwerende partij bij de beoordeling van de asielaanvraag

rekening houdt met alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake de asielaanvraag wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast.

Het Hof van Justitie heeft in de zaak van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for Justice, Equality

and Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11, de samenwerkingsplicht als volgt verduidelijkt:

"(…)"

Deze samenwerkingsplicht en verplichting tot grondig onderzoek vloeit ook voort uit artikel 3 juncto 13

van het EVRM. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat deze artikelen de

Lidstaten ertoe verplichten een zo grondig mogelijk onderzoek te doen van de verschillende elementen

die op een reëel risico op een schending van artikel 3 EVRM kunnen wijzen, (zie o.a. EHRM

21 januari 2011, M.S.S t. België en Griekenland, §§293 en 387).

Verwerende partij moet hierbij niet enkel nagaan of verzoekers al het slachtoffer werden van vervolging

in het verleden, maar ook onderzoeken wat het risico zal zijn bij een terugkeer.

4.5 Daaromtrent stelt UNHCR dat in bepaalde omstandigheden een gegronde vrees op vervolging

bestaan omwille van het behoren tot een bepaalde etnische, politieke of religieuze groep zelfs zonder

dat het nodig is een persoonlijk doelwit van vervolging te vormen.

UNHCR heeft zich al meermaals in deze zin uitgesproken:

- UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab

Republic, Update III, 27 October 2014, http://www.refworld.org/docid/544e446d4.html

"(…)"

- UNHCR, Summary Conclusions on International Protection of Persons Fleeing Armed Conflict and

Other Situations of Violence; Roundtable 13 and 14 September 2012, Cape Town, South Africa,

20 December 2012, para.8, http://www.refworld.org/docid/50d32e5e2.html

"(…)"
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- UNHCR, Vanessa Holzer, The 1951 Refugee Convention and the Protection of People Fleeing Armed

Conflict and Other Situations of Violence, September 2012, p. 5 & 22, http://www.refworld.org/docid/

50474f062.html

"(…)"

- UNHCR, Expert Meeting on Complementarities between International Refugee Law, International

Criminal Law and International Human Rights Law: Summary Conclusions, July 2011,

http://www.refworld.org/docid/4el729d52.html

"(…)"

Over de mogelijkheid tot erkenning als vluchteling op basis van een objectief risico, sprak het EHRM

zich uit in de zaak N t. Zweden van 20 juli 2010:

"(…)"

UNHCR is zelfs van mening dat in bepaalde omstandigheden de objectieve omstandigheden voldoende

zijn om over te gaan tot een erkenning:

"(…)" (stuk 10)

Zoals het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen stelt, moet de vrees voor vervolging eveneens

op een prospectieve manier beoordeeld worden, los van eventuele persoonlijke vervolging in het

verleden:

"(…)"23”

Wat betreft hun verklaringen laten verzoekers het volgende gelden:

“5.1. Verwerende partij oordeelt in de bestreden beslissing dat verzoekers onvoldoende hebben kunnen

overtuigen een gegronde vrees voor vervolging te hebben omdat zij geen geloof hecht aan hun

verklaring dat zij als gevolg van hun homoseksuele relatie door Mara 18 worden vervolgd.

Verwerende partij stelt zich vragen bij de gebeurtenissen tijdens het incident aan het rood licht op

19 oktober 2019, waarbij verzoekers elkaar in de auto een vluchtige kus gaven terwijl zij op de hoogte

zouden zijn van bende aanwezigheid aan dat kruispunt, omdat verzoekers steeds hun homoseksuele

relatie geheim probeerden te houden. Verwerende partij geeft hierbij aan: "zeker aangezien het

kruispunt zich bevond op in de buurt van zowel jullie woning als Skyes, jullie oude werkgever en het een

plaats was waar jullie dagelijks voorbij kwam, is het vreemd dat jullie net op die plaats openlijk jullie

affectie voor elkaar zoude tonen" (beslissing, p. 2).

Verwerende partij verliest hierbij helemaal uit het oog dat verzoekers tijdens dat incident zich in hun

eigen auto bevonden, waarbij alle deuren op slot waren. Ze bevonden zich dus absoluut niet in het

openbaar. De ruimte van een eigen auto staat gelijk aan eigen privacy en intimiteit. Verzoekers hebben

in hun eigen auto de vrijheid om zichzelf te zijn.

Verzoekers gaven beide meermaals aan dat ze in hun auto zaten en dat de kus zeer natuurlijk kwam

zonder erbij na te denken (NPO, p. 15). Daarbij waren verzoekers op de hoogte dat er bendeleden aan

bepaalde kruispunten in de buurt stonden maar ze niet van hun aanwezigheid aan dat specifiek

kruispunt (NPO, p. 15). De bendeleden stonden ook op 50 meter van hun auto op het voetpad.

Verzoekers hebben een halve minuut aan dit kruispunt gestaan zonder rond te kijken. Het is volstrekt

onredelijk dat verwerende partij verwacht dat net omdat verzoekers quasi altijd bijzonder verregaande

maatregelen nemen om zich in het openbaar niet als homoseksueel of als koppel te gedragen dit zou

inhouden dat verzoekers nooit, op geen enkel moment, ook niet een fractie van een seconde eens toch

hun affectie voor elkaar zouden laten blijken. Een dergelijke inspanning is onmenselijk, loodzwaar en

onmogelijk consequent vol te houden.

Verwerende partij gaat ook voorbij aan het feit dat de bendes overal in San Salvador aanwezig zijn,

zoals uiteengezet in de objectieve landeninformatie supra. De bendeleden houden iedereen in het oog

en weten waar iedereen werkt en woont (NPO, p. 15). Ze staan niet steeds op dezelfde plekken.

Verzoekers gaven beide aan dat de bendeleden hen allicht voor dit incident al eens samen hebben zien

wandelen en zo erkenden dat ze een koppel waren (NPO, p. 15). Verwerende partij had daarom in

aanmerking moeten nemen dat de bendeleden niet steeds op éénzelfde plek staan en dat het niet

algemeen geweten was dat ze aan dat bepaald kruispunt stonden.

5.2. Verwerende partij acht het ook verwonderlijk dat verzoekers, los van bovenstaand incident, nooit

persoonlijk werden aangesproken door de bendeleden, terwijl andere mensen hen wel al op straat

hadden uitgescholden of vuilnis naar hen gegooid. Zij heeft daarbij ook twijfels bij de 'rustige'

handelswijze van Mara 18 ten opzichte van verzoekers.

Ten eerste geloven verzoekers dat de bendeleden pas na het incident van 19 oktober 2019 op de

hoogte waren van hun homoseksuele relatie. Daarom hebben verzoekers ook getracht zo weinig

mogelijk het huis te verlaten sindsdien. Verzoekers vertrokken voor een week naar de Dominicaanse

Republiek enkele dagen na het incident. Een reis die tevens al meerdere maanden vaststond. 2 dagen
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na hun thuiskomst kregen ze al een brief met een doodsbedreiging van Mara 18 onder de deur. Op dat

moment heeft verzoeker M. (...) ook meteen ontslag genomen en zijn ze beide de deur niet meer uit

geweest tot hun vertrek (NPO, p. 17). De bendeleden kregen dus geen kansen meer om verzoekers

persoonlijk te benaderen.

Daarnaast zijn verzoekers meteen na het incident van 19 oktober 2019 naar de politie gereden (NPO,

p. 16). Het is aannemelijk dat ze toen gevolgd werden door bendeleden maar dat de leden hen met rust

lieten doordat ze bij de politie aankwamen.

Verwerende partij gaat volledig voorbij aan het feit dat verzoekers er alles aan hebben gedaan om zich

koest te houden na het incident. Het is bijgevolg verklaarbaar dat ze niet meer persoonlijk werden

benaderd door de bendeleden of dat ze geen geweld meer op hen hebben kunnen uitoefenen.

5.3. Verwerende partij stelt zich in de bestreden beslissing ook vragen bij de zogenaamde 'plezierreisjes'

dat verzoekers hebben ondernomen tussen de bedreigingen van Mara 18 door en na hun vertrek uit

El Salvador.

Zoals eerder vermeld, zijn verzoekers enkele dagen na het incident van 19 oktober 2019 naar de

Dominicaanse Republiek vertrokken voor een weekje. Daarnaast hadden verzoekers al een reis naar

Europa gepland, onder andere naar Amsterdam en London, met een vertrek op 13 november 2019.

