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nr. 255 591 van 4 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

X

X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DELGRANGE

Haachtsesteenweg 55

1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 30

november 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 29 oktober 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat P. DELGRANGE, en van

attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers dienen op 19 september 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Zij

worden gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het

CGVS) op respectievelijk 14, 15 en 17 september 2020.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 29 oktober 2020 ten aanzien van eerste verzoekster een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen beschikt u over de nationaliteit van El Salvador. U bent op 3 mei 1965 geboren

in Sonsonate. Rond uw dertiende bent u verhuisd naar de hoofdstad San Salvador. Nadat u enkele

opleidingen had gevolgd als kapper en als masseuse zou u in deze sector zijn beginnen werken. In

1992 huwde u met G.S.J.A. (…), met wie u op 31 december 1992 een zoon kreeg: G.B.J.O. (…). De

laatste 12 à 15 jaar zouden jullie in Lourdes hebben gewond in het departement La Libertad. Uw

echtgenoot zou hier aan de slag zijn gegaan als mecanicien voor vrachtwagens en autobussen en u zou

een zelfstandige masseuse zijn geworden. U huurde voor uw praktijk een zaaltje in een sportcomplex.

Uw zoon zou na zijn middelbare studies aan de universiteit bedrijfsadministratie hebben gestudeerd.

Op 16 juli 2019 werd u beroofd van uw gsm toen u in de bus onderweg was naar uw werk. Toen later

die dag uw echtgenoot werd ingelicht over hetgeen u was overkomen, zou hij u gerust gesteld hebben

en gezegd hebben dat zo'n dingen nu eenmaal gebeuren in El Salvador. U zou zijn gsm hebben

gekregen zodat u nog steeds bereikbaar zou zijn wanneer u de volgende dag naar uw werk zou

vertrekken.

Op 17 juli 2019 werd u opgebeld op de gsm van uw echtgenoot. Een man zou van u 5000 dollar geëist

hebben en daarnaast nog 45 dollar in belwaarde. Hij zou bovendien hebben gezegd op de hoogte te zijn

van het feit dat uw zoon aan de universiteit studeerde en dat uw echtgenoot in een garage werkte in

Lourdes. De man dreigde er tenslotte mee het hele gezin te zullen vermoorden indien er niet betaald

zou worden. Uw zoon zou diezelfde ochtend een gelijkaardig telefoontje hebben ontvangen, waarbij er

5000 dollar werd geëist en 45 dollar in belwaarde. Zowel uzelf als uw zoon zouden de simkaarten van

de twee gsm's hebben verwijderd en vernietigd. Toen uw echtgenoot later die avond dit nieuws vernam,

zouden jullie besloten hebben naar een bevriende zuster te gaan in Altavista nabij de hoofdstad San

Salvador. Jullie zouden bij haar hebben geïnformeerd of jullie een tijd lang bij haar mochten

onderduiken. Zij zou hierin hebben toegestemd en de volgende ochtend zouden jullie met jullie inboedel

naar haar verhuisd zijn. Jullie zouden ongeveer één maand bij haar hebben verbleven om vervolgens

naar uw zus te verhuizen in los Almendros, eveneens nabij San Salvador. Op 14 augustus 2019 diende

u een klacht in bij de politie.

Op 10 september 2019 reisden uzelf, uw echtgenoot en jullie zoon via Spanje naar België, waar jullie op

11 september 2019 aankwamen en waar jullie op 16 september 2019 een verzoek om internationale

bescherming indienden. Ter staving van dit verzoek legde u de volgende documenten voor: uw

paspoort, een vernieuwing van uw paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte en de klacht die u had

ingediend bij de politie.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

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

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

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

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

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

rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf). Bijgevolg is in verzoeken om

internationale bescherming waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, de reden van de

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

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

het geval in situaties van afpersing en vervolging omwille van financiële redenen.
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Ook een band met de Conventie op basis van het behoren tot een sociale groep is in de context van

vervolging waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, niet vanzelfsprekend. Om tot een

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

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

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

kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd kan worden, of

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

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

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

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

wordt vervolgd, bijvoorbeeld door middel van afpersing, onvoldoende om als een sociale groep te

worden beschouwd in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet.

Voorts kan volledigheidshalve nog worden opgemerkt dat het profiel van uitbaatster van een kleine

zelfstandige zaak op zich niet volstaat om een persoonlijke vrees voor vervolging of reëel risico op het

lijden van ernstige schade aan te tonen. De loutere verwijzing naar het profiel of naar een algemene

situatie in een land van herkomst volstaat immers niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst

werkelijk wordt vervolgd of dat er voor wat u betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel

risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en u bleef hierover in gebreke.

Omwille van volgende redenen dient te worden besloten dat u uw asielmotieven niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Vooreerst is het zeer opmerkelijk dat zowel uzelf als uw zoon meteen de sim-kaarten zouden hebben

vernietigd van de beide gsm's waarop jullie op 17 juli plots dreigtelefoons zouden hebben ontvangen

(zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 58). Door deze handelswijze waren jullie bijvoorbeeld niet

langer in staat om te achterhalen door welk(e) nummer(s) jullie waren opgebeld, iets wat toch als

cruciaal kan worden beschouwd met het oog op een eventuele aangifte van de feiten aan de politie. Dat

jullie beiden zo zouden hebben gereageerd is weinig geloofwaardig, en dit des te meer in het geval van

uw zoon gelet op het feit dat hij een universitair student is in zijn laatste jaar. Hij had bovendien in

tegenstelling tot uzelf opgemerkt dat hij door een zichtbaar maar voor zijn gsm onbekend nummer was

opgebeld, wat het nog onbegrijpelijker maakt dat hij z’n sim-kaart zomaar meteen zou hebben

vernietigd. Hiermee geconfronteerd liet hij optekenen dat hij in eerste instantie de sim-kaart had

verwijderd uit zijn gsm en later toen hij van u zou hebben vernomen dat u een gelijkaardig telefoontje

had ontvangen, zou hij overmand door angst en ook omdat u het hem had opgedragen de simkaart

meteen hebben vernietigd (zie notities persoonlijk onderhoud 1923315, vragen 53 en 54 en 64-66 en

107). Dit alles roept vragen op bij de geloofwaardigheid van jullie verklaringen.

Bovendien is het in uw geval opmerkelijk dat u meteen na het ontvangen van het dreigtelefoontje was

overgegaan tot de vernietiging van de sim-kaart die zich in de gsm van uw man bevond. Niet alleen was

u op deze manier meteen alle opgeslagen contacten in het toestel van uw echtgenoot kwijt, bovendien

sneed u zichzelf op deze wijze af van elke mogelijke communicatie met uw man en zoon. Zo kon u dus

niet meer nagaan of zij al dan niet ongedeerd waren gelet op het concrete dreigement aan jullie allen

waarbij ook duidelijk werd gemaakt dat men er van op de hoogte was waar uw zoon lessen volgde en

waar uw echtgenoot werkte. Door deze bizarre handelswijze van uzelf diende u met andere woorden te

wachten tot de avond -wanneer uw zoon en vervolgens uw echtgenoot terug thuis kwamen - om na te

gaan of er hen intussen niets was overkomen, en kon u hen evenmin overdag waarschuwen of inlichten

over het feit dat u plots bedreigd werd.

U liet verder in dit verband optekenen niet te hebben gezien of u al dan niet door een zichtbaar nummer

was opgebeld en evenmin te weten of uw zoon al dan niet door een zichtbaar nummer zou zijn

gecontacteerd (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 125-127 en vraag 176). Dit is opmerkelijk, net

als het feit dat uw echtgenoot dan weer verklaarde te weten dat u door een zichtbaar nummer was

opgebeld maar dat u verder niet op het nummer had gelet en dat hij niet wist of uw zoon al dan niet door

een zichtbaar nummer was opgebeld (zie notities persoonlijk onderhoud 1923314, vragen 144-146). Dit

terwijl uw zoon duidelijk verklaarde wel degelijk het nummer gezien te hebben, zoals hierboven reeds

was opgemerkt. Dat jullie zich in dit verband in dergelijke mate tegenspreken doet de wenkbrauwen

fronsen, aangezien het hier toch om cruciale informatie gaat waarvan geacht mag worden dat jullie ze

met zekerheid en op coherente wijze kunnen meedelen. Men zou immers verwachten dat jullie hierover

hebben gesproken met elkaar, zeker met het oog op de aangifte van de feiten bij de politie. Het feit dat
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jullie dit klaarblijkelijk niet hebben gedaan en hierover dus geen coherente verklaringen kunnen afleggen

doet twijfels rijzen over jullie geloofwaardigheid.

Vervolgens zijn er enkele opvallende tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en die van uw

echtgenoot.

Na de bedreigingen van 17 juli zouden jullie naar een zuster in Altavista zijn verhuisd, waar jullie

ongeveer een maand zouden hebben verbleven. Hier zouden jullie uit angst vrijwel steeds binnen zijn

gebleven. Op de vraag waar jullie woonden op het ogenblik dat u buiten ging om een klacht te gaan

indienen bij de lokale politie van Santatecla antwoordde u dat dit was toen jullie nog bij de zuster van de

kerk verbleven (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 128). Vreemd genoeg stelt uw echtgenoot dat

jullie zich toen al bij uw zus Carmen bevonden (zie notities persoonlijk onderhoud 19123314, vragen 61

en 82). Dat jullie zich hierover tegenspreken, is zeer opmerkelijk daar het toch een erg belangrijk

moment was en er kan aangenomen worden dat jullie zich nog herinneren waar jullie op dat moment

verbleven.

Verder verklaarde u dat u enkele dagen nadat u naar het politiekantoor van Santatecla was geweest

naar het openbaar ministerie ging om daar bijkomende verklaringen af te leggen. U herinnerde zich niet

goed wanneer het precies was, maar het was minder dan een week nadat u naar de politie was gegaan,

zo stelt u (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 131-137). Uw echtgenoot daarentegen verklaarde

dat u op één en dezelfde dag zowel naar de politie van Santatecla als naar het openbaar ministerie ging

(zie notities persoonlijk onderhoud 19123314, vragen 87-92). Ook dit mag erg verbazen. U werd

geconfronteerd met de tegenstrijdige verklaringen. U antwoordde dat uw echtgenoot niet was

meegegaan om de aangifte te doen, waarmee u insinueerde dat hij zich daarom wellicht in dit verband

had vergist (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 144-146). Deze uitleg kan niet overtuigen. Jullie

leefden in deze periode immers ondergedoken. Het moet dan ook zeer erg opgevallen zijn voor uw

echtgenoot of en hoe vaak uzelf het huis van de zuster van de kerk heeft verlaten en jullie min of meer

eenduidige verklaringen kunnen afleggen over de momenten waarop u zich voor de aangifte van uw

problemen buitenshuis zou hebben begeven.

Ook over de vraag of jullie nog contact hebben met M., de vriendin/klant van u die u ervan overtuigde

om een klacht in te dienen bij de politie, spreken jullie elkaar tegen. U verklaarde dat u nog af en toe met

haar gebeld heeft maar niet zo vaak omdat u dit te veel belwaarde kost (zie notities persoonlijk

onderhoud, vraag 160), terwijl uw echtgenoot verklaarde dat jullie geen contact meer hebben met haar

omdat jullie haar nummer niet meer hebben (zie notities persoonlijk onderhoud 19123314, vraag 83). U

werd met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd. U antwoordde dat uw echtgenoot hiervan niet op de

hoogte was en u lichtte toe dat u uw echtgenoot niet over al uw persoonlijke zaken inlichtte (zie notities

persoonlijk onderhoud, vraag 161). Deze uitleg overtuigt allerminst. Er is hier immers geen sprake van

persoonlijke zaken waarmee uw echtgenoot geen uitstaans heeft. Het gaat hier integendeel over een

contactpersoon die u hielp om aangifte te doen bij de politie en die bovendien voor het parlement zou

werken. Men zou dan ook redelijkerwijze verwachten dat jullie deze belangrijke contactpersoon

aanwenden om jullie te informeren over de actuele stand van het onderzoek naar de feiten, en dat er

geen redenen zijn waarom u zulke contacten geheim zou moeten houden voor uw partner. Bovendien

blijkt uit jullie verklaringen dat jullie op geen enkele wijze stappen hebben ondernomen om zich te

informeren naar de actuele stand van zaken van jullie beweerde problemen (zie notities persoonlijk

onderhoud, vragen 129 en 130; zie notities persoonlijk onderhoud 1923314, vragen 85 en 86 en zie

notities persoonlijk onderhoud 1923315, vragen 150 en 151). Deze onverschillige houding met

betrekking tot jullie problemen waarbij jullie hebben nagelaten zich verder te informeren en bijvoorbeeld

bij de politie na te gaan of jullie door bendeleden werden bedreigd dan wel door gewone criminelen, en

dit ondanks het feit dat jullie over een belangrijk contactpersoon beschikken, ondermijnt verder jullie

geloofwaardigheid.