Verzoekers besloten hiervoor om na deze trip niet meer terug te keren naar El Salvador uit vrees voor

hun leven.

Verzoekers zouden graag willen onderlijnen dat deze reizen al maanden voor alle problemen begonnen

werden geboekt. Deze reizen werden allesbehalve last minute gepland. Daarbij hebben verzoekers een

groot deel van hun spaargeld aan deze reizen gespendeerd. Zij wouden dit geld dus niet zomaar kwijt

spelen.

Verzoekers geven ook aan dat de stress en angst nog steeds aanwezig was in de Dominicaanse

Republiek. Ze hebben zich daar niet veilig gevoeld. Ze voelden zich pas opgelucht eens ze onderweg

naar Europa waren. Verzoekers hadden een grote 'Eurotrip' gepland in maart 2019. Echter, eens

aangekomen in Europa, hebben verzoekers enkel Amsterdam en Londen bezocht voordat ze in België

arriveerden.

Verwerende partij gaat dus zeer kort door de bocht door te vermelden dat verzoekers' vrees voor

vervolging wordt gerelativeerd door deze 'plezierreisjes'. Daarbij heeft verwerende partij slechts 4 zeer

beperkte en weinig inhoudelijke vragen gesteld aan verzoekers over hun reis (NPO, p. 11-12).

Verwerende partij zou eerst een betere kijk op de context van de reizen van verzoekers moeten hebben

gehad voordat ze dergelijke onterechte uitspraken doet en de vrees van verzoekers compleet

minimaliseert.

Daarbij hebben deze 'plezierreisjes' niets te maken met de objectieve gegronde vrees die verzoekers

ten opzichte van El Salvador hebben.

5.4 Verwerende partij heeft zeer weinig moeite gedaan om de verklaringen van verzoekers in een

context te plaatsen en te begrijpen. Zij veralgemeent de persoonlijke situatie van verzoekers op elk punt.

Verwerende partij gaat er helemaal onterecht van uit dat verzoekers op geen enkel vlak een gegronde

vrees voor vervolging in El Salvador hebben.”

Verzoekers besluiten:

“1. De geaardheid van verzoekers

Los van het risicoprofiel van verzoekers, hebben zij tot hiertoe de dood of ernstig lichamelijk geweld

kunnen voorkomen door hun geaardheid in de mate van het mogelijke te verbergen. In het bijzonder

dient hierbij de visie van de maatschappij, de overheid en de bendes die de controle hebben over het

land, en ook hun kolonie, in rekening genomen te worden. Men kan onmogelijk verwachten van

verzoekers dat zij hun geaardheid zouden verstoppen.

Louter op basis van dit gegeven komen verzoekers al in aanmerking voor het vluchtelingenstatuut.

2. Het risicoprofiel van verzoekers

Verzoekers hebben een duidelijk risicoprofiel dat bestaat uit verschillende aspecten: als homoseksueel

koppel, wonend in een wijk die onder controle staat van een bende, het homofoob karakter van bendes,

het niet optreden van de overheid, de aanwezigheid van tattoos in het algemeen en zeker bij

terugkeerders, en de jonge leeftijd van verzoekers.

3. Het cumulatief risicoprofiel van verzoekers

Met hun cumulatief risicoprofiel hebben verzoekers, zoals blijkt uit bovenstaande objectieve

landeninformatie, een gegronde vrees voor vervolging. Op basis van deze vrees komen verzoekers in
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aanmerking voor het vluchtelingenstatuut onder de Vluchtelingenconventie en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, of minstens voor de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, b)

van de Vreemdelingenwet.

Door onvoldoende rekening te houden met het risicoprofiel van verzoeker, schendt verwerende partij het

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.

Daarbij schendt zij ook flagrant het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de onderzoeksplicht die

op haar rust door zich te baseren op gedateerde en niet-conforme landeninformatie gevoegd in het

administratief dossier. Verwerende partij 'vergeet' ook simpelweg om rekening te houden met haar

meest recente COI Focus van 12 oktober 2020 en 17 december 2020 waarin de meest recente (en

verslechterde) situatie wordt toegelicht.

Verder blijkt uit het voorgaande ook dat verwerende partij een schending beging van de algemene

motiveringsplicht, als beginsel van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, doordat zij niet over afdoende

elementen beschikte om haar negatieve beslissing in deze asielzaak te schragen.

Tot slot hebben verzoekers in het kader van hun asielprocedure hun volledige medewerking verleend

aan de asielinstanties door alle feiten waarover zij kennis hebben te vermelden. De verklaringen van

verzoekers zijn coherent, geloofwaardig en in overeenstemming met algemeen gekende gegevens.

Door hen het statuut van vluchteling of op zijn minst de subsidiaire beschermingsstatus niet toe te

kennen, schendt verwerende partij bijgevolg artikel 1 van de Vluchtelingenconventie en artikelen 48/3

t.e.m. 48/4 en 62 van de Wet van 15 december 1980.”

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende nieuwe stavingstukken gevoegd:

- de “Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from

El Salvador” van UNHCR van 15 maart 2016, p. 1-46 (stuk 2);

- het rapport “Every day I live in fear – Violence and Discrimination Against LGBT People in El Salvador,

Guatemala, and Honduras, and Obstacles to Asylum in the United States” van Human Rights Watch van

7 oktober 2020, p. 29-63 (stuk 3);

- het artikel “Pressure mounts for El Salvador to investigate wave of LGBT+ killings” van Reuters van

22 november 2019 (stuk 4);

- het rapport “Deported to danger – United States Deportation Policies Expose Salvadorans to Death

and Abuse” van Human Rights Watch van 5 februari 2020, p. 38-96 (stuk 5);

- foto’s van tattoos (stuk 6);

- het rapport “An atomised crisis Reframing displacement caused by crime and violence in El Salvador”

van IDMC van september 2018, p. 13-28 (stuk 7);

- een psychologisch attest (stuk 8);

- een brief van een LGBTI-organisatie in El Salvador (stuk 9);

- het artikel “Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees” van

UNHCR van april 2001 (stuk 10);

- de publicatie “The socio-political context of violence in El Salvador, Honduras, and Guatemala” van

T. Boerman in Immigration briefings van oktober 2018 (stuk 11);

- de publicatie “Central American Gang Related Asylum Cases: Background, Leverage Points And The

Use Of Expert Witnesses” van T. Boerman in Immigration Daily (stuk 12);

- het artikel “Street gangs: the New Urban Insurgency” van M. G. Manwaring van maart 2005 (stuk 13);

- de “Guidance note on refugee claims relating to victims of organized gangs” van UNHCR van

maart 2010 (stuk 14).

2.2.2. Bij een op 2 april 2021 neergelegde aanvullende nota voegen verzoekers overeenkomstig artikel

39/76, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet de volgende nieuwe stavingstukken:

- een verklaring van hun buurvrouw van 13 januari 2021, met voor eensluidend verklaarde vertaling van

het Spaans naar het Nederlands (stuk 1);

- het rapport “I’m Lucky to Still Be Alive: Violence and Discrimination Against LGBT People in

El Salvador” van Human Rights Watch van januari 2021, p. 22-45 (stuk 2);

- een uittreksel uit het “El Salvador 2020 Human Rights Report” van US Department of State, Bureau of

Democracy, Human Rights and Labor, van 31 maart 2021 (stuk 3);

- de “Country policy and information note – El Salvador: actors of protection” van UK Home Office van

februari 2021, p. 7-26 (stuk 4).

2.2.3. 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
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nota neer waarin (onder meer) 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.

2.2.4. Bij een op 20 april 2021 neergelegde aanvullende nota voegen verzoekers overeenkomstig artikel

39/76, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet een fotokopie van “het contract van de autoverhuur

agentschap in San Salvador” als nieuw stavingstuk.

2.2.5. Ter terechtzitting leggen verzoekers overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota met een fotokopie van het rijbewijs van eerste verzoeker

(stuk 1) en met een vertaling van het Spaanse woord “vencimiento”, dat op het bij hun op 20 april 2021

neergelegde aanvullende nota gevoegde stavingstuk prijkt, naar het Nederlands (stukken 2 en 3) neer.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Ontvankelijkheid van het middel

In de mate dat verzoekers aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houden de bestreden beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregel

in. Het enig middel is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.2. De motieven van de bestreden beslissingen

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

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft

tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissingen moeten duidelijk het

determinerend motief aangeven op grond waarvan ze zijn genomen.

In casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen naar de toepasselijke

rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat deze

beslissing een motivering in feite, met name dat aan eerste verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) het loutere feit homoseksueel te zijn in

El Salvador op zich niet voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in

toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, omdat (B) hij er niet in geslaagd is aannemelijk te

maken dat er in zijn hoofde een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging of een reëel risico op

ernstige schade bestaat nu (i) er geen geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen dat hij als

gevolg van zijn homoseksuele relatie met tweede verzoeker door Mara 18 wordt vervolgd, (ii) het

gegeven dat hij niet op de sociale zekerheid van zijn partner kon terugvallen nadat hij zich aan een vaas

had gesneden en naar het ziekenhuis moest, dat hij soms, wanneer hij samen met zijn vriend op straat

liep, werd nageroepen door onbekenden en dat men soms lege blikjes naar hem gooide vanuit auto’s

bezwaarlijk kan worden beschouwd als voldoende zwaarwichtig om er een vervolging of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade uit af te leiden en (iii) de door hem neergelegde documenten aan deze

vaststellingen niets wijzigen, omdat (C) er geen elementen aanwezig zijn om te concluderen dat hij

louter en alleen op basis van zijn 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 en hij overigens in dit verband

zelf geen vrees heeft aangehaald, en omdat (D) er geen zwaarwegende gronden bestaan 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. Al deze vaststellingen en

overwegingen worden in de eerste bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Ook in de motieven van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke

rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Daarnaast bevat ook deze
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beslissing een motivering in feite, met name dat tweede verzoeker zijn asielaanvraag grotendeels steunt

op de motieven die door eerste verzoeker werden uiteengezet en dat in het kader van de asielaanvraag

van eerste verzoeker een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire bescherming werd genomen, waarbij de motieven van de eerste bestreden beslissing

worden hernomen. Daar wordt nog aan toegevoegd dat (i) de aanvaring die tweede verzoeker met zijn

vader had nadat hij op zijn zeventiende betrapt was toen hij met een jongen in de bosjes was gedoken

niet kan worden beschouwd als zijnde voldoende zwaarwichtig om er een vervolging of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade uit af te leiden en dat er tevens geen actuele vrees uit kan worden

afgeleid en dat (ii) de gewelddadige roofoverval waar tweede verzoeker op 29 juni 2013 het slachtoffer

van werd een eenmalige gebeurtenis betreft waaraan tweede verzoeker verder ook geen actuele vrees

koppelt en er geen redenen zijn om aan te nemen dat tweede verzoeker in de toekomst opnieuw

slachtoffer zou worden van dergelijke gebeurtenis.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissingen worden gelezen zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hierdoor tevens

hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover zij

in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan. Verzoekers

maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat

niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast

blijkt uit de uiteenzetting van het middel dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007,

nr. 169.217).

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.

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

Verzoekers verklaren hun land van herkomst, El Salvador, te hebben verlaten omwille van vervolging

door de Mara 18 wegens hun homoseksuele geaardheid en relatie. Zij zouden op 19 oktober 2019 zijn

opgemerkt door bendeleden van Mara 18 in de wagen aan een kruispunt voor een rood licht toen zij

elkaars hand vastnamen en tweede verzoeker eerste verzoeker een kus gaf. De bendeleden zouden op

hun wagen zijn beginnen slaan en geroepen hebben dat ze hen in stukken gingen snijden. Verzoekers

zouden onmiddellijk zijn doorgereden naar het politiekantoor in hun wijk, waar zij klacht wilden

neerleggen, doch de politieagenten zouden geweigerd hebben hun klacht te registreren. Enkele dagen

later zouden verzoekers op reis zijn gegaan naar de Dominicaanse Republiek. Na hun terugkomst zou

eerste verzoeker een briefje onder zijn poort hebben aangetroffen dat ondertekend was door Mara 18

en waarin stond dat zij moesten weggaan of dat ze anders hun familie zouden vermoorden. Verzoekers

zouden zich hierna thuis gedeisd hebben gehouden tot zij op 13 november 2019 het land verlieten op

een reis naar Europa die al eerder gepland was.

Daarnaast verklaren verzoekers dat zij als zij naast elkaar liepen regelmatig werden nageroepen en dat

er soms vuilnis naar hen werd gegooid. Tweede verzoeker haalt nog aan dat hij, toen hij zeventien jaar

was, door zijn vader werd geslagen nadat deze hem had gezien met een andere jongen en dat hij toen

hij achttien jaar was uit schrik voor zijn vader verhuisde naar San Salvador. Tweede verzoeker haalt

tevens aan dat hij op 29 juni 2013 door onbekenden thuis werd overvallen en dat daarbij zijn laptop,

gsm en voertuig werden gestolen.

De homoseksuele geaardheid van verzoekers wordt in casu niet in twijfel getrokken.

De Raad benadrukt evenwel dat het loutere feit homoseksueel te zijn in El Salvador niet voldoende is

om te worden erkend als vluchteling.

Uit de door beide partijen ter beschikking gestelde objectieve landeninformatie blijkt vooreerst dat

homoseksuele handelingen niet strafbaar zijn in El Salvador, dat de overheid de laatste jaren

verschillende positieve maatregelen heeft genomen om de LGBTI gemeenschap te beschermen, en dat

lokale organisaties die het opnemen voor de rechten van homoseksuele personen erin geslaagd zijn om

een wijziging van de strafwet af te dwingen waardoor strengere straffen opgelegd kunnen worden voor
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haatmisdrijven ingegeven door seksuele geaardheid en genderidentiteit. Hoewel er van deze

mogelijkheid om haatmisdrijven te vervolgen tot nog toe nauwelijks toepassing werd gemaakt, wordt er

wel initiatief genomen om politieagenten en openbare aanklagers te sensibiliseren. Nergens in deze

informatie wordt melding gemaakt van eventuele gerechtelijke en/of politionele vervolging van

homoseksuelen omwille van hun seksuele geaardheid en/of omwille van hun genderidentiteit.

Homoseksuelen kunnen zich voorts ook vrij verenigen en elkaar vrij ontmoeten in het openbaar. Zo blijkt

uit de voorliggende informatie dat er in El Salvador verschillende organisaties bestaan die ijveren voor

LGBTI rechten en dat er reeds meer dan twintig jaar lang elk jaar in San Salvador een pride parade

wordt georganiseerd om zichtbaarheid te geven aan deze groep in de samenleving. In 2018 namen

meer dan twaalfduizend mensen deel aan de gay pride in de hoofdstad van El Salvador en aan de

verschillende activiteiten die werden georganiseerd door de Nationale LGBTI federatie, verschillende

overheidsinstanties en buitenlandse consulaten. Verschillende deelnemers aan de gay pride getuigden,

naast de moeilijkheden die ze nog steeds ondervonden in het dagelijkse leven omwille van hun

geaardheid, ook van een verbeterde situatie voor LGBTI in El Salvador ten opzichte van vroeger.

Dit neemt niet weg dat er in de Salvadoraanse maatschappij sprake is van homofobie, discriminatie en

geweld tegen homoseksuelen, alsook dat de Salvadoraanse autoriteiten zich hier schuldig aan kunnen

maken. Ook de bendes in El Salvador blijken homoseksuelen als doelwit te nemen. Uit de voorgelegde

landeninformatie kan evenwel niet worden afgeleid dat het homofoob geweld en de discriminatie in

El Salvador systematisch zijn, noch dat elke homoseksueel in El Salvador omwille van zijn of haar

seksuele geaardheid vervolging riskeert. Zo blijkt uit de “Eligibility Guidelines for Assessing the

International Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador” van UNHCR van maart 2016 dat

een vrees voor vervolging in concreto aannemelijk dient te worden gemaakt (“Depending on the

particular circumstances of the case, UNHCR considers that individuals of diverse sexual orientations

and/or gender identities may be in need of international refugee protection on the basis of their

membership of a particular social group, or on the basis of other Convention grounds”) (p. 39)

(afhankelijk van de eigen omstandigheden van de zaak, is UNHCR van mening dat personen met een

verschillende seksuele geaardheid en/of genderidentiteit mogelijk nood hebben aan internationale

vluchtelingenbescherming op basis van hun behoren tot een bepaalde sociale groep of op basis van

andere Verdragsgronden, eigen vertaling). Hoewel uit de meer recente informatie die verzoekers

aanreiken blijkt dat homofobie, discriminatie en geweld tegen homoseksuelen in El Salvador de laatste

jaren verergerd is, kan ook hieruit niet worden afgeleid dat er actueel in El Salvador sprake is van

groepsvervolging waarbij alle LGBTI het slachtoffer worden van bedreiging, (bende)geweld,

discriminatie of rekrutering. Wel blijkt uit deze informatie dat transgenders, en in het bijzonder

transvrouwen, een bijzonder risico op geweld lopen. Verzoekers geven evenwel niet aan transgenders,

laat staan transvrouwen, te zijn.

Hoewel uit het voorgaande kan blijken dat personen met een homoseksuele geaardheid een hoger

risico lopen om het slachtoffer te worden van bepaalde feiten, kan eruit niet worden besloten dat iedere

homoseksueel in El Salvador het risico loopt om het slachtoffer te worden van vervolging en blijft een

individuele beoordeling van de verzoeken om internationale bescherming bijgevolg noodzakelijk. Het

komt daarbij aan verzoekers toe om op basis van hun individuele omstandigheden een gegronde vrees

voor vervolging aannemelijk te maken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de omstandigheid

dat zij ook te maken kunnen krijgen met bendegeweld bij terugkeer en met het gegeven dat er in

El Salvador, ondanks een wettelijk kader, geen garantie is op een daadwerkelijke bescherming

hiertegen door de Salvadoraanse autoriteiten.

Verzoekers kunnen worden bijgetreden dat niet van hen kan worden verwacht dat zij zich qua gedrag en

dagelijkse handelingen discreet en terughoudend opstellen of hun geaardheid verbergen. De Raad stelt

evenwel vast dat uit hun verklaringen niet blijkt dat verzoekers omwille van hun homoseksualiteit altijd al

een onderdrukt leven moesten leiden en hun geaardheid niet konden beleven. Zo woonden zij

gedurende ongeveer een jaar en tien maanden samen in een kamer van een huis die zij samen huurden

(administratief dossier (hierna: adm. doss.), eerste verzoeker, stuk 5, Deel CGVS, notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 4; adm. doss. tweede verzoeker, stuk 4, Deel CGVS, notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 5), hadden zij eerder ook al homoseksuele relaties gehad (adm. doss. eerste

verzoeker, stuk 5, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7; adm. doss. tweede

verzoeker, stuk 4, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5), ging tweede verzoeker naar

sauna’s, een discotheek en bars waar veel mensen van de LGBTI-gemeenschap samenkwamen (adm.

doss. eerste verzoeker, stuk 5, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9; adm. doss.

tweede verzoeker, stuk 4, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9), was op school
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ontdekt dat eerste verzoeker naar foto’s van naakte mannen zocht (adm. doss. eerste verzoeker, stuk 5,

Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 18), vertelde eerste verzoeker over discriminatie

die hij in het ziekenhuis ondergaan had omwille van zijn homoseksuele geaardheid (adm. doss. eerste

verzoeker, stuk 5, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 19), en werden verzoekers

vaak nageroepen en werd er vuilnis naar hen gegooid wanneer ze samen op straat liepen (adm. doss.

eerste verzoeker, stuk 5, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 19; adm. doss. tweede

verzoeker, stuk 4, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 17). Ook verklaarden

verzoekers ter terechtzitting dat zij samen een wagen huurden voor een ‘road trip’ om samen vulkanen

te gaan bezichtigen. Hoewel verzoekers ook verklaarden dat slechts twee vrienden op de hoogte waren

van hun relatie en dat zij hun gedrag en kleding aanpasten (adm. doss. eerste verzoeker, stuk 5, Deel

CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 8 en 13; adm. doss. tweede verzoeker, stuk 4, Deel

CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 8 en 10), moet dit, gelet op het voorgaande, worden

genuanceerd. Verzoekers kunnen dan ook niet worden gevolgd waar zij in hun verzoekschrift stellen dat

zij bij een terugkeer naar El Salvador onder geen beding openlijk homoseksueel kunnen zijn, nooit

zichzelf zullen kunnen zijn en ernstige psychologische problemen zullen blijven ontwikkelen, temeer ook

gezien de informatie in de administratieve dossiers over (onder meer) de gay prides in San Salvador.

Ten slotte mag van verzoekers worden verwacht dat zij in hun land van herkomst op oordeelkundige

wijze omgaan met (het openlijk uiten van) hun homoseksuele geaardheid, wat daarom nog niet betekent

dat zij zich gedwongen zouden zien om hun geaardheid te verbergen.

Voorts stelt de Raad, in navolging van de commissaris-generaal, vast dat verzoekers de door hen

voorgehouden vervolgingsfeiten door de Mara 18 omwille van hun (homo)seksuele geaardheid niet

aannemelijk maken.

Zo wordt in de bestreden beslissingen in hoofde van eerste verzoeker vooreerst op het volgende

gewezen:

“Zo stelt u ten eerste dat u zich uw hele leven als heteroseksueel hebt proberen gedragen om geen

problemen te hebben en te vermijden dat u op straat werd nagekeken, en dat u deze tactiek ook

toepaste in uw relatie met C. (...) (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS dd. 06.10.2020, p. 12). U

stelt dat u zich mannelijk kleedde, felle kleuren meed, en probeerde om mannelijk te wandelen en geen

gebaren te maken met uw handen die er zouden kunnen op wijzen dat u niet mannelijk genoeg bent (zie

CGVS, p. 13). Toen u ging samenwonen met C. (...) gingen jullie zelfs zover om jullie buren om de tuin

te leiden wat betreft jullie werkelijke relatie dat jullie een stapelbed lieten leveren op het moment dat de

meeste buren thuis waren om dat nadien stiekem te verwijderen en te vervangen door één bed (zie

CGVS, p. 14). Gelet op al deze voorzorgsmaatregelen die u en C. (...) namen om ervoor te zorgen dat

jullie relatie niet bekend werd en dat jullie in het openbaar niet als homoseksuelen werden

gepercipieerd, is het bijzonder vreemd en ongeloofwaardig dat u en C. (...) elkaar op 19 oktober 2019 in

jullie wagen die stilstond op een kruispunt op de openbare weg zouden vastnemen en kussen. Zeker

aangezien het kruispunt zich bevond in de buurt van zowel jullie woning als Sykes, jullie oude werkgever

en het een plaats was waar jullie dagelijks voorbij kwam, is het vreemd dat jullie net op die plaats

openlijk jullie affectie voor elkaar zouden tonen (zie CGVS, p. 15). Uw gedrag is des te vreemder

aangezien het kruispunt waar u dit deed bemand werd door mannen die autoruiten kuisten en van wie

het, zoals u zelf verklaart, algemeen bekend is dat dit bendeleden zijn die daar staan om de mensen in

de gaten te houden en informatie door te geven aan hun leiders (zie CGVS, p. 15). U stelt dat die

mannen daar telkens stonden (ibid.). Gevraagd of op het moment dat u daar stilstond dan niet wist dat

die mannen bendeleden zijn die informatie doorspelen, stelt u eerst dat u dit toen niet wist en dat u

vermoedde dat het bendeleden waren doordat ze lelijke dingen begonnen te roepen (ibid.).

Geconfronteerd met uw eerder verklaring dat het algemeen bekend is dat dit bendeleden zijn, beaamt u

dit en stelt u dat het inderdaad algemeen bekend is dat er mannen aan de stoplichten staan om de

mensen in de gaten te houden en info door te geven aan de bendeleiders en dat u wist dat ze daar

stonden, maar dat u er op het moment zelf niet stil bij stond dat het bendeleden zouden kunnen zijn

(ibid.). Zeker in het licht van de voorzichtigheid die u en C. (...) tot dan toe aan de dag hadden gelegd

om jullie seksuele geaardheid en jullie relatie geheim te houden, is het bijzonder vreemd dat jullie zo

onvoorzichtig handelden omdat jullie, zoals jullie verklaren, niet stilstonden bij de gevolgen (ibid.).”