In de marge weze nog opgemerkt dat jullie paspoorten zijn uitgegeven in april 2019, dit is met andere

woorden enkele maanden voordat jullie problemen zouden zijn ontstaan in El Salvador. Dat jullie, die

afgezien van een trip naar een dierentuin in het naburige Guatemala nooit buiten jullie eigen land

reisden, plots een paspoort aanvragen en hiermee reisintenties kenbaar maken nog voor jullie

problemen kenden in El Salvador, doet dan ook de wenkbrauwen fronsen (zie notities persoonlijk

onderhoud vraag 42; zie notities persoonlijk onderhoud 1923314, vragen 8-12).

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen in grote mate jullie geloofwaardigheid. De door u opgestuurde

opmerkingen bij de notities van het gehoor werpen geen ander licht op deze beoordeling.
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Voorts dient te worden opgemerkt dat er geen elementen aanwezig zijn om te concluderen dat u louter

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

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

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

zelf geen vrees aangehaald.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken. Uit de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, de COI Focus El Salvador: Retour au pays des ressortisants van 9

januari 2020 (beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/ files/rapporten/coi_focus_salvador._

retour_au_pays_des_ressortissants_20200109.pdf ), blijkt dat de voorbije jaren tienduizenden

Salvadoranen (gedwongen) terugkeerden naar hun land van herkomst, voornamelijk uit de Verenigde

Staten en Mexico. Velen van hen keerden terug na een jarenlang verblijf in het buitenland. Het aantal

terugkeerders was de voorbije jaren telkens in stijgende lijn. Uit een bevraging van IOM in 2019 gaven

terugkeerders aan dat het gebrek aan economische mogelijkheden de hoofdreden was om te emigreren

uit El Salvador. Vanuit België werden er sinds 2015 geen Salvadoranen gedwongen teruggeleid en

keerden 27 personen vrijwillig terug naar El Salvador met behulp van IOM en de Dienst

Vreemdelingenzaken. Aangezien Salvadoranen visumvrij naar Europa kunnen reizen, komen zij niet

aanmerking voor hulp bij hun re-integratie na terugkeer, op uitzonderingen na. Uit de informatie blijkt

tevens dat er ter bevordering van de re-integratie bij terugkeerders verschillende programma’s en

initiatieven aanwezig zijn en aangeboden worden door zowel de Salvadoraanse overheid als

verschillende internationale organisaties. Wat betreft de veiligheidssituatie van terugkeerders is er geen

systematische opvolging om hun veiligheid te garanderen en is de informatie hierover beperkt omwille

van verschillende redenen.

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

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

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

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

buitenlands verblijf. Hierbij dient bovendien te worden benadrukt dat uit de informatie van de COI Focus

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

default/files/rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf blijkt dat afpersing een

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

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

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

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

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

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

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

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat

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

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of

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
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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 gemeenrechte-

lijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen, moorden,

ontvoeringen, drugshandel, en afpersing. Dit gemeenrechtelijk crimineel geweld kadert evenwel niet

binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c Vw., met name een situatie waarin de

reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Bovendien blijkt uit de aard en/of de vorm

waarin dit crimineel geweld plaatsvindt dat de slachtoffers van dit type geweld geviseerd worden voor

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

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

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

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

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

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

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De documenten die u voorlegde zijn niet van aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te

wijzigen. Deze documenten bevestigen uw persoonsgegevens, die hier evenwel niet ter discussie staan.

De aangifte die u voorlegde tenslotte kan slechts uw relaas ondersteunen in het geval van

geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het geval is gebleken. Ook de mail van M. die u op 16

oktober overmaakte aan het CGVS vermag niet uw asielrelaas te ondersteunen. Niet alleen betreft dit

een schrijven van een kennis, wat op een gesolliciteerd karakter wijst, maar tevens klemt de inhoud van

deze mail met uw verklaringen. Waar jullie aangeven het land te hebben verlaten nadat jullie plots

telefonisch bedreigd werden om een som geld te betalen, benadrukt M. dat jullie in een gebied woonden

met veel bendegeweld waar ze jonge mensen rekruteren om in de georganiseerde misdaad te komen

en jullie zoon J. gevaar loopt op rekrutering.

C. Conclusie

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

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

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

1.3. Op dezelfde datum neemt commissaris-generaal ten aanzien van tweede verzoeker een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermings-status. Dit is

de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen beschikt u over de nationaliteit van El Salvador. U bent op 1 januari 1967

geboren in Usulután. Omstreeks 1988 of 1989 verhuisde u met uw familie naar San Salvador en de

laatste 12 à 15 jaar leefde u samen met uw echtgenote B.D.G.A.C. (….) en jullie zoon G.B.J.O. (…) in

de stad Lourdes in het departement La Libertad. U bent tot het derde middelbaar naar school gegaan en

heeft vanaf dan altijd gewerkt als automecanicien in verschillende garages. In de stad Lourdes bent u

beginnen te werken voor een garage die zich specialiseerde in bussen en vrachtwagens.

Op 16 juli 2019 werd uw echtgenote beroofd van haar gsm toen ze in de bus onderweg was naar haar

werk. Toen u later die dag dit nieuws had vernomen, zou u haar gerust gesteld hebben en gezegd

hebben dat zo'n dingen nu eenmaal gebeuren in El Salvador. U zou haar uw gsm hebben gegeven

zodat zij nog steeds bereikbaar zou zijn wanneer ze de volgende dag naar haar werk zou vertrekken.
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Op 17 juli 2019 werd uw echtgenote gebeld op uw gsm. Een man zou van haar 5000 dollar geëist

hebben en daarnaast nog 45 dollar in belwaarde. Hij zou bovendien hebben gezegd op de hoogte te zijn

van het feit dat uw zoon aan de universiteit studeerde en dat u in een garage werkte in Lourdes. De man

dreigde er tenslotte mee het hele gezin te zullen vermoorden indien er niet betaald zou worden. Uw

zoon zou diezelfde ochtend een gelijkaardig telefoontje hebben ontvangen, waarbij er 5000 dollar werd

geëist en 45 dollar in belwaarde. Zowel uw echtgenote als uw zoon zouden de simkaarten van de twee

gsm's hebben verwijderd en vernietigd. Toen u later die avond dit nieuws vernam, zouden jullie besloten

hebben naar een bevriende zuster te gaan in Altavista nabij de hoofdstad San Salvador. Jullie zouden

bij haar hebben geïnformeerd of jullie een tijd lang bij haar mochten onderduiken. Zij zou hierin hebben

toegestemd en de volgende ochtend zouden jullie met jullie inboedel naar haar verhuisd zijn. Jullie

zouden ongeveer één maand bij haar hebben verbleven om vervolgens naar de zus van uw echtgenote

te verhuizen in Los Almendros, eveneens nabij San Salvador. Op 14 augustus 2019 heeft uw

echtgenote een klacht ingediend bij de politie.

Op 10 september 2019 reisden uzelf, uw echtgenote en jullie zoon via Spanje naar België, waar jullie op

11 september 2019 aankwamen en waar jullie op 16 september 2019 een verzoek om internationale

bescherming indienden. Ter staving van dit verzoek legde u de volgende documenten voor: uw

paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte en de klacht die uw echtgenote had ingediend bij de

politie.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

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

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

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

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

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

rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf). Bijgevolg is in verzoeken om

internationale bescherming waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, de reden van de

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

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

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

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

vervolging waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, niet vanzelfsprekend. Om tot een

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

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

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

kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd kan worden, of

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

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

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

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

wordt vervolgd, bijvoorbeeld door middel van afpersing, onvoldoende om als een sociale groep te

worden beschouwd in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet.

Voorts kan volledigheidshalve nog worden opgemerkt dat het profiel van uw partner als uitbaatster van

een kleine zelfstandige zaak op zich niet volstaat om een persoonlijke vrees voor vervolging of reëel

risico op het lijden van ernstige schade aan te tonen. De loutere verwijzing naar het profiel of naar een

algemene situatie in een land van herkomst volstaat immers niet om aan te tonen dat u in uw land van
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herkomst werkelijk wordt vervolgd of dat er voor wat u betreft een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of

reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en u bleef hierover in gebreke.

Dient verder te worden opgemerkt dat uw problemen volledig gebaseerd zijn op de problemen die uw

zoon en uw echtgenote zouden zijn overkomen. In hoofde van uw echtgenote werd evenwel volgende

weigeringsbeslissing genomen:

[idem motieven eerste bestreden beslissing]

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

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

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

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

zelf geen vrees aangehaald.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken. Uit de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, de COI Focus El Salvador: Retour au pays des ressortisants van 9

januari 2020 (beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/ files/rapporten/coi_focus_salvador._

retour_au_pays_des_ressortissants_20200109.pdf ), blijkt dat de voorbije jaren tienduizenden

Salvadoranen (gedwongen) terugkeerden naar hun land van herkomst, voornamelijk uit de Verenigde

Staten en Mexico. Velen van hen keerden terug na een jarenlang verblijf in het buitenland. Het aantal

terugkeerders was de voorbije jaren telkens in stijgende lijn. Uit een bevraging van IOM in 2019 gaven

terugkeerders aan dat het gebrek aan economische mogelijkheden de hoofdreden was om te emigreren

uit El Salvador. Vanuit België werden er sinds 2015 geen Salvadoranen gedwongen teruggeleid en

keerden 27 personen vrijwillig terug naar El Salvador met behulp van IOM en de Dienst

Vreemdelingenzaken. Aangezien Salvadoranen visumvrij naar Europa kunnen reizen, komen zij niet

aanmerking voor hulp bij hun re-integratie na terugkeer, op uitzonderingen na. Uit de informatie blijkt

tevens dat er ter bevordering van de re-integratie bij terugkeerders verschillende programma’s en

initiatieven aanwezig zijn en aangeboden worden door zowel de Salvadoraanse overheid als

verschillende internationale organisaties. Wat betreft de veiligheidssituatie van terugkeerders is er geen

systematische opvolging om hun veiligheid te garanderen en is de informatie hierover beperkt omwille

van verschillende redenen.

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

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

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

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

buitenlands verblijf. Hierbij dient bovendien te worden benadrukt dat uit de informatie van de COI Focus

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

files/rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf blijkt dat afpersing een

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

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

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

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

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

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

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

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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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.

De documenten die u voorlegde zijn niet van aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te

wijzigen. Deze documenten bevestigen uw persoonsgegevens, die hier evenwel niet ter discussie staan.

De aangifte die u voorlegde tenslotte kan slechts uw relaas ondersteunen in het geval van

geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het geval is gebleken. Ook de mail van M. die u op 16

oktober overmaakte aan het CGVS vermag niet uw asielrelaas te ondersteunen. Niet alleen betreft dit

een schrijven van een kennis, wat op een gesolliciteerd karakter wijst, maar tevens klemt de inhoud van

deze mail met uw verklaringen. Waar jullie aangeven het land te hebben verlaten nadat jullie plots

telefonisch bedreigd werden om een som geld te betalen, benadrukt M. dat jullie in een gebied woonden

met veel bendegeweld waar ze jonge mensen rekruteren om in de georganiseerde misdaad te komen

en jullie zoon J. gevaar loopt op rekrutering.