Verzoekers verwijten de commissaris-generaal geen rekening te hebben gehouden met het feit dat zij

zich tijdens dat incident in hun eigen auto bevonden, waarbij alle deuren op slot waren, en dat zij zich

dus niet in het openbaar bevonden. Zij gaan er evenwel aan voorbij dat zij met hun auto op een

kruispunt op de openbare weg voor een rood licht stonden en daarbij in het oog konden worden

gehouden door de bendeleden die daar volgens hun eigen verklaringen staan om de mensen in de

gaten te houden en informatie door te geven aan hun leiders. De verklaring dat de kus “zeer natuurlijk
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kwam zonder erbij na te denken”, wijst er allesbehalve op dat verzoekers zich constant bewust waren

van een klimaat van homofobie, discriminatie en homofoob geweld tegen homoseksuelen waardoor zij

menen niet naar El Salvador te kunnen terugkeren. Dat de bendeleden op 50 meter van hun auto op het

voetpad stonden, is een loutere bewering (post factum) die verzoekers niet in concreto staven of

onderbouwen met enig begin van bewijs en doet bovendien geen afbreuk aan de onvoorzichtigheid van

verzoekers. Het wordt van verzoekers overigens niet verwacht dat zij nooit, op geen enkel moment, ook

niet een fractie van een seconde eens toch hun affectie voor elkaar zouden laten blijken. Dat zij dit wel

doen in hun auto, voor een rood licht op een openbaar kruispunt waarvan ze weten dat er vaak

bendeleden staan om de mensen in de gaten te houden, acht de Raad evenwel niet geloofwaardig in

het licht van hun overige verklaringen over de voorzichtigheid waarmee zij met hun homoseksuele

geaardheid omsprongen. De omstandigheid dat de bendeleden niet steeds op dezelfde plekken zouden

staan, doet hieraan geen afbreuk.

Daarnaast wijst de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen in hoofde van eerste verzoeker

nog terecht op de volgende eigenaardigheid:

“Wat betreft jullie bedreigingen door Mara 18 wordt opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat u, los

van het incident aan het kruispunt, nooit persoonlijk werd benaderd door een lid van deze bende.

Gevraagd of iemand van deze bende u of uw vriend voor oktober 2019 ooit persoonlijk benaderde,

antwoordt u ontkennend (zie CGVS, p. 14). Het is vreemd dat zij jullie hiervoor nooit hebben

aangesproken of benaderd aangaande jullie geaardheid, terwijl andere mensen jullie wel uitscholden en

bekogelden met vuilnis vanwege jullie geaardheid, toen jullie samen op straat liepen, en u vermoedt dat

er bendeleden zich ophielden in het park tegenover uw woning (zie CGVS, p. 16 en 19).”

Verzoekers brengen geen concrete argumenten of elementen aan om deze vaststellingen, die steun

vinden in de administratieve dossiers, te weerleggen of te ontkrachten. Door louter te stellen dat zij

geloven dat de bendeleden pas na het incident van 19 oktober 2019 op de hoogte waren van hun

homoseksuele relatie werpen zij geen ander licht op de voorgaande overwegingen, die dan ook

onverminderd overeind blijven en door de Raad worden overgenomen.

Daarbij komt dat de verklaringen van verzoekers over de handelswijze van de Mara 18 verder twijfels

doen rijzen over hun problemen met deze bende, wat in de bestreden beslissingen in hoofde van eerste

verzoeker als volgt wordt toegelicht:

“Tijdens het incident in oktober 2019 riepen de bendeleden doodsbedreigingen naar jullie wanneer ze

jullie zagen kussen (CGVS, p. 12). Het is zeer vreemd dat de bende jullie vervolgens met rust liet. Jullie

werden tussen het incident op het kruispunt op 19 oktober en het ontvangen van de dreigbrief op

3 november immers op geen enkele wijze door de bende persoonlijk benaderd (zie CGVS, p. 17).

Hoewel jullie nog enkele dagen op reis waren tussendoor is dit toch een aanzienlijke periode waarin de

bende niets heeft ondernomen (CGVS, p. 16). Dit wijst bezwaarlijk ernstige problemen met bende 18.

Twee weken na het incident zou de bende dan uiteindelijk een briefje onder de deur hebben gestoken

waarin stond dat jullie moesten vertrekken uit de wijk omdat ze niet van homoseksuelen hielden (CGVS,

p. 17). Maar ook in de weken daarna zijn jullie vreemd genoeg niet benaderd geweest (CGVS C. (...),

p. 17). Dat jullie door de mensen in de wijk geviseerd werden vanwege vermoedens over jullie

geaardheid maar dat de bende, nadat ze jullie zouden hebben betrapt wanneer jullie elkaar kuste,

gedurende bijna een maand niets concreets zou hebben gedaan om hun initiële dreigement op te

volgen – op een briefje onder de deur steken na – is niet aannemelijk, gelet op informatie over het

bendegeweld in El Salvador. Dit doet dan ook ernstig twijfelen aan de geloofwaardigheid van jullie

vluchtrelaas.”

Het betoog dat verzoekers sinds het incident aan het kruispunt getracht hebben zo weinig mogelijk het

huis te verlaten en dat verzoekers nog op reis zijn gegaan verklaart niet waarom de bendeleden twee

weken gewacht zouden hebben om een dreigbrief bij verzoekers thuis achter te laten. Nu de

bendeleden kennelijk verzoekers wisten wonen, wordt niet ingezien – en verzoekers lichten niet toe –

waarom zij geen kansen meer kregen om verzoekers, die sinds het ontvangen van de dreigbrief tot hun

vertrek de deur niet meer zouden zijn uit geweest, persoonlijk te benaderen. Waar verzoekers nog

betogen dat het aannemelijk is dat ze, toen ze meteen na het incident van 19 oktober 2019 naar de

politie reden, gevolgd werden door bendeleden, beperken zij zich tot een loutere bewering die niet in

concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs en die niet erg logisch lijkt aangezien

verzoekers met de auto naar het politiekantoor reden en de bendeleden – zonder wagen, naar mag

worden aangenomen – aan het kruispunt stonden te wachten om ruiten te wassen. Moest dit toch het

geval zijn en moesten verzoekers hierdoor van mening zijn dat dit zou verklaren dat ze niet meer

persoonlijk werden benaderd door de bendeleden of dat de bendeleden geen geweld meer op hen
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hebben kunnen uitoefenen, dan dringt de vraag zich op naar de actualiteit en de ernst van de door

verzoekers voorgehouden vervolgingsvrees.

Tot slot stelt de commissaris-generaal zich in de bestreden beslissingen zeer terecht vragen bij de

reizen die verzoekers nog hebben gemaakt tussen de bedreigingen van de Mara 18 en hun verzoeken

om internationale bescherming. Dit wordt in hoofde van eerste verzoeker als volgt toegelicht:

“Zo vertrokken jullie enkele dagen na het incident aan het kruispunt op reis naar de Dominicaanse

Republiek, om ongeveer een week later terug te komen (zie CGVS, p. 16). Het feit dat u in een periode

die u, volgens uw eigen verklaringen, spendeerde in onzekerheid, heel veel spanning en ervan

uitgaande dat het ergste zou gebeuren, een plezierreisje onderneemt en vervolgens gewoon terugkeert

naar uw land in plaats van op zoek te gaan naar bescherming, is hoogst merkwaardig (ibid.). Wanneer u

enkele weken later dan toch op een eerder geplande reis het land verlaat richting Europa, nemen jullie

eerst zoals gepland vakantie in Amsterdam en Londen, zonder op één van deze bestemmingen een

verzoek om internationale bescherming in te dienen, vooraleer door te reizen naar België, waarvan u op

het internet las dat er het meeste bescherming aan de LGBTI-gemeenschap wordt geboden (zie CGVS,

p. 11-12). Het feit dat jullie niet onmiddellijk bij aankomst in Europa om internationale bescherming

verzochten, terwijl uit jullie opzoekingswerk blijkt dat jullie wel degelijk op de hoogte waren van de

procedure, maar eerst deze reis ondernamen, relativeert verder jullie vrees voor vervolging.”