C. Conclusie

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

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

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

1.4. Op dezelfde datum neemt commissaris-generaal ten aanzien van derde verzoeker een beslissing

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

de derde bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen beschikt u over de nationaliteit van El Salvador. U bent op 31/12/1992 geboren

in San Salvador. U zou een aantal jaren hebben gewoond in de hoofdstad om vervolgens samen met

uw ouders (vader: G.S.J.A. (…) en moeder: B.D.G.A.C. (…)) te verhuizen naar de stad Lourdes in het

departement La Libertad. U bent na uw middelbare studies vanaf 2013 aan de universiteit
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bedrijfsadministratie gaan studeren. U zat in uw laatste jaar maar door de problemen die u in El

Salvador heeft gekend, zou u uw studie niet hebben kunnen afmaken.

Op 16 juli 2019 werd uw moeder beroofd van haar gsm toen ze in de bus onderweg was naar haar

werk. Uw vader zou haar zijn gsm hebben gegeven zodat zij nog steeds bereikbaar zou zijn wanneer ze

de volgende dag naar haar werk zou vertrekken.

Op 17 juli 2019 werd uw moeder gebeld op de gsm die ze van uw vader had gekregen. Een man zou

van haar 5000 dollar geëist hebben en daarnaast nog 45 dollar in belwaarde. Hij zou bovendien hebben

gezegd op de hoogte te zijn van het feit dat u aan de universiteit studeerde en dat uw vader in een

garage werkte in Lourdes. De man dreigde er tenslotte mee het hele gezin te zullen vermoorden indien

er niet betaald zou worden. Uzelf zou diezelfde ochtend een gelijkaardig telefoontje hebben ontvangen,

waarbij er 5000 dollar werd geëist en 45 dollar in belwaarde. Toen u later die dag thuiskwam en van uw

moeder vernam dat zij een gelijkaardig telefoontje had ontvangen, zou u heel erg bang zijn geworden.

Uw moeder zou u hebben gevraagd de simkaart van uw gsm te verwijderen en te vernietigen, iets wat

zij al eerder die dag had gedaan. Toen uw vader later die avond op de hoogte werd gebracht van wat

jullie was overkomen, zouden jullie besloten hebben naar een bevriende zuster te gaan in Altavista nabij

de hoofdstad San Salvador. Jullie zouden bij haar hebben geïnformeerd of jullie een tijd lang bij haar

mochten onderduiken. Zij zou hierin hebben toegestemd en de volgende ochtend zouden jullie met jullie

inboedel naar haar verhuisd zijn. Jullie zouden ongeveer één maand bij haar hebben verbleven om

vervolgens naar uw tante, de zus van uw moeder, te verhuizen in Los Almendros, eveneens nabij San

Salvador. Op 14 augustus 2019 heeft uw moeder een klacht ingediend bij de politie.

Op 10 september 2019 reisden u en uw beide ouders via Spanje naar België, waar jullie op 11

september 2019 aankwamen en waar jullie op 16 september 2019 een verzoek om internationale

bescherming indienden. Ter staving van dit verzoek legde u de volgende documenten voor: uw

paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, uw universiteitskaart en uw rijbewijs.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

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

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

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

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

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

rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf). Bijgevolg is in verzoeken om

internationale bescherming waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, de reden van de

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

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

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

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

vervolging waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, niet vanzelfsprekend. Om tot een

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

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

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

kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd kan worden, of

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

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

groep in het betrokken land een eigen identiteit heeft, omdat zij in haar directe omgeving als afwijkend
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wordt beschouwd. Aldus is het enkele feit te behoren tot een groep die omwille van geldelijke redenen

wordt vervolgd, bijvoorbeeld door middel van afpersing, onvoldoende om als een sociale groep te

worden beschouwd in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet.

Voorts kan volledigheidshalve nog worden opgemerkt dat het profiel van uw moeder van uitbaatster van

een kleine zelfstandige zaak op zich niet volstaat om een persoonlijke vrees voor vervolging of reëel

risico op het lijden van ernstige schade aan te tonen. De loutere verwijzing naar het profiel of naar een

algemene situatie in een land van herkomst volstaat immers niet om aan te tonen dat u in uw land van

herkomst werkelijk wordt vervolgd of dat er voor wat u betreft een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of

reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en u bleef hierover in gebreke.

Dient verder te worden opgemerkt dat uw problemen volledig samenhangen met de problemen van uw

moeder. In hoofde van uw moeder werd evenwel volgende weigeringsbeslissing genomen:

[idem motieven eerste bestreden beslissing]

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

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

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

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

zelf geen vrees aangehaald.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken. Uit de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, de COI Focus El Salvador: Retour au pays des ressortisants van 9

januari 2020 (beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/ files/rapporten/coi_focus_salvador._

retour_au_pays_des_ressortissants_20200109.pdf ), blijkt dat de voorbije jaren tienduizenden

Salvadoranen (gedwongen) terugkeerden naar hun land van herkomst, voornamelijk uit de Verenigde

Staten en Mexico. Velen van hen keerden terug na een jarenlang verblijf in het buitenland. Het aantal

terugkeerders was de voorbije jaren telkens in stijgende lijn. Uit een bevraging van IOM in 2019 gaven

terugkeerders aan dat het gebrek aan economische mogelijkheden de hoofdreden was om te emigreren

uit El Salvador. Vanuit België werden er sinds 2015 geen Salvadoranen gedwongen teruggeleid en

keerden 27 personen vrijwillig terug naar El Salvador met behulp van IOM en de Dienst

Vreemdelingenzaken. Aangezien Salvadoranen visumvrij naar Europa kunnen reizen, komen zij niet

aanmerking voor hulp bij hun re-integratie na terugkeer, op uitzonderingen na. Uit de informatie blijkt

tevens dat er ter bevordering van de re-integratie bij terugkeerders verschillende programma’s en

initiatieven aanwezig zijn en aangeboden worden door zowel de Salvadoraanse overheid als

verschillende internationale organisaties. Wat betreft de veiligheidssituatie van terugkeerders is er geen

systematische opvolging om hun veiligheid te garanderen en is de informatie hierover beperkt omwille

van verschillende redenen.

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

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

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

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

buitenlands verblijf. Hierbij dient bovendien te worden benadrukt dat uit de informatie van de COI Focus

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

files/rapporten/coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf blijkt dat afpersing een

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

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

De documenten die u voorlegde zijn niet van aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te

wijzigen. Deze documenten bevestigen uw persoonsgegevens, die hier evenwel niet ter discussie staan.

De aangifte die u voorlegde tenslotte kan slechts uw relaas ondersteunen in het geval van

geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het geval is gebleken. Ook de mail van Marylin die u op 16

oktober overmaakte aan het CGVS vermag niet uw asielrelaas te ondersteunen. Niet alleen betreft dit

een schrijven van een kennis van uw moeder, wat op een gesolliciteerd karakter wijst, maar tevens

klemt de inhoud van deze mail met uw verklaringen. Waar jullie aangeven het land te hebben verlaten

nadat jullie plots telefonisch bedreigd werden om een som geld te betalen, benadrukt Marylin dat jullie in

een gebied woonden met veel bendegeweld waar ze jonge mensen rekruteren om in de georganiseerde

misdaad te komen en u gevaar loopt op rekrutering.

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.”
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2. Het verzoekschrift

In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het

EVRM), van artikel 1 A, 2 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van artikel 1,

(2), van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, goedgekeurd door de

wet van 27 februari 1967, van artikel 15, c) 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), van de artikelen 48/3, 48/4, 48/6, §§ 4 en 5 en

48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 57/6/2

juncto 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 17, §2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht, van de zorgvuldigheids-

plicht, van de onafhankelijkheidsplicht en van de onpartijdigheidsplicht.

Verzoekers gaan vooreerst in op de geloofwaardigheid van hun vluchtrelaas waarbij zij de motieven de

bestreden beslissingen trachten te weerleggen als volgt:

“Het CGVS hecht geen geloof aan het asielrelaas van verzoekers omwille van volgende redenen:

• Eerste en derde verzoekers hebben de simkaarten vernietigd, waardoor ze het nummer niet langer

konden achterhalen waarmee de bedreigingen geuit werden, en waardoor ze onbereikbaar werden

Eerste verzoekster kan niet verklaren waarom ze op die manier gehandeld heeft, maar op het moment

zelf, onder de stress van de situatie, leek haar het veiligste om de simkaart te vernietigen.

Derde verzoeker wenst te benadrukken dat hij eerst enkel zijn gsm had uitgedaan na de oproep te

hebben ontvangen. Op dat moment heeft hij nooit gedacht dat iemand ook op het nummer van zijn

vader zou bellen en zijn moeder zou bedreigen. Hij heeft de link niet gemaakt met het incident van de

dag ervoor. Daarom ook dat hij het nummer niet gekopieerd heeft.

Toen hij naar huis kwam vroeg zijn moeder om de simkaart te vernietigen, en omdat zijn moeder zich in

zo'n paniekerige toestand bevond, heeft derde verzoeker gedaan wat zij vroeg om haar te kalmeren. Hij

heeft op dat moment niet strategisch nagedacht, hij wou vooral zijn moeder gerust stellen.

Nu beseft derde verzoeker dat het voor het onderzoek inderdaad veel beter was geweest had hij het

nummer ergens kunnen opschrijven om een piste te geven aan de politie. Hij kan daar spijtig genoeg

niet op terugkomen.

• Eerste verzoekster weet niet of ze al dan niet met een zichtbaar nummer werd opgebeld, terwijl tweede

verzoeker verklaarde dat het nummer zichtbaar was, en derde verzoeker ook effectief gezien heeft dat

het een onbekend zichtbaar nummer was

Eerste verzoekster heeft inderdaad geen belang gehecht aan het nummer met wie zij opgebeld werd.

Ze raakte in paniek en kon niet meer helder nadenken.

Wat tweede verzoeker betreft, heeft hij geantwoord op basis van de informatie die hij vanzijn zoon

gekregen had, met name dat het nummer zichtbaar was. Hij ging ervan uit dat het nummer ook bij zijn

vrouw zichtbaar was. Hij heeft daar echter nooit over gepraat met zijn echtgenote. Hij kon dus niet

zeggen of zijn echtgenote het nummer al dan niet gezien heeft.

Men kan dus niet spreken van een tegenstrijdigheid. Elke verzoeker heeft geantwoord op basis van de

informatie waarover hij beschikte.

• Toen verzoekers nog bij de zuster in Altavista waren heeft eerste verzoekster een klacht ingediend bij

de politie. Het CGVS verwijt aan tweede verzoeker dat hij zei dat ze toen al bij de zus van eerste

verzoekster woonden

Het CGVS vergist zich echter op dat punt. Zoals reeds aangehaald door de raadsvrouw van verzoeker

op het einde van het gehoor, is het Spaanse woord voor zuster en voor zus hetzelfde: hermana. Er

bleek duidelijk grote verwarring te zijn bij de vertaling tussen de zuster van de kerk en de zus van eerste

verzoekster. Er werd dus afgesproken dat er telkens gepreciseerd zou worden: de zuster is "la hermana

de Altavista" en de zus Carmen, "la hermana de los Almendros":

"ik vraag me af of er soms niet af en toe verwarring was tussen de zuster van de kerk en de schoonzus

en over waar ze precies wonen

ok we zullen het vragen: de zuster in Altavista en de schoonzus in residentie almendros." (CGVS,

tweede verzoeker, bl. 1 1).
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In het deel van het gehoorverslag waarnaar het CGVS zich refereert leest men:

"61) Bleven jullie toen nog bij de zuster of bij de zus van uw vrouw? We zaten toen in altavista bij mijn

schoonzus."