Door te onderlijnen dat deze reizen al maanden voor alle problemen begonnen werden geboekt en dat

zij een groot deel van hun spaargeld aan deze reizen hebben gespendeerd, doen verzoekers geen

afbreuk aan de voorgaande pertinente overwegingen. De omstandigheid dat verzoekers zich in de

Dominicaanse Republiek niet veilig hebben gevoeld, verklaart niet waarom zij daarna zijn teruggekeerd

naar El Salvador, waar zij vervolging door leden van de Mara 18 stellen te vrezen. Waar zij het CGVS

nog verwijten hen “slechts 4 zeer beperkte en weinig inhoudelijke vragen” te hebben gesteld over hun

reis en menen dat het CGVS eerst een betere kijk op de context van hun reizen zou moeten hebben

gehad voordat het dergelijke onterechte uitspraken doet en hun vrees compleet minimaliseert, zonder

evenwel in concreto te duiden wat zij nog meer over deze context hadden kunnen toelichten, slagen

verzoekers er niet in de voorgaande motieven te weerleggen of te ontkrachten. Verzoekers gaan eraan

voorbij dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de

bescherming van het Verdrag van Genève of de subsidiaire bescherming inroept, redelijkerwijs mag

worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk

daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland. Dat verzoekers noch in Nederland, noch in het

Verenigd Koninkrijk een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend, stemt dan ook niet

overeen met de houding van een persoon die beweert uit vrees voor zijn leven zijn land te hebben

verlaten en toont aan dat verzoekers internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtten.

Deze vaststelling ondermijnt naar het oordeel van de Raad de ernst en de geloofwaardigheid van de

door verzoekers geschetste vrees. Verzoekers kunnen dan ook niet dienstig volhouden dat hun

‘plezierreisjes’ niets te maken hebben met de objectieve gegronde vrees die zij hebben ten opzichte van

El Salvador.

Gelet op de voorgaande overwegingen, is de Raad van oordeel dat verzoekers de door hen

voorgehouden vervolgingsfeiten door de Mara 18 omwille van hun (homo)seksuele geaardheid niet

aannemelijk maken.

Voorts wordt in de bestreden beslissingen in hoofde van eerste verzoeker nog als volgt gemotiveerd:

“Waar u stelt u dat u in El Salvador niet dezelfde rechten hebt als heteroseksuelen omdat u niet op de

sociale zekerheid van uw partner kon terugvallen nadat u zich aan een vaas had gesneden en naar het

ziekenhuis moest, wordt opgemerkt dat dit gegeven bezwaarlijk kan worden beschouwd als zijnde

voldoende zwaarwichtig om er een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming uit af

te leiden (zie CGVS, p. 19). Bovendien wordt in verband hiermee opgemerkt dat u zelf geen sociale

zekerheid had omdat u al een hele tijd niet aan het werk was, en kan er dus niet worden afgeleid dat u

medische zorgen werden ontzegd wegens uw seksuele geaardheid (ibid.). Ten slotte wordt in verband

hiermee opgemerkt dat u wel degelijk medische zorgen kreeg toegediend in het ziekenhuis van het

Rode Kruis (ibid.). Het feit dat uw partner hier niet binnen mocht omdat hij niet als familie werd

beschouwd door de bewaker, duidt evenmin op een vrees voor vervolging of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade.

Waar u stelt dat u, wanneer u met uw vriend samen op straat liep, soms werd nageroepen door

onbekenden en dat men soms lege blikjes naar u gooide vanuit auto’s wordt opgemerkt dat, hoewel

verwerpelijk, deze feiten evenmin kunnen worden beschouwd als zijnde voldoende zwaarwichtig om er



RvV X - Pagina 29

een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming uit af te leiden (zie CGVS, p. 19).”

Verzoekers ondernemen in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om deze motieven te

weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoekers 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 poneren van een vrees voor vervolging, het omkeren van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal en het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het CGVS gegeven

verklaringen, blijven verzoekers daartoe echter in gebreke. Voorts maken verzoekers niet in concreto

aannemelijk dat zij persoonlijk meer risico zouden lopen om gerechtelijk vervolgd te worden op grond

van inbreuken op de moraliteit. Hun verwijzing naar algemene informatie daarover is dan ook niet

dienstig.

In de tweede bestreden beslissing wordt specifiek wat tweede verzoeker betreft nog als volgt

gemotiveerd:

“In verband met de aanvaring die u met uw vader had nadat u op uw zeventiende betrapt was toen u

met een jongen in de bosjes was gedoken en waarbij hij u sloeg en zei dat hij geen zoon had die homo

was, dient te worden opgemerkt dat ook dit incident, hoewel verwerpelijk, niet kan worden beschouwd

als zijnde voldoende zwaarwichtig om er een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

uit af te leiden (zie CGVS, p. 8). Daarenboven wordt opgemerkt dat het om een eenmalig incident gaat

dat zich voordeed in 2006-2007 en dat hieruit bijgevolg geen actuele vrees kan worden afgeleid (zie

CGVS, p. 10).

Wat betreft de gewelddadige roofoverval waar u op 29 juni 2013 het slachtoffer van werd en die u staaft

met verschillende gerechtelijke documenten, stelt het CGVS vast dat dit niet alleen verwerpelijk maar

eveneens zwaarwichtig is. Het betreft evenwel een eenmalige gebeurtenis (zie CGVS, p. 14-15) en

verder koppelt u ook geen actuele vrees aan deze gebeurtenis. Er wordt in verband met dit incident

opgemerkt dat u niet met zekerheid weet wie er achter de aanval schuilt, maar dat u op basis van de

woordenschat van uw aanvallers vermoedt dat het om Mara 18 ging (zie CGVS, p. 18). U geeft

bovendien aan dat u tussen dit incident en het incident van oktober 2019 geen problemen hebt gehad

met Mara 18 (zie CGVS, p. 15). Evenmin had u na dit incident nog persoonlijk contact met Mara 18 (zie

CGVS, p. 17). Er zijn bijgevolg geen redenen om aan te nemen dat u in de toekomst opnieuw slachtoffer

zou worden van dergelijke gebeurtenis.”

Ook hier ondernemen verzoekers in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven te

weerleggen of te ontkrachten. De Raad herhaalt dat het aan verzoekers toekomt om deze motieven aan

de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te

beperken tot het poneren van een vrees voor vervolging, het omkeren van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal en het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het CGVS gegeven

verklaringen, blijven verzoekers daartoe echter in gebreke.

De documenten die eerste verzoeker in de loop van de administratieve procedure heeft neergelegd

(adm. doss. eerste verzoeker, stuk 6, map met ‘documenten’), kunnen omwille van de in de eerste

bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen afbreuk doen aan het voorgaande. De

commissaris-generaal motiveert in deze beslissing als volgt over de door eerste verzoeker neergelegde

documenten:

“In verband met uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, het document in verband met uw opleiding, uw

uittreksel uit het strafregister en het attest van uw voormalige werknemer, dient te worden benadrukt dat

deze documenten enkel informatie bevatten omtrent uw identiteit en nationaliteit, gegevens die in deze

beslissing niet meteen ter discussie staan.

Wat betreft de brief van Rainbow House waarin vermeld wordt dat u en C. (...) een koppel vormen en

deelnemen aan activiteiten van deze vereniging in België, dient te worden opgemerkt dat ook het

gegeven dat u en C. (...) een homoseksuele relatie hebben en dat jullie deelnemen aan activiteiten van

Rainbow House evenmin wordt betwist.

In verband met de kaart van Rainbow Map in verband met de rechten voor mensen van de LGBTI-

gemeenschap in Europa en het rapport aangaande seksueel geweld op leden van deze gemeenschap

in El Salvador, dient te worden opgemerkt dat deze documenten betrekking hebben op de algemene

situatie in Europa en El Salvador en dus bezwaarlijk kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging koestert in El Salvador.

Wat betreft de dreigbrief en de vertaling wordt opgemerkt dat documenten enkel het vermogen hebben

om een geloofwaardig relaas te ondersteunen en op zichzelf niet vermogen om de geloofwaardigheid
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van een ongeloofwaardig relaas te herstellen. Bovendien wordt opgemerkt dat het een anonieme

handgeschreven brief op standaard briefpapier betreft die ongedateerd is en geen namen van

geadresseerden bevat en waarvan dus niet kan worden opgemaakt waar, wanneer, door wie, aan wie

en in welke omstandigheden deze brief werd opgesteld.”