Altavista is nochtans waar de zuster van de Kerk woont. Tweede verzoeker heeft dus correct gezegd

dat ze nog bij de zuster van de Kerk woonden, maar de tolk heeft verkeerdelijk schoonzus vertaald.

• Er is een tegenstrijdigheid tussen eerste verzoekster en tweede verzoeker over de dag waarop

verzoekster de klacht is gaan registreren bij het openbare ministerie

De klacht werd op 16 augustus 2019 bij het openbare ministerie geregistreerd zoals blijkt uit de

documenten neergelegd op het CGVS. Tweede verzoeker verklaarde nochtans dat het ook op 1 4

augustus was.

Tweede verzoeker legt uit dat hij eigenlijk niet meer wist wanneer zijn echtgenote naar het openbare

ministerie is gegaan. Hij was eigenlijk gewoonweg vergeten dat zijn echtgenote dat gedaan had. Gezien

hij reeds verklaarde dat zijn echtgenote maar een keer naar buiten ging, om klacht in te dienen, wou hij

zich niet tegenspreken en heeft hij daarom verklaard dat het om dezelfde dag was. Hij wou ook niet

toegeven dat hij dat niet meer wist, omdat hij het gevoel had niet betrokken genoeg te zijn met de

problemen van zijn echtgenote zou hij dat toegeven.

Het is niet zo bijzonder dat verzoeker dit vergeten was. Het CGVS houdt geen rekening met het feit dat

het mensengeheugen helemaal anders werkt in stresserende situaties dan in normale situaties. Onder

de stress vergeet men de simpelste en op eerste zicht belangrijkste zaken.

• Tweede verzoeker verklaarde dat eerste verzoekster geen contact meer had met M. omdat ze haar

nummer niet had, maar eerste verzoekster verklaard wel in contact met haar te zijn gebleven

De waarheid is natuurlijk dat eerste verzoekster wel in contact was gebleven met haar cliënte. Ze had dit

echter niet verteld aan haar echtgenoot. Ze is in het algemeen niet spraakzaam en deelt weinig van

haar privé leven, zelfs met haar gezin.

Tweede verzoeker daarentegen kon zich niet inbeelden dat zijn echtgenote in contact was gebleven met

M. ondanks het feit dat haar GSM gestolen was. Daarom heeft hij iets verklaard waar hij eigenlijk niets

over wist.

• Conclusie

Verzoekers verklaringen waren heel consistent en gedetailleerd. Over alle andere details van het relaas

waren hun verklaringen perfect gelijklopend.

Dit wijst op de geloofwaardigheid van het asielrelaas.”

Verzoekers gaan vervolgens in op de “[n]iet betwiste elementen die moeten leiden tot de toekenning van

de vluchtelingenstatus”. Zij citeren artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet en benadrukken het

belang van een lezing in samenhang met de algemene landeninformatie en met hun specifieke profiel.

Verzoeker bespreken dan de mara-problematiek in El Salvador en halen daarbij de UNHCR guidelines

over dat land aan. Zij stippen aan dat zij geen familieleden hebben in de bendes en dus in angst voor

hen leven. Daarenboven is de buurt Lourdes, waar verzoekers woonden, volgens hen een van de

gevaarlijkste buurten van heel El Salvador. In een rapport van 2020, “Deported to danger”, benadrukt

Human Rights Watch dat sommige buurten van El Salvador extreem gevaarlijk zijn, met als eerst

voorbeeld Lourdes. Verzoekers citeren vervolgens uit dit rapport. Zij stellen dat aangezien zij in Lourdes

verbleven, de probabiliteit extreem hoog was dat zij problemen zouden kennen

Verzoekers benadrukken dat niet wordt betwist dat zij een klacht hebben ingediend bij de politie, die zij

hebben neergelegd bij de commissaris-generaal. Verzoekers citeren in dit verband uit de UNHCR

“Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum seekers from El

Salvador” van maart 2016 waaruit volgens hen blijkt dat UNHCR personen die meewerken met de

autoriteiten tegen de bendes als een bijzonder kwetsbare groep beschouwt. In casu benadrukken

verzoekers andermaal dat eerste verzoekster een klacht heeft ingediend bij de politie nadat zij het

slachtoffer was van misdaad door een bende. Dit vormt een van de redenen waarom zij in geval van

een terugkeer naar El Salvador vervolging vrezen. Zij citeren verder uit de COI Focus “Salvador.

Situation Sécuritaire” van Cedoca van 15 juli 2019 en menen dat hierin het objectief risico in hunnen

hoofde wordt bevestigd.

Verzoekers gaan verder in op hun hoedanigheid van returnee. Zij stellen dat verwerende partij dit

element van hun profiel foutief analyseert vanuit het oogpunt van de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus, terwijl dit op grond van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet dient te worden

onderzocht, aangezien terugkeerders een specifieke sociale groep vormen in de zin van dit wetsartikel.

Zij stellen dat Afghaanse verwesterde terugkeerders als sociale groep worden beschouwd en dat dit

mutatis mutandis dient te worden toegepast op Salvadoraanse terugkeerders met financiële middelen.
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Volgens verzoekers werd hun specifieke situatie niet in concreto in acht genomen door de verwerende

partij, en verwijst deze enkel naar algemene informatie die bovendien onvolledig en achterhaald is, of

het tegenoverstelde aanhaalt van wat verweerder erin leest. Verzoekers stellen dat terugkeerders naar

El Salvador dienen te worden beschouwd als een groep met een onveranderlijk kenmerk, met name dat

ze in het buitenland hebben verbleven en hierdoor worden geacht te beschikken over financiële

middelen. Hierdoor lopen zij volgens verzoekers het risico slachtoffer te worden van afpersing, hetgeen

de verwerende partij bevestigt in de bestreden beslissingen. Dit verhoogd risico voor verzoekers als lid

van de sociale groep van terugkeerders is in de bestreden beslissingen niet onderzocht, daar de

verwerende partij enkel de algemene informatie over terugkeerders naar El Salvador heeft vermeld.

Verzoekers gaan vervolgens uitgebreid in op de risico’s die terugkeerders naar El Salvador kunnen

lopen, en citeren de UNHCR “Guidelines” van 2016 en de COI Focus “El Salvador: retour au pays des

ressortisants” van 9 januari 2020, waarna zij concluderen deel uit te maken van de specifieke groep van

gedeporteerden die El Salvador verlieten omwille van bendeproblemen, en Salvadoranen die veilig-

heidsproblemen kenden voor hun vertrek. Zij lopen daardoor een bijzonder risico. Verzoekers wijzen

erop dat de bestreden beslissingen verwijzen naar een verslag van de IOM van 2019 dat terugkeerders

betreft die waren geëmigreerd om economische redenen, wat niet het geval is van verzoekers, en dat

zelfs terugkeerders die El Salvador verlieten om economische redenen een verhoogd risico lopen bij

terugkeer omdat de bendes vermoeden dat ze geld hebben. Verzoekers verwijzen hiervoor naar een

rapport van IDMC en stellen dat terugkeerders een moeilijke sociale en economische integratie kennen,

waardoor zij het risico lopen om te worden gerekruteerd door bendes.

Hierna gaan verzoekers in op de lezing van de verwerende partij van de voormelde COI Focus

betreffende terugkeerders en stellen zij dat de bestreden beslissingen tegenstrijdig zijn waar enerzijds

wordt gesteld dat er geen systematische opvolging is van de veiligheidssituatie van Salvadoraanse

terugkeerders en anderzijds wordt beweerd dat die Salvadoranen die terugkeren vanuit het buitenland

zich fundamenteel in dezelfde situatie bevinden als diegenen die niet emigreerden. In de bestreden

beslissingen worden bovendien zeven bronnen geciteerd, waarvan zes stellen dat een terugkeer naar El

Salvador een verergerende factor is die terugkeerders blootstelt aan een bijzonder risico, en één bron

verklaart geen informatie hierover te hebben. Evenwel trekt de verwerende partij de conclusie dat

terugkeerders zich in dezelfde situatie bevinden als Salvadoranen die niet zijn vertrokken, hetgeen

intellectueel oneerlijk is.

Hierna beargumenteren verzoekers dat zij bij terugkeer wel degelijk een verhoogd risico lopen om het

slachtoffer te worden van afpersing of andere daden van vervolging, daar zij snel zullen worden

geïdentificeerd als terugkeerders en zij geen werk zullen hebben. Verzoekers citeren ter staving van dit

verhoogd risico uit drie rapporten van de International Crisis Group, een verslag van IDMC van 2018,

een rapport van Human Rights Watch van februari 2020 en concluderen dat zij omwille van het behoren

tot de sociale groep van terugkeerders bij terugkeer naar El Salvador een ernstig risico lopen op

vervolgingen.

Verzoekers beargumenteren vervolgens dat zij minstens recht hebben op de subsidiaire beschermings-

status en vooreerst omwille van objectieve elementen van hun profiel, die niet worden betwist door het

CGVS en waardoor zij in gevaar zouden zijn bij terugkeer. Zij stellen ook: “(…) aangezien de geweld-

graad die heerst in El Salvador, en het feit dat, behalve voor een aantal rijkelui die over voldoende geld

beschikken om zichzelf in een zekere mate te beschermen, iedereen op elk moment in het vizier van

gewapende groepen kan komen (cf. infra, punt 4, wat dit betreft), kan aan verzoekers ook een

bescherming worden toegekend op basis van een risico op onmenselijke of vernederende behandeling,

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b) Vreemdelingenwet.”

Ondergeschikt voeren verzoekers aan dat hen de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient te worden toegekend. Zij citeren uit het Diakité-arrest van

het Hof van Justitie voor wat betreft de definitie van het begrip internationaal of binnenlands gewapend

conflict, en leggen er de nadruk op dat het Hof stelde dat de definitie van dit begrip in de zin van de

Kwalificatierichtlijn verschilt van de definitie in het internationaal humanitair recht, dat de erkenning van

het bestaan van een gewapend conflict in de zin van de Kwalificatierichtlijn niet ondergeschikt mag

worden gemaakt aan een bepaald organisatieniveau van de aanwezige strijdkrachten of aan een

bepaalde duur van het conflict, en het centraal element de mate van willekeurig geweld is. Verzoekers

concluderen: “Hieruit kan worden afgeleid dat de centrale vraag wat betreft de toepassing van art. 48/4,

§ 2, c) Vreemdelingenwet tot de situatie in El Salvador niet zozeer te maken heeft met het al dan niet

bestaan van een situatie van gewapend conflict in het land, maar wel met de intensiteit van het geweld

en de mate van willekeurigheid van dit geweld.” Verzoekers gaan vervolgens in op de veiligheidssituatie

in El Salvador en stellen dat er een zeer hoge mate van geweld aanwezig is, die zowel willekeurig als

gericht van aard is, en dat de COI Focus over de veiligheidssituatie zelf niet uitsluit dat er in El Salvador

sprake is van een intern gewapend conflict. Zij citeren uit rapporten van de International Crisis Group,
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Human Rights Watch, en OSAC betreffende de zeer hoge prevalentie van geweld in El Salvador. Zij

vergelijken de Salvadoraanse moordcijfers met die van Irak en voeren aan dat er voor inwoners uit

Bagdad een subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend door de Belgische asielinstanties, en dat

zij niet inzien waarom het anders zou zijn voor El Salvador, dat hogere moordcijfers heeft dan een land

in oorlog.

Verzoekers wijzen erop dat de daling van het aantal slachtoffers in 2015 voorzichtig moet worden

geïnterpreteerd aangezien El Salvador één van de gevaarlijkste landen ter wereld blijft en deze daling

volgens de COI Focus over de veiligheidssituatie meer te maken heeft met de vermindering van het

aantal aangiftes dan met een verbetering van de situatie. Verzoekers citeren uit de COI Focus over de

veiligheidssituatie om aan te tonen dat het geweld eerder diffuus dan gericht is en dat door de aard van

het geweld iedereen er aan kan worden blootgesteld.