Deze motieven worden door verzoekers niet betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat ze

onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

De documenten die tweede verzoeker in de loop van de administratieve procedure heeft neergelegd

(adm. tweede verzoeker, stuk 5, map met ‘documenten’), kunnen omwille van de in de tweede

bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen evenmin afbreuk doen aan het voorgaande. De

commissaris-generaal motiveert in deze beslissing als volgt over de door tweede verzoeker neergelegde

documenten:

“In verband met uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, het document in verband met uw opleiding, uw

uittreksel uit het strafregister en het attest van uw voormalige werknemer, dient te worden benadrukt dat

deze documenten enkel informatie bevatten omtrent uw identiteit en nationaliteit, gegevens die in deze

beslissing niet meteen ter discussie staan.

Wat betreft de brief van Rainbow House waarin vermeld wordt dat u en C. A. L. S. (...) een koppel

vormen en deelnemen aan activiteiten van deze vereniging in België en de foto’s en berichten die u

neerlegt om uw relatie met hem te staven, dient te worden opgemerkt dat het gegeven dat u en

Christobal Alexander een homoseksuele relatie hebben en dat jullie deelnemen aan activiteiten van

Rainbow House evenmin wordt betwist.

In verband met de diverse artikels die u neerlegt met betrekking tot geweld op leden van de LBGTI-

gemeenschap in El Salvador, dient te worden opgemerkt dat deze documenten betrekking hebben op

de algemene situatie in El Salvador en dus bezwaarlijk kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat u

en uw partner persoonlijk worden vervolgd in El Salvador.

Wat betreft de dreigbrief en de vertaling wordt opgemerkt dat documenten enkel het vermogen hebben

om een geloofwaardig relaas te ondersteunen en op zichzelf niet vermogen om de geloofwaardigheid

van een ongeloofwaardig relaas te herstellen. Bovendien wordt opgemerkt dat het een anonieme

handgeschreven brief op standaard briefpapier betreft die ongedateerd is en geen namen van

geadresseerden bevat en waarvan dus niet kan worden opgemaakt waar, wanneer, door wie, aan wie

en in welke omstandigheden deze brief werd opgesteld.”

Ook deze motieven worden door verzoekers niet betwist, laat staan ontkracht of weerlegd, zodat ze

onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Wat betreft de aan het verzoekschrift gevoegde rapporten en artikels moet worden benadrukt dat de

daarin vervatte informatie van louter algemene aard is en geen betrekking heeft op de persoon van

verzoekers. Deze informatie volstaat dan ook niet om aan te tonen dat verzoekers vanwege hun

geaardheid bij een terugkeer naar hun land van herkomst daadwerkelijk dreigen te worden geviseerd of

vervolgd door hun familie, door de bredere samenleving, door bendeleden of door de politie. Verzoekers

dienen de aangevoerde vrees voor vervolging, dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in concreto aan te tonen en blijven wat dit betreft, gelet op het voorgaande, in gebreke.

Hetzelfde kan worden gesteld over de algemene landeninformatie die verzoekers later in de loop van de

jurisdictionele procedure nog hebben bijgebracht.

Uit de bij het verzoekschrift gevoegde fotokopieën van foto’s (stukkenbundel verzoekers, stuk 6) en uit

de bevindingen de visu ter terechtzitting kan blijken dat verzoekers tatoeages hebben. Verzoekers

beperken zich evenwel tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met

enig begin van bewijs waar zij stellen dat het gaat om tatoeages van LGBTI-symbolen. Hoe dan ook

blijkt uit de door beide partijen aangereikte informatie niet dat elke homoseksueel met tatoeages (met

LGBTI-symbolen) in El Salvador omwille van zijn of haar seksuele geaardheid vervolging riskeert en

moet een dergelijk risico in concreto worden beoordeeld. Verzoekers, die in hun verzoekschrift stellen

dat zij ook in hun land van herkomst reeds één of twee tatoeages hadden, hebben hiervan op geen

enkel ogenblik gewag gemaakt in de loop van de administratieve procedure, laat staan dat zij

verklaarden hierdoor problemen te hebben gekend. Zij voeren dit voor het eerst aan in hun

verzoekschrift, doch tonen niet aan dat zij hierdoor een gegronde vrees voor vervolging hebben.

Uit het bij het verzoekschrift gevoegde psychologisch attest van 21 december 2020 (stukkenbundel

verzoekers, stuk 8) blijkt dat tweede verzoeker sinds 13 november 2020 in psychologische begeleiding

is en dat tweede verzoeker aangeeft een aantal symptomen te ervaren die kunnen kaderen binnen de

criteria voor posttraumatische stressstoornis. In tegenstelling tot wat verzoekers in hun verzoekschrift

trachten voor te houden, blijkt uit dit attest niet dat tweede verzoeker lijdt aan een post-traumatische
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stressstoornis, laat staan dat eruit zou blijken dat deze stoornis te wijten zou zijn aan de feiten en vrees

die volgens verzoekers hebben geleid tot hun vlucht uit El Salvador. Dit attest is dan ook allerminst een

sluitend bewijs van deze feiten en vrees. Waar verzoekers aanvoeren dat het CGVS geen rekening

heeft gehouden met de fragiele psychologische staat van tweede verzoeker, wijst de Raad erop dat zij

in de loop van de administratieve procedure geen attesten hebben voorgelegd die daarop wijzen.

Wat betreft de bij het verzoekschrift gevoegde brief van een LGBTI-organisatie in El Salvador

(stukkenbundel verzoekers, stuk 9), dient te worden vastgesteld dat dit stuk niet is voorzien van een

voor eensluidend verklaarde vertaling conform artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: koninklijk besluit van

21 december 2006) waardoor het dan ook niet in overweging wordt genomen.

De bij de op 2 april 2021 neergelegde aanvullende nota gevoegde verklaring van de buurvrouw van

verzoekers van 13 januari 2021 heeft een duidelijk gesolliciteerd en subjectief karakter en werd

opgesteld ten behoeve van verzoekers in het kader van hun verzoeken om internationale bescherming

waardoor het objectieve bewijswaarde ontbeert. Deze verklaring wordt op geen enkele wijze gestaafd of

bevestigd.

Het bij de op 20 april 2021 neergelegde aanvullende nota gevoegde “contract van de autoverhuur

agentschap in San Salvador” is niet voorzien van een voor eensluidend verklaarde vertaling conform

artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 en wordt dan ook niet in overweging genomen.

Bovendien betreft het slechts een fotokopie en kan aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren

fotokopieën hoe dan ook slechts een beperkte bewijswaarde worden verleend (cf. RvS 25 juni 2004,

nr. 133.135). Zo hieruit zou moeten blijken dat de bendeleden verschillende krassen in de rode verf en

deuken in de vier portieren veroorzaakten, wijst de Raad er ten overvloede nog op dat uit het gevoegde

document hoe dan ook niet kan blijken door wie of op welke wijze de schade zou zijn toegebracht.

Verzoekers hebben bovendien in de loop van de administratieve procedure op geen enkel ogenblik

gewag gemaakt van beschadigingen aan het door hen gehuurde voertuig. Bovendien zijn hun

verklaringen over dit incident weinig coherent. Tweede verzoeker verklaarde tijdens zijn persoonlijk

onderhoud op het CGVS weliswaar dat ze nog aan het kussen waren “toen er plots op de ramen van de

wagen en het portier werd geklopt”, doch maakte geen gewag van beschadigingen en wijdde vervolgens

meteen uit over de beledigingen en bedreigingen die hen werden toegeroepen (adm. doss. tweede

verzoeker, stuk 4, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 13), wat frappant is nu hij wel

gewag maakte van de schade aan zijn voertuig dat in 2013 werd gestolen (ibid., p. 15). Eerste

verzoeker verklaarde over het incident van 19 oktober 2019 dat de bendeleden “op de deuren en ramen

(begonnen) te slaan” doordat ze hadden gezien dat zij toevallig elkaars hand vast hielden (adm. doss.

eerste verzoeker, stuk 5, Deel CGVS, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 12). Later tijdens het

gehoor verklaarde hij dan weer dat de bendeleden “begonnen op de ramen te slaan met hun

aftrekkertjes die ze gebruiken om de ramen te poetsen” (ibid., p. 15). Van beschadigingen aan de

portieren of krassen in de rode verf werd ook door eerste verzoeker geen gewag gemaakt. Voorts

antwoordde eerste verzoeker op de vraag wat zij hadden gedacht of gehoopt dat de politie zou doen

toen zij klacht wilden neerleggen van wat hen was overkomen dat hun enige doel was te vragen dat ze

die mannen zouden arresteren en misschien ook dat ze die zone meer in het oog zouden houden (ibid.,

p. 16). Indien de door hen gehuurde wagen beschadigd zou zijn geweest door het gedrag van de

bendeleden mag worden verwacht dat verzoekers daar tijdens hun uitgebreide persoonlijk onderhoud

iets zou over zouden hebben verteld, quod non. Dit document kan dan ook niet volstaan om de door

verzoekers voorgehouden feiten en vervolgingsvrees te staven. De bij de ter terechtzitting neergelegde

fotokopie van het rijbewijs van eerste verzoeker en de vertaling van het Spaanse woord “vencimiento”

naar het Nederlands doen aan deze vaststellingen geen afbreuk. Deze stukken dienen louter ter

rechtzetting van een materiële vergissing in de op 20 april 2021 neergelegde aanvullende nota en

hiermee is rekening gehouden.