Zij benadrukken hierbij dat zij afkomstig zijn uit Ilopango

Verzoekers concluderen: “Al deze elementen bevestigen dat El Salvador een situatie van geweld van

grote intensiteit kent, die als willekeurig kan gekwalificeerd zijn, zonder dat de overheden in staat zijn

om een effectieve bescherming te bieden aan zijn staatsburgers. Verzoekers tonen bijgevolg aan dat zij

een serieus risico lopen op ernstige bedreiging van hun leven of van hun personen als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een binnenlands gewapend conflict in hun land van herkomst. Ze

zijn dus de mening toegedaan dat er in El Salvador weldegelijk sprake is een situatie die rechtvaardigt

dat zij, in subsidiaire orde, een bescherming moeten krijgen op basis van artikel 48/4, § 2, c)

Vreemdelingenwet.”

Verzoekers gaan vervolgens in op de bescherming geboden door de nationale autoriteiten. Zij wijzen

erop dat volgens de Guidelines van het UNHCR de corruptie- en straffeloosheidsgraad in El Salvador

bijzonder hoog ligt. Tevens verwijzen zij naar de COI Focus over de veiligheidssituatie in El Salvador

van 15 juli 2019 “waar het CGVS naar verwijst, maar die niet werd neergelegd bij het administratief

dossier - wat ook ernstige vragen doet rijzen wat betreft de effectieve kennis- of inachtneming van deze

bron bij het nemen van de bestreden beslissing, zoals trouwens blijkt uit de analyse dat het CGVS

hiervan maakt, zoals hierna zal worden uiteengezet” en de COI Focus van oktober 2020. Verzoekers

benadrukken de risico’s die zijn verbonden aan het indienen van een klacht. Zij menen dat dit voldoende

aantoont dat die bescherming onbestaande is, en zelfs de problemen verergert. Zij betogen: “Dit

verklaart waarom de verzoekers helemaal geen hoop hadden in de bescherming door hun nationale

overheden. In El Salvador is het veiliger als een klacht helemaal niet onderzocht wordt. Het is dan ook

logisch dat de verzoekers weinig moeite hebben gestoken in die klacht. Dit wijst niet op het niet uitputten

van de bescherming door de nationale autoriteiten, integendeel. Hoe meer energie men steekt in een

bescherming door de nationale autoriteiten, hoe groter het risico voor de slachtoffers.”

Verzoekers vragen in hoofdorde de erkenning van de vluchtelingenstatus, in ondergeschikte orde de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en in uiterst ondergeschikte orde de vernietiging van

de bestreden beslissingen.

Verzoekers voegen volgende stukken toe ter ondersteuning van hun verzoekschrift:

- stuk B 1: International Crisis Group (ICG), Life Under Gang Rule in El Salvador, 26 december 2018;

- stuk B 2: Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), Returning to El Salvador. Signs of an

internal displacement crisis, september 2018;

- stuk B 3: Human Rights Watch (HRW), Deported to Danger. United States Deportation Policies

Expose Salvadorans to Death and Abuse, 5 februari 2020;

- stuk B 4: International Crisis Group, El Salvador's Politics of Perpetual Violence, 19 december 2017;

- stuk B 5: Human Rights Watch (HRW), El Salvador - Events of 2018;

- stuk B 6: OSAC, El Salvador - 2019 Crime and Safety Report, 25 april 2019.

3. Aanvullende nota

De verwerende partij maakt op 15 april 2021 overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota over, waarin een evaluatie van de actuele situatie in El

Salvador wordt gemaakt. Zij verwijst hierbij naar:

- COI Focus “El Salvador: Retour au pays des ressortisants” van 17 december 2020;

- COI Focus “El Salvador: Situation sécuritaire” van 12 oktober 2020;

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

from El Salvador” van maart 2016.
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4. Voorafgaand

4.1. Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over vol-

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

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

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

werp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van

het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is

gesteund en de kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te

gaan.

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

wijze. Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door de verzoeker

afgelegde verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met

alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing

inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die

gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

5. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 en artikel 48/4, a) en b) van de Vreemdelingenwet

5.1. Verzoekers zijn afkomstig uit het kanton Lourdes in de gemeente Colon, gelegen in het departe-

ment La Libertad. Zij verklaren op 17 juli 2019 het slachtoffer te zijn geweest van dreigtelefoons waarbij

eerste verzoekster en derde verzoeker onder doodsbedreigingen zouden zijn afgeperst voor een bedrag

van 5000 dollar en 45 dollar in belwaarde. Op 10 september 2019 zijn verzoekers El Salvador ontvlucht.

5.2. De Raad wijst vooreerst op de algemene situatie in El Salvador. Zo blijkt uit de objectieve landen-

informatie die door beide partijen ter beschikking wordt gesteld, dat er in El Salvador verschillende

bendes actief zijn die een grote invloed uitoefenen op het dagelijkse leven in de wijken waar ze

territoriale controle hebben. De bendes zijn goed georganiseerd, kennen een hiërarchische structuur en

hun criminele activiteiten zijn divers. Zo is afpersing een veelvoorkomende praktijk en maken zij zich

verder schuldig aan bedreigingen, moordaanslagen, diverse (seksuele) geweldplegingen en gedwongen

rekrutering. Uit de landeninformatie blijkt dat het geweld in El Salvador wijdverspreid en bijzonder

ernstig is waardoor het land momenteel wordt beschouwd als één van de gevaarlijkste ter wereld (COI

Focus “El Salvador: Situation sécuritaire” van 12 oktober 2020; UNHCR guidelines).

Het aanwezige geweld komt voort uit interne afrekeningen tussen rivaliserende bendes en uit confron-

taties tussen de bendes en de Salvadoraanse veiligheidsdiensten en politie. De bendes viseren andere

bendes, terwijl de overheid tracht op te treden tegen de criminele groeperingen, met wisselend succes

(COI Focus 12 oktober 2020, p. 9-14).

De bendes viseren ook burgers met een welbepaald profiel. Uit de landeninformatie blijken een aantal

potentiële risicoprofielen die slachtoffer kunnen worden van geweld zoals personen die zich verzetten

tegen het gezag van de bendes of de benderegels overtreden (bv. tegen rekrutering), personen van wie

wordt vermeend dat zij een bendelid zijn, LGBT-personen, inheemse volkeren, personen die slachtoffer



RvV X - Pagina 18 van 28

kunnen worden van afpersing (bv. bepaalde beroepsgroepen), informanten, getuigen en slachtoffers

van misdaden begaan door bendes en bepaalde beroepen zoals journalisten, mensenrechtenverde-

digers, gemeenschapsleiders, onderwijzers, (ex-)politiemensen en (ex-)militairen, rechters, officieren

van justitie en advocaten en familieleden van de voorgaande risicoprofielen (COI Focus 12 oktober

2020, p. 14-24; UNHCR guidelines, p. 28 e.v.).

Ook kinderen en jongeren in specifieke omstandigheden, bv. wanneer zij afkomstig zijn uit wijken waar

bendes opereren, worden als een risicoprofiel aangemerkt en behoeven verhoogde aandacht (UNHCR

guidelines, p. 35-36; COI Focus 12 oktober 2020, p. 18-19).

De Raad herinnert er evenwel aan dat het loutere gegeven dat een verzoeker valt onder een bepaald

profiel, in tegenstelling tot wat verzoekers beweren, op zich niet volstaat om een nood aan internationale

bescherming vast te stellen. De beoordeling van het risico is immers afhankelijk van de individuele

omstandigheden van de zaak, zoals in de richtlijnen van UNHCR zelf wordt onderkend (“may be in need

of (…) protection (…) depending on the circumstances of the individual case”).

Het is aan een verzoeker om op individuele en concrete wijze aannemelijk te maken dat hij omwille van

een bepaald profiel dreigt te worden vervolgd of geviseerd bij een terugkeer naar El Salvador. Er mag

van een verzoeker dan ook worden verwacht dat hij concrete, op zijn persoon betrokken elementen of

feiten aanreikt waaruit zou blijken dat hij persoonlijk omwille van een bepaald profiel dreigt te worden

geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar El Salvador.

Verder betwist noch ontkent de Raad dat delen van El Salvador worden geteisterd door een hoge graad

van crimineel geweld, en dat onder meer het kanton Lourdes in de gemeente Colon, gelegen in het

departement La Libertad, een hoog moordcijfer kent (COI Focus “Salvador. Situation sécuritaire” van 12

oktober 2020, p. 11, 25). Verzoekers houden in hun verklaringen voor dat zij de laatste 12 à 15 jaar

aldaar hebben gewoond, hoewel op hun identiteitskaarten, uitgegeven in 2016, als woonplaats Colonia

Bartolo Las Canas, in de stad Ilopango, departement San Salvador staat vermeld (gehoorverslag CGVS

tweede verzoeker, vraag 17; gehoorverslag CGVS eerste verzoekster, vraag 18; AD CGVS eerste en

tweede verzoekers, stuk 5, map met documenten, nrs. 1 en 4). Wat er ook van zij, de algemene

veiligheidssituatie die verzoekers’ voorgehouden woonplaats in Lourdes kenmerkt is op zich evenwel

niet voldoende om een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op

ernstige schade aannemelijk te maken. Zulks moet ook hier in concreto worden aannemelijk worden

gemaakt.

Dit neemt niet weg dat bij de beoordeling of er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat

verzoekers zullen worden blootgesteld aan vervolging of ernstige schade bij terugkeer naar hun land

van herkomst, hun individuele en concrete omstandigheden, in zoverre geloofwaardig, moeten worden

beoordeeld en afgewogen in het licht van de algemene omstandigheden in El Salvador, zoals

beschreven in objectieve bronnen.

Zoals hierna zal blijken, blijven verzoekers evenwel om een actueel, individueel en persoonlijk risico

aannemelijk te maken.

5.3. Verzoekers hebben in het kader van hun beschermingsverzoek een aantal documenten voorgelegd,

die zich in het administratief dossier bevinden.

Sommigen daarvan hebben betrekking op hun identiteit en nationaliteit. Dit zijn allemaal elementen die

niet worden betwist maar verder de voorgehouden problemen niet kunnen staven.

Verzoekers hebben ook een klacht voorgelegd die door verzoekster op 14 augustus 2019 bij de politie

zou zijn ingediend. De Raad stelt vast dat dit document louter werd opgesteld op basis van haar

verklaringen. Er is geen verwijzing naar enige betrouwbare en verifieerbare externe bron. De klacht is

niet gebaseerd op een politioneel of gerechtelijk onderzoek naar deze verklaringen en er wordt ook

geen melding gemaakt van vaststellingen of onderzoeksdaden die werden verricht door politie of justitie.

Enkel op basis daarvan kan niet worden geverifieerd of de beweerde feiten zich werkelijk hebben

voorgedaan. Verzoekers brengen verder geen documenten bij met betrekking tot het verloop van deze

klacht of het resultaat ervan, noch enige andere informatie over de verdere opvolging. Aldus zijn er geen

aanwijzingen dat de klacht inhoudelijk werd onderzocht en op objectieve wijze bevestigd door de

instantie die ze noteerde. Gelet op het gebrek aan enige objectivering, kan aan deze klacht, die niet
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meer bevat dan de eigen verklaringen van verzoekster, slechts een geringe bewijswaarde worden

toegekend.

Wat betreft de mail van M. die verzoekers op 16 oktober overmaakten aan het CGVS, wijst de Raad

erop dat aan getuigschriften van privépersonen slechts een geringe bewijswaarde kan worden

toegekend aangezien ze geen officieel karakter hebben. Getuigenverklaringen volstaan op zich niet om

de aangehaalde vervolgingsfeiten en de daaruit volgende vrees voor vervolging of reëel risico op

ernstige schade aannemelijk te maken, maar vormen slechts een bijkomend bewijs dat moet worden

beoordeeld in samenhang met de verklaringen van de verzoeker hierover. Bovendien klemt de inhoud

van deze mail met hun verklaringen. Waar verzoekers aangeven het land te hebben verlaten nadat zij

plots telefonisch werden bedreigd om een som geld te betalen, benadrukt M. dat verzoekers woonden in

een gebied met veel bendegeweld waar de bendes jonge mensen rekruteren om in de georganiseerde

misdaad te komen en dat hun zoon, derde verzoeker, gevaar loopt op rekrutering.