Het geheel aan documenten en de verklaringen van verzoekers in acht genomen en bezien in hun

onderlinge samenhang, alsook de individuele omstandigheden van verzoekers in acht genomen en

cumulatief beoordeeld en afgewogen in het licht van de door beide partijen aangereikte landeninformatie

over de situatie van homoseksuelen in El Salvador, besluit de Raad dat verzoekers een gegronde vrees

voor persoonlijke vervolging omwille van hun geaardheid niet concreet aannemelijk maken.

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 om aan

verzoekers het voordeel van de twijfel toe te staan.
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Waar verzoekers verwijzen naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad er op dat hierin

wordt gesteld dat er een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op

ernstige schade reëel is indien de asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige

schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke

schade. Gelet op bovenstaande vaststellingen is er in casu echter geenszins sprake van een eerdere

vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. De verwijzing ter

zake is dan ook niet dienstig.

Nu verzoekers in gebreke blijven de door hen voorgehouden problemen met bendeleden in El Salvador

en een gegronde vrees voor vervolging omwille van hun seksuele geaardheid aannemelijk te maken, is

hun betoog dat de daden van de bendes politiek geïnspireerd zijn niet dienstig. Een vluchteling dient

immers zowel het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging als de grond voor deze vervolging,

in casu het hebben van een bepaalde politieke overtuiging, te bewijzen.

Waar verzoekers aan de hand van tal van objectieve informatie nog argumenteren dat zij in El Salvador

door de nationale autoriteiten geen beschermingsmogelijkheden hebben in de zin van artikel 48/5, § 2,

van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad er op dat vermits geen geloof kan worden gehecht aan de

door hen voorgehouden problemen, een onderzoek naar de al dan niet voorhanden zijnde

beschermingsmogelijkheden in hun land van herkomst irrelevant is.

Voor zover verzoekers nog aanstippen dat het loutere feit dat zij zouden terugkeren na een bepaalde tijd

in het buitenland verbleven te hebben een verhoogd risico op vervolging voor hen inhoudt, wijst de Raad

erop dat op basis van de landeninformatie die door de partijen wordt aangereikt, niet kan 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. 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, tonen verzoekers niet aan dat zij naar aanleiding van de door hen

aangehaalde incidenten of geaardheid een gegronde vrees voor vervolging hebben. Zij maken dan ook

niet aannemelijk dat zij in geval van terugkeer naar El Salvador om deze redenen ernstige problemen

zullen ondervinden. Voor het overige beperken verzoekers zich in hun verzoekschrift tot een verwijzing

naar algemene informatie over de situatie van teruggekeerde Salvadoranen zonder in concreto aan te

duiden of toe te lichten waarom zij persoonlijk zouden worden blootgesteld aan de daarin beschreven

risico’s. Het verblijf van verzoekers in België voor de duur van hun asielprocedure resulteert als

dusdanig ook niet in bijzondere kenmerken waardoor zij identificeerbaar zouden zijn als personen die in

het buitenland hebben verbleven. Overigens hebben verzoekers, zoals in de bestreden beslissingen

terecht wordt opgemerkt en door verzoekers niet wordt betwist, 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 verzoekers bij terugkeer te maken kunnen 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.
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Het geheel van de individuele omstandigheden van verzoekers in acht genomen en cumulatief

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

nalaten concreet aannemelijk te maken dat zij ernstige problemen riskeren bij terugkeer naar

El Salvador omwille van het feit dat zij in het buitenland hebben verbleven en moeten terugkeren naar

hun land van herkomst.

Waar verzoekers nog menen dat zij bij een terugkeer naar El Salvador een nog groter risico op

vervolging als terugkeerders zullen ondervinden gezien hun jonge leeftijd, wijst de Raad erop dat uit hun

verklaringen niet blijkt dat zij in de loop van de administratieve procedure gewag hebben gemaakt van

problemen van die aard, zodat het niet ernstig is de commissaris-generaal te verwijten daarnaar geen

onderzoek te hebben gevoerd. De Raad herhaalt nogmaals dat een vrees voor vervolging in concreto

moet worden aangetoond. Uit de door verzoekers bij hun verzoekschrift gevoegde landeninformatie

blijkt niet dat er in El Salvador sprake is van groepsvervolging waarbij alle jongeren het slachtoffer

worden van bendegeweld. Door louter hieruit te citeren, zonder deze informatie op hun persoonlijke

situatie te betrekken, en te stellen dat zij mannen zijn van 28 en 31 jaar, blijven verzoekers daartoe in

gebreke.

Waar verzoekers nog stellen dat zij een verhoogd risico op vervolging bezitten wanneer zij terugkeren

omdat zij woonachtig waren in een wijk waar de Mara 18 zeer actief is, herhaalt de Raad dat een vrees

voor vervolging in concreto moet worden aangetoond en dat verzoekers daar, gelet op het voorgaande,

niet in geslaagd zijn. Hierboven werd overigens reeds gesteld dat het vreemd is dat de bendeleden

verzoekers voor het incident van 19 oktober 2019 nooit hebben aangesproken of benaderd over hun

geaardheid, terwijl andere mensen hen wel uitscholden en bekogelden met vuilnis vanwege hun

geaardheid, wanneer zij samen op straat liepen. Er werd dan ook terdege rekening gehouden met de

verklaringen van verzoekers over de aanwezigheid van bendeleden in hun buurt.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekers 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.

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

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

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat verzoekers geen elementen aanbrengen waaruit een reëel

risico op de doodstraf of executie kan worden afgeleid. Ook uit de landeninformatie blijkt niet dat zij een

dergelijk risico lopen in El Salvador.

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

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde vluchtmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd werd dat aan de door

hen aangevoerde vervolgingsfeiten geen geloof wordt gehecht of dat deze onvoldoende zwaarwichtig

en actueel zijn en dat hun homoseksuele geaardheid, hun jeugdige leeftijd, hun verblijf in België en hun

herkomst uit een wijk waar de Mara 18 zeer actief is op zich niet volstaan om een persoonlijke vrees

voor vervolging of reëel risico op het lijden van ernstige schade aan te tonen.

Voorts wordt vastgesteld dat verzoekers geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat zij specifiek worden geviseerd. Verzoekers maken geen

gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in El Salvador zouden hebben

gekend.

2.3.4.3. 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,
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§ 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 verzoekers 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.

Bij gebrek aan willekeurig geweld in El Salvador, is artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet

van toepassing.

2.3.4.4. Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden

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

2.3.5. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekers niet als vluchteling worden erkend in

de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekers tonen evenmin aan dat zij in aanmerking

komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de administratieve dossiers blijkt dat verzoekers door het

CGVS uitvoerig werden gehoord. Tijdens een persoonlijk onderhoud kregen zij de mogelijkheid hun

vluchtmotieven uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of

aanvullende stukken neerleggen en hebben zij zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Spaans machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van de
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administratieve dossiers, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst

van verzoekers en op alle dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig

tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.7. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissingen geenszins in kennelijke wanverhouding staan tot de motieven waarop zij zijn

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in de administratieve dossiers.

2.3.8. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers niet aannemelijk maken dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen

is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.9. Waar verzoekers in ondergeschikte orde vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de commissaris-

generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat

voorafgaat, tonen verzoekers echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissingen die door de Raad niet kan worden hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf 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