Aangezien de voorgelegde stukken wegens hun inhoud en relatieve bewijswaarde in deze stand van

zaken op zich niet volstaan om verzoekers’ vluchtmotieven en de daaruit volgende vrees voor

vervolging en/of ernstige schade aannemelijk te maken, moet worden nagegaan of de verklaringen van

verzoekers voldoende consistent, gedetailleerd, specifiek en aannemelijk zijn, opdat de relevante

elementen van hun vluchtrelaas, in het licht van de relevante informatie in verband met het land van

herkomst en in samenhang met de voorgelegde documenten, als geloofwaardig kunnen worden

beschouwd.

5.4. Na een grondige analyse van het administratief dossier, de verklaringen van verzoekers tijdens de

persoonlijke onderhouden bij het CGVS en het verzoekschrift, komt de Raad tot volgende vaststellingen

met betrekking tot verzoekers’ vluchtmotieven.

5.5. Verzoekers schetsen vooreerst een weinig aannemelijke gang van zaken nadat zij telefonisch

zouden zijn bedreigd.

Zowel eerste verzoekster als haar zoon, derde verzoeker, zouden meteen de sim-kaarten hebben

vernietigd van de beide gsm's waarop zij op 17 juli 2019 plots dreigtelefoons zouden hebben ontvangen

(gehoorverslag CGVS eerste verzoekster, vraag 58).

In het verzoekschrift houdt verzoekster voor niet te kunnen verklaren waarom ze zo heeft gehandeld.

Onder stress door de situatie, leek het haar op dat moment het veiligste om de simkaart te vernietigen.

Deze uitleg kan echter niet overtuigen. Volgens haar verklaringen ging de afpersing immers gepaard

met doodsbedreigingen ten aanzien van haar echtgenoot en zoon en zou haar duidelijk zijn gemaakt dat

men op de hoogte was van waar haar zoon lessen volgde en waar haar echtgenoot werkte (ibid.). Dat

verzoekster in die omstandigheden meteen na het ontvangen van het dreigtelefoontje zou zijn overge-

gaan tot de vernietiging van de sim-kaart die zich in de gsm van haar man bevond, is dan ook een

bijzonder onvoorzichtige manier van handelen die weinig geloofwaardig overkomt. Zelfs al zou zij onder

stress hebben gestaan, dan nog slaagt verzoekster er niet in alsnog aannemelijk te maken dat zij er in

die omstandigheden van overtuigd was dat was het veiliger was om de simkaart vernietigen. Immers,

mocht verzoekster zo hebben gehandeld, dan zouden de gevolgen van deze daad juist tot grote

onzekerheid hebben geleid. Verzoekster was dan niet alleen meteen alle opgeslagen contacten in het

toestel van haar echtgenoot kwijt, maar zij zou zichzelf bovendien hebben afgesneden van elke

mogelijke communicatie met haar man en zoon. Zij zou dan ook niet meer hebben kunnen nagaan of

haar man en zoon al dan niet ongedeerd waren gelet op de concrete dreigementen die zouden zijn

geuit, maar diende zij te wachten tot de avond – wanneer haar zoon en vervolgens haar echtgenoot

terug thuis kwamen – om na te gaan of er hen intussen niets was overkomen, en kon zij hen evenmin

overdag waarschuwen of inlichten over het feit dat zij plots werd bedreigd.

Door deze handelwijze waren verzoekers ook niet langer in staat om te achterhalen door welk(e)

nummer(s) zij waren opgebeld, iets wat toch als cruciaal kan worden beschouwd met het oog op een

eventuele aangifte van de feiten aan de politie. Zulke reactie is onbegrijpelijk en daardoor weinig

geloofwaardig. Dit geldt des te meer in het geval van derde verzoeker, die toen niet alleen een

universitair student was in zijn laatste jaar (gehoorverslag CGVS derde verzoeker, vraag 18 e.v.) maar

die bovendien, in tegenstelling tot eerste verzoekster, door een zichtbaar maar voor zijn gsm onbekend

nummer was opgebeld (ibid. vragen 53-54).
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De Raad stelt verder vast dat eerste verzoekster en derde verzoeker, ondanks de doodsbedreigingen

waarmee de telefonische afpersing gepaard ging, hun dagelijkse bezigheden hebben voortgezet. Eerste

verzoekster is gewoon gaan werken want ze had verplichtingen en er waren afspraken (gehoorverslag

CGVS eerste verzoekster, vraag 58). Derde verzoeker verklaarde dat hij in eerste instantie de sim-kaart

had verwijderd uit zijn gsm, naar zijn lessen is gegaan en daarna ook de training zaalvoetbal heeft bijge-

woond vooraleer hij rond 16uur terug thuis kwam (gehoorverslag CGVS derde verzoeker, vraag 75).

Dat de dreigtelefoons de aanleiding vormden voor hun vlucht uit El Salvador, enerzijds, terwijl eerste en

derde verzoekers blijkens hun verklaringen desondanks gewoonweg zijn overgegaan tot de orde van de

dag, anderzijds, is wederom een weinig gerijmde gang van zaken.

Toen derde verzoeker bij thuiskomst vernam dat eerste verzoekster een gelijkaardig telefoontje zou

hebben ontvangen, zou hij overmand door angst en ook omdat eerste verzoekster het hem had

opgedragen de simkaart meteen hebben vernietigd (gehoorverslag CGVS derde verzoeker, vragen 64-

66 en 107). Derde verzoeker geeft daarbij aan dat hij gevallen kent waar personen werden opgebeld,

dingen werden gevraagd maar geen informatie gegeven waarna die personen ophangen en niets meer

horen. Hij preciseert evenwel dat in hun situatie “ze wel degelijk informatie” gaven (ibid., vraag 64). Hij

maakt hiermee duidelijk dat hun situatie verschillend was van andere situaties, omdat hier wel degelijk

informatie werd gegeven over tweede en derde verzoekers. Deze uitleg maakt het wederom weinig

aannemelijk dat eerste en derde verzoekster na het ontvangen van die dreigtelefoons hun dagelijkse

bezigheden gewoonweg hebben verdergezet en vervolgens de simkaarten hebben vernietigd. Waar

derde verzoeker zelf aangeeft dat hun situatie verschillend was van andere situaties, is het eveneens

opmerkelijk dat hij het nummer dat zichtbaar was op zijn gsm niet ergens heeft genoteerd.

Het betoog in het verzoekschrift dat derde verzoeker niet strategisch heeft nagedacht en dat hij vooral

zijn moeder wilde kalmeren, overtuigt niet. Waar derde verzoeker blijkens zijn verklaringen wel in staat

was om na het ontvangen van de dreigtelefoon zijn dagelijkse bezigheden gewoon verder te zetten door

naar zijn lessen te gaan en zelfs een zaalvoetbaltraining bij te wonen, maakt hij niet aannemelijk dat hij

niet in staat was om strategisch en rationeel na te denken over de gevolgen van het vernietigen van de

simkaarten.

5.6. Verzoekers slagen er verder niet in coherente verklaringen af te leggen over de zichtbaarheid van

het telefoonnummer op hun gsm.

Eerste verzoekster verklaarde niet te hebben gezien of zij al dan niet door een zichtbaar nummer was

opgebeld en evenmin te weten of haar zoon al dan niet door een zichtbaar nummer zou zijn gecontac-

teerd (gehoorverslag CGVS eerste verzoekster, vragen 125-127 en vraag 176).

Daar staat tegenover dat tweede verzoeker, haar echtgenoot, dan weer verklaarde te weten dat eerste

verzoekster door een zichtbaar nummer was opgebeld maar dat zij verder niet op het nummer had gelet

(gehoorverslag CGVS tweede verzoeker, vragen 144-145). Tweede verzoeker verklaarde verder dat hij

niet wist of zijn zoon, derde verzoeker, al dan niet door een zichtbaar nummer was opgebeld (gehoor-

verslag CGVS tweede verzoeker, vraag 146).

Derde verzoeker verklaarde ten slotte wel degelijk het nummer gezien te hebben (gehoorverslag CGVS

derde verzoeker, vragen 53-54).

De vraag of het telefoonnummer waarmee eerste verzoekster en derde verzoeker werden bedreigd en

afgeperst al dan niet zichtbaar was op hun gsm, behoort tot de kern van het vluchtrelaas en betreft

cruciale informatie waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat verzoekers hierover met zekerheid

eenduidige verklaringen kunnen afleggen.

Het betoog in het verzoekschrift dat eerste verzoekster in paniek was en niet meer helder kon

nadenken, doet geen afbreuk aan de redelijke verwachting dat verzoekers hierover met elkaar zouden

hebben gesproken, zeker met het oog op de aangifte door eerste verzoekster van de feiten bij de politie.

Dat verzoekers zich in dergelijke mate tegenspreken en incoherente verklaringen afleggen, geeft aan

dat zij dit klaarblijkelijk niet hebben gedaan, hetgeen twijfels doet rijzen over hun geloofwaardigheid.

In het verzoekschrift wordt verder nog aangehaald dat tweede verzoeker heeft geantwoord op basis van

de informatie die hij van zijn zoon had gekregen en dat hij daarover nooit heeft gepraat met zijn

echtgenote, eerste verzoekster. Dit betoog strijdt echter met de verklaringen die tweede verzoeker op

het CGVS heeft afgelegd en waar het volgende kan worden gelezen:

“143) Weet u iets over door welk nummer ze zijn opgebeld? Nee

144) Weet u was het een zichtbaar nummer of een anoniem nummer? Dat weet ik niet want mijn vrouw

zei me dat ze van de angst niet eens gezien had ze wist enkel dat het onbekend nummer was
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145) Een onbekend maar wel een zichtbaar nummer dat op haar gsm verscheen? Ja je kon de cijfers

wel lezen maar ze heeft er niet op gelet

146) Hetzelfde geldt voor uw zoon? Dat weet ik niet in dat geval ik zou het je niet kunnen zeggen.”

(eigen onderlijning)

Uit de verklaringen van tweede verzoeker die duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar zijn, blijkt dat hij

wel degelijk met zijn vrouw heeft gepraat over de zichtbaarheid van het nummer en dat volgens zijn

vrouw de cijfers van het nummer wel zichtbaar waren. Nergens blijkt bovendien dat tweede verzoeker is

voortgegaan op verklaringen van zijn zoon, van wie hij trouwens niet weet of deze door een zichtbaar

nummer werd opgebeld.

Verzoekers reiken aldus geen ernstige elementen aan die de vastgestelde incoherenties in hun

verklaringen kunnen verschonen.

5.7. Nadat verzoekers hun huis verlieten op 18 juli 2019 zouden zij eerst ongeveer een maand bij een

zuster van de kerk in colonia Altavista in San Bartolo hebben verbleven, en vervolgens een maand bij

de zus van eerste verzoekster in Residencia Los Almendros in San Bartolo, San Martin.

Verzoekers leggen evenwel tegenstrijdige verklaringen af over de plaats waar ze verbleven toen eerste

verzoekster een klacht ging indienen bij de lokale politie van Santa Tecla.

Eerste verzoekster verklaarde dat ze nog bij de zuster van de kerk verbleven toen ze een klacht ging

indienen bij de lokale politie van Santa Tecla op 14 augustus 2019 (gehoorverslag CGVS eerste

verzoekster, vraag 128).

Tweede verzoeker, haar echtgenoot, stelt dan weer dat zij zich toen al bij C., de zus van eerste

verzoekster bevonden (gehoorverslag CGVS tweede verzoeker, vragen 61 en 82).

In het verzoekschrift voeren verzoekers aan dat er een verwarring was bij de vertaling omdat het

Spaanse woord voor zuster en zus hetzelfde is, met name “hermana”. Zij wijzen erop dat in het

gehoorverslag kan worden gelezen: “61) Waar bleven jullie toe nog bij de zuster of bij de zus van uw

vrouw? We zaten toen in altavista bij mijn schoonzus”. Verzoekers benadrukken dat Altavista nochtans

de plek is waar de zuster van de kerk woont, zodat verzoeker correct heeft gezegd dat ze nog bij de

zuster van kerk woonden maar dat de tolk dit verkeerdelijk heeft vertaald als schoonzus.

De Raad meent dat verzoekers middels deze uitleg niet overtuigen dat de tolk in casu de bewoordingen

van tweede verzoeker verkeerd heeft vertaald, nu het begrip en het woord ‘schoonzus’ toch heel anders

is dan ‘zus’ of ‘zuster’. Bovendien blijkt uit het vervolg van het gehoorverslag dat de protection officier op

consequente wijze is blijven verwijzen naar de ‘schoonzus’ en dat tweede verzoeker hierop niet heeft

gereageerd, laat staan correcties aangebracht.

Zo stelde de protection officer in vraag 82: “Op 14 augustus was het dat die klacht werd ingediend en

jullie woonden toen al bij uw schoonzus (…)” (eigen onderlijning). Uit deze vraag blijkt duidelijk dat er

geen sprake is van een vertaalfout gelet op de woorden “toen al” die duidelijk refereren aan verzoekers’

verblijf bij de zus van eerste verzoekster, C. In zijn antwoord heeft verzoeker hierop bevestigend

geantwoord.

Ook in vragen 94 en 95 waar tweede verzoeker verder wordt gehoord over de dag van de aangifte door

eerste verzoekster bij de politie, verwijst de protection officier steeds naar “uw schoonzus”. In zijn

antwoorden maakt verzoeker hierover geen enkele opmerking.

Verzoekers hebben een kopie gevraagd van de notities van het persoonlijk onderhoud, op basis van

artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet. Zij hebben, via een advocaat, hun opmerkingen laten

gelden in een brief van 9 oktober 2020. Nergens in deze brief wordt enige correctie of opmerking

gemaakt over het woord ‘schoonzus’ dat herhaaldelijk in het gehoorverslag van tweede verzoeker

figureert, noch wordt op enige wijze gewag gemaakt van een vertaalfout.

Verzoekers’ bemerkingen ter terechtzitting waar ze volharden in hun betoog dat er vertaalfouten zijn,

kunnen de Raad, gelet op wat voorafgaat, evenmin overtuigen.

Het indienen van een klacht van de politie is een erg belangrijk moment, dat zeker in het kader van de

Salvadoraanse veiligheidssituatie ernstige gevolgen kan hebben, zoals verzoekers in hun verzoekschrift

zelf aanhalen. Er is immers een grote verwevenheid tussen de bendes, politie en gerecht waardoor

klachten bij de politie tegen afpersing door bendes vaak worden teruggekoppeld naar de bendes, wat

dan tot nog ergere repercussies leidt (UNHCR guidelines, p. 24). Bijgevolg kan er redelijkerwijze worden

aangenomen worden dat verzoekers zich nog zouden herinneren waar zij op dat moment verbleven. Dat

eerste en tweede verzoekers zich hierover tegenspreken, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van

hun relaas.
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Daarboven slaagt ook derde verzoeker er niet in eenduidige verklaringen af te leggen over hun

verblijfplaats ten tijde van het indienen van de klacht. Hiernaar bevraagd stelt derde verzoeker zich niet

te herinneren of ze nog bij de tante waren of bij de zuster, waarna hij stelt dat ze in het huis van de

zuster waren hoewel hij het zich eerlijk gezegd niet herinnert (gehoorverslag CGVS derde verzoeker,

vraag 140). Dit gebrek aan eenduidigheid ondermijnt geloofwaardigheid van het relaas.

5.8. Verzoekers leggen ook tegenstrijdige verklaringen af over de dag waarop eerste verzoekster de

klacht is gaan registreren bij het openbare ministerie, zoals terdege blijkt uit volgende motieven: “Verder

verklaarde u dat u enkele dagen nadat u naar het politiekantoor van Santatecla was geweest naar het

openbaar ministerie ging om daar bijkomende verklaringen af te leggen. U herinnerde zich niet goed

wanneer het precies was, maar het was minder dan een week nadat u naar de politie was gegaan, zo

stelt u (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 131-137). Uw echtgenoot daarentegen verklaarde dat

u op één en dezelfde dag zowel naar de politie van Santatecla als naar het openbaar ministerie ging (zie

notities persoonlijk onderhoud 19123314, vragen 87-92). Ook dit mag erg verbazen. U werd

geconfronteerd met de tegenstrijdige verklaringen. U antwoordde dat uw echtgenoot niet was

meegegaan om de aangifte te doen, waarmee u insinueerde dat hij zich daarom wellicht in dit verband

had vergist (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 144-146). Deze uitleg kan niet overtuigen. Jullie

leefden in deze periode immers ondergedoken. Het moet dan ook zeer erg opgevallen zijn voor uw

echtgenoot of en hoe vaak uzelf het huis van de zuster van de kerk heeft verlaten en jullie min of meer

eenduidige verklaringen kunnen afleggen over de momenten waarop u zich voor de aangifte van uw

problemen buitenshuis zou hebben begeven.”

In het verzoekschrift voert tweede verzoeker aan dat hij eigenlijk niet meer wist wanneer zijn echtgenote

naar het openbare ministerie is gegaan, gelet op de bij hem aanwezige stress, maar dat hij dat tijdens

het gehoor niet wilde toegeven. De Raad wijst erop dat elk gehoorgesprek stress met zich meebrengt

maar dat dit geen afbreuk doet aan de plicht om het vluchtrelaas zo correct, coherent en volledig

mogelijk te vertellen, noch aan de redelijke verwachting dat een verzoeker, ondanks de stress, in staat

is om coherente verklaringen af te leggen. Het valt bovendien op dat verzoeker zich tijdens het gehoor

inspant om gedetailleerd uit te leggen hoe eerste verzoeksters klacht op dezelfde dag zou zijn doorge-

geven aan het openbare ministerie (gehoorverslag CGVS tweede verzoeker, vragen 87-92). Van enige

stress of vergetelheid blijkt geen sprake.

5.9. Ten slotte blijkt ook nog dat eerste en tweede verzoekers geen eenduidige verklaringen afleggen

over de vraag of zij nog contact hebben met M., de vriendin/klant van eerste verzoekster die haar ervan

overtuigde om een klacht in te dienen bij de politie, zoals terdege blijkt uit volgend motief:

“U verklaarde dat u nog af en toe met haar gebeld heeft maar niet zo vaak omdat u dit te veel belwaarde

kost (zie notities persoonlijk onderhoud, vraag 160), terwijl uw echtgenoot verklaarde dat jullie geen

contact meer hebben met haar omdat jullie haar nummer niet meer hebben (zie notities persoonlijk

onderhoud 19123314, vraag 83).”

Het louter in het verzoekschrift herhalen dat eerste verzoekster weinig spraakzaam is en weinig deelt

over haar privéleven en dat tweede verzoeker zich niet kon inbeelden dat zijn echtgenote nog in contact

was met M. zodat hij iets heeft verklaard waarover hij eigenlijk niets wist, doet geen afbreuk aan de

terechte bevinding in de bestreden beslissingen dat deze uitleg weinig overtuigt: “U werd met deze

tegenstrijdigheid geconfronteerd. U antwoordde dat uw echtgenoot hiervan niet op de hoogte was en u

lichtte toe dat u uw echtgenoot niet over al uw persoonlijke zaken inlichtte (zie notities persoonlijk

onderhoud, vraag 161). Deze uitleg overtuigt allerminst. Er is hier immers geen sprake van persoonlijke

zaken waarmee uw echtgenoot geen uitstaans heeft. Het gaat hier integendeel over een contactpersoon

die u hielp om aangifte te doen bij de politie en die bovendien voor het parlement zou werken. Men zou

dan ook redelijkerwijze verwachten dat jullie deze belangrijke contactpersoon aanwenden om jullie te

informeren over de actuele stand van het onderzoek naar de feiten, en dat er geen redenen zijn waarom

u zulke contacten geheim zou moeten houden voor uw partner. Bovendien blijkt uit jullie verklaringen

dat jullie op geen enkele wijze stappen hebben ondernomen om zich te informeren naar de actuele

stand van zaken van jullie beweerde problemen (zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 129 en 130;

zie notities persoonlijk onderhoud 1923314, vragen 85 en 86 en zie notities persoonlijk onderhoud

1923315, vragen 150 en 151). Deze onverschillige houding met betrekking tot jullie problemen waarbij

jullie hebben nagelaten zich verder te informeren en bijvoorbeeld bij de politie na te gaan of jullie door

bendeleden werden bedreigd dan wel door gewone criminelen, en dit ondanks het feit dat jullie over een

belangrijk contactpersoon beschikken, ondermijnt verder jullie geloofwaardigheid.”
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5.10. Ten slotte wijst de Raad op nog op volgend motief, dat ongemoeid wordt gelaten en overgenomen:

“In de marge weze nog opgemerkt dat jullie paspoorten zijn uitgegeven in april 2019, dit is met andere

woorden enkele maanden voordat jullie problemen zouden zijn ontstaan in El Salvador. Dat jullie, die

afgezien van een trip naar een dierentuin in het naburige Guatemala nooit buiten jullie eigen land

reisden, plots een paspoort aanvragen en hiermee reisintenties kenbaar maken nog voor jullie

problemen kenden in El Salvador, doet dan ook de wenkbrauwen fronsen (zie notities persoonlijk

onderhoud vraag 42; zie notities persoonlijk onderhoud 1923314, vragen 8-12).”

5.11. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoekers’ betoog als zouden hun verklaringen consistent en

gedetailleerd zijn en perfect gelijklopend niet kan worden bijgetreden. Alles in acht genomen, besluit de

Raad dat de bovenvermelde bevindingen verzoekers’ verklaringen dermate ondermijnen dat er geen

geloof aan kan worden gehecht. De Raad brengt hierbij in herinnering dat de ongeloofwaardigheid van

een vluchtrelaas niet alleen kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente

en onaannemelijke verklaringen. Noch de commissaris-generaal noch de Raad moeten bewijzen dat de

aangehaalde feiten onwaar zouden zijn.

De documenten die verzoekers hebben voorgelegd ter staving van hun beschermingsverzoek en die

zoals eerder vermeld op zich niet volstaan omwille van hun inhoud en relatieve bewijswaarde, worden

aldus niet aangevuld met voldoende samenhangende, precieze, volledige en aannemelijke verklaringen.

Het geheel aan documenten en de verklaringen van verzoekers in acht genomen en bezien in hun

onderlinge samenhang en in het licht van de beschikbare landeninformatie, acht de Raad voorgaande

bevindingen ruim voldoende om te besluiten dat verzoekers op grond van de door hen aangehaalde

vluchtmotieven, dit zijn de beweerde telefonische afpersing en bedreigingen, geen gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade aannemelijk maken.

5.12. Wat de door eerste verzoekster ingediende klacht betreft, merkt de Raad op dat uit het louter

indienen ervan, in tegenstelling tot wat in het verzoekschrift wordt bepleit, geen gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade in hoofde van verzoekers kan worden afgeleid. De

vrees voor vervolging dan wel het reëel risico op ernstige schade moet concreet worden aangetoond,

waarin verzoekers echter niet slagen aangezien zij geen enkel geloofwaardig element aanvoeren dat

kan aantonen dat zij of hun familie voor of na hun vertrek uit El Salvador door de bendes zijn geviseerd

omwille van het indienen van een aangifte, noch dat de bendes op de hoogte zouden zijn van de

aangifte. Bovendien hecht de Raad, om de hierboven vermelde redenen, geen geloof aan de

telefonische bedreiging en afpersing waarvoor verzoekers stellen klacht te hebben ingediend.

5.13. Verzoekers’ algemene verwijzing naar de mara-problematiek in El Salvador, volstaat niet om aan

te tonen dat zij in hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor

vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers

blijven hiertoe, gelet op het voorgaande, in gebreke. Verzoekers slagen er niet in de concrete problemen

die zij zouden hebben aannemelijk te maken. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat zij vallen

onder enig risicoprofiel.

Waar verzoekers aanhalen dat zij louter omwille van het feit dat zij geen familieleden hebben in de

bendes, en bevreesd leven omwille van de bendeproblematiek in El Salvador, een gegronde vrees

hebben, wijst de Raad op dat zij het hier bij een volledig hypothetische vrees houden, die geenszins

concreet wordt aangetoond. Uit het loutere feit dat de landeninformatie aantoont dat bendes in El

Salvador door bedreigingen en geweld angst zaaien en dat verzet tegen deze bendes zwaar wordt

bestraft, kan immers niet worden geconcludeerd dat er in het individuele geval van verzoekers een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade bestaat, en zij halen, gelet op wat

voorafgaat, geen enkel concreet element aan dat dit wel aantoont.

Waar verzoekers er nog op wijzen dat Lourdes één van de gevaarlijkste buurten is in El Salvador,

herhaalt de Raad dat dit niet wordt betwist. Uit de beschikbare landeninformatie blijkt evenwel dat het

geweld in El Salvador, en met name in die buurten, hoe wijdverspreid ook, in wezen doelgericht en

geïndividualiseerd is. De algemene veiligheidssituatie in Lourdes is dan ook op zich niet voldoende om

een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op ernstige schade

aannemelijk te maken. Zoals reeds uiteengezet, maken verzoekers de beweerde telefonische

bedreigingen en afpersingen niet aannemelijk en tonen zij verder niet aan dat zij in deze buurt

persoonlijk ernstige problemen hebben ondervonden.
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Elders in het verzoekschrift houden verzoekers plots voor dat ze afkomstig zijn uit de stad (‘munici-

paliteit’) Ilopango, departement San Salvador, maar, zoals hierboven vermeld, hebben zij steeds

voorgehouden in wezen afkomstig te zijn uit Lourdes, departement La Libertad. Ilopango en Lourdes zijn

twee verschillende plaatsen gelegen in twee verschillende departementen. Zij verwijzen naar een

incident dat ze zouden hebben aangehaald over een jongen die in huis is komen schuilen, maar de

Raad kan nergens in de gehoorverslagen enige verwijzing naar zulk incident terugvinden. Verder

verwijzen verzoekers in hun verzoekschrift (nr. 20) nog naar incidenten die enkel aantonen dat een

groot deel van het openbaar leven in El Salvador door de bendes wordt gecontroleerd, hetgeen niet

wordt betwist. Deze incidenten kaderen alle in de algemene veiligheidssituatie die El Salvador kenmerkt

maar zijn, zoals reeds vermeld, op zich niet voldoende om een persoonlijke en gegronde vrees voor

vervolging dan wel een reëel risico op ernstige schade aannemelijk te maken.

5.14. Op basis van het geheel van de voorliggende landeninformatie, in het bijzonder de COI Focus “El

Salvador: Retour au pays des ressortissants” van 17 december 2020, kan niet worden aangenomen dat

iedere terugkerende Salvadoraan enkel en alleen door deze terugkeer een risico op vervolging loopt

dan wel een reëel risico om ernstige schade te ondergaan in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en 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 heeft verbleven. 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 zijn bij het beoordelen van de terugkeer.

Een individuele beoordeling blijft dan ook noodzakelijk. De richtlijnen van UNHCR laten niet toe anders

te oordelen waar UNHCR zelf bemerkt dat enkel “certain returnees from abroad” problemen kunnen

ondervinden bij terugkeer en dan nog enkel “depending on the particular circumstances of their case”.

De informatie die verzoekers aanhalen, werpt geen ander licht op de voorgaande appreciatie, aangezien

het dezelfde informatie is als deze waarop de voormelde analyse is gebaseerd.

Het volstaat bijgevolg niet om te verwijzen naar een kwetsbaar profiel en/of algemene landeninformatie

om een vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op ernstige schade als ‘returnee’ aannemelijk te

maken. Dit moet in concreto worden aangetoond. Verzoekers slagen hier niet in.

Zoals reeds gesteld, wordt geen geloof gehecht aan de beweerde telefonische bedreigingen en

afpersingen. Derhalve maken verzoekers niet aannemelijk dat zij voor hun komst naar België in de

specifieke negatieve aandacht van bendeleden stonden. Evenmin zijn er andere indicaties dat zij andere

problemen hadden met bendeleden. Nu niet aannemelijk wordt gemaakt dat verzoekers El Salvador

verlieten omwille van bendegerelateerde problemen, blijkt niet dat zij bij terugkeer naar dit land omwille

van een vooraf bestaand bendegerelateerd probleem enig verhoogd risico zouden lopen om te worden

geviseerd door bendeleden.

Het feit dat ze een periode in België hebben verbleven, is evenmin voldoende om een gegronde vrees

voor vervolging dan wel een reëel risico op ernstige schade aan te tonen.

De Raad betwist niet dat verzoekers bij terugkeer te maken kunnen krijgen met afpersing. Afpersing

blijkt evenwel een alomtegenwoordig en wijdverspreid fenomeen waarmee veel Salvadoranen worden

geconfronteerd, ongeacht hun migratieverleden. Het risico op afpersing verschilt in wezen niet van het

algemeen risico waaraan ook andere Salvadoranen, met of zonder migratieverleden, worden blootge-

steld.

In de mate dat uit de landeninformatie blijkt dat sommige Salvadoranen die terugkeren vanuit het

buitenland kunnen worden gezien als welvarend en bijgevolg een verhoogd risico op afpersing kunnen

lopen, wijst de Raad erop dat verzoekers’ verblijf in België voor de duur van de asielprocedure als

dusdanig niet resulteert in bijzondere kenmerken waardoor ze identificeerbaar zouden zijn als personen

die in het buitenland hebben verbleven.

Evenzo, de loutere mogelijkheid om (al dan niet opnieuw) in aanraking te komen met afpersing bij

terugkeer omdat ze na een verblijf in het buitenland als welvarend zouden kunnen worden beschouwd,

volstaat op zich niet om een persoonlijke vrees voor vervolging of een persoonlijk en reëel risico op het

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

Tevens bereikt afpersing in beginsel 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
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de Vreemdelingenwet te kunnen worden aangemerkt, laat staan als een daad van vervolging in de zin

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

In zoverre verzoekers menen dat zij behoren tot de specifieke sociale groep gedefinieerd als ‘returnees’

die in het buitenland verbleven hebben, wijst de Raad erop dat uit artikel 48/3 § 4, d) van de

Vreemdelingenwet volgt dat twee voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld om te worden beschouwd

als een specifieke sociale groep: ten eerste, moeten de leden van de groep een “aangeboren kenmerk

vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet gewijzigd kan worden”, of een

kenmerk of geloof delen “dat voor de identiteit of de morele integriteit van de betrokkenen dermate

fundamenteel is dat van de betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit opgeven”, en ten tweede,

moet deze groep in het betrokken derde land een eigen identiteit hebben, omdat zij in haar directe

omgeving als “afwijkend” wordt beschouwd. Hoewel de bewoordingen van de Vreemdelingenwet

afwijken van de bepaling in de Kwalificatierichtlijn wijst de Raad er op dat deze formulering werd

ingevoerd op grond van de Kwalificatierichtlijn aangenomen in 2004, en dat het Hof van Justitie in het

arrest X, Y en Z tegen Minister voor Immigratie en Asiel heeft geoordeeld dat een groep wordt geacht

een “specifieke sociale groep” te vormen als aan de twee cumulatieve voorwaarden van artikel 10, lid 1,

d) van richtlijn 2004/83/EG is voldaan (HvJ 7 november 2013, gevoegde zaken C-199/12 tot en met C-

201/12, Minister voor Immigratie en Asiel tegen X, Y en Z, arrest van 7 november 2013, punt 45; HvJ 4

oktober 2018, C-652/16, Ahmedbekova en Ahmedbekov tegen Hongarije, pt. 89; RvS 5 maart 2021, nr.

14.253 (c)).

De Raad stelt evenwel vast dat voor zover verzoekers doen gelden dat zij behoren tot de specifieke

sociale groep die wordt omschreven als ‘returnees’, zij in geen van deze hypotheses voldoen aan de

cumulatieve voorwaarden vereist door de rechtspraak van het Hof van Justitie. Er kan niet worden

ingezien hoe verzoekers zouden behoren tot een groep met een eigen identiteit die in de directe

omgeving als afwijkend zou worden beschouwd, nu zij voor hun vertrek geen ernstige problemen

kenden met bendes, noch concreet aantonen waarom dergelijk risico in hun geval zou bestaan in geval

van terugkeer.

Dat verzoekers bij terugkeer naar El Salvador geen werk zouden hebben, is een puur hypothetische

bewering en zelfs indien dit zou zijn aangetoond, betekent dit nog niet dat verzoekers in hun specifieke

situatie een verhoogd risico op problemen met bendes lopen. Waar verzoekers nog aanhalen dat een

moeilijke economische en sociale integratie bij terugkeer ertoe zal leiden dat zij gemakkelijk te

rekruteren zullen zijn, wijst de Raad erop dat de families van verzoekers nog op de gewoonlijke

verblijfplaats van verzoekers verblijven en dat verzoekers ten tijde van het persoonlijk onderhoud nog

steeds contact met hen onderhielden. Gezien de duidelijke aanwezigheid van een netwerk in El

Salvador, en de eerder beperkte tijd die is verstreken sinds zij El Salvador verlieten, kan niet worden

besloten dat verzoekers bij terugkeer een moeizame integratie zullen kennen waardoor zij vatbaarder

zouden zijn voor rekrutering. Uit het voorgaande volgt dat verzoekers niet aannemelijk maken dat zij, in

hun hoedanigheid van terugkeerders, zouden behoren tot een specifieke sociale groep in de zin van

artikel 48/3 § 4, d) van de Vreemdelingenwet.

Het geheel van hun individuele omstandigheden in acht genomen en cumulatief beoordeeld en

afgewogen in het licht van de objectieve landeninformatie, laat niet toe te besluiten dat verzoekers

ernstige problemen riskeren bij terugkeer naar El Salvador omwille van het feit dat ze in het buitenland

hebben verbleven en moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

5.15. De door verzoekers toegevoegde landeninformatie (verzoekschrift, stukken B.1-6) kan verder niet

dienstig in rekening worden gebracht ter staving van hun vrees voor vervolging dan wel een reëel risico

op ernstige schade, nu verzoekers in gebreke blijven deze in concreto aannemelijk te maken en deze

aldus aan de algemene informatie te verbinden.

5.16. Artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet stelt dat indien een verzoeker in het verleden reeds werd

vervolgd, of reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke

vervolging of met dergelijke schade, dit een duidelijke aanwijzing is 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. 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 waardoor er ook geen sprake is van een omkering van de bewijslast.

Verzoekers’ verwijzing ter zake is dan ook niet dienstig

5.17. Voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat voor verzoekers geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de
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Vreemdelingenwet in aanmerking kan worden genomen, noch een reëel risico op ernstige schade in de

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

Verzoekers’ betoog dat hun vrees, op basis van de vervolgingsgrond ‘politieke overtuiging’ dan wel

‘sociale groep’, valt binnen het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag is dan ook niet meer

dienstig. Evenmin is er in casu een nood aan een onderzoek naar de in El Salvador voorhanden zijnde

beschermingsmogelijkheden.

6. Beoordeling in het licht van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

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

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

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

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

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

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

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

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

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet (zie HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité, pt. 30; HvJ 17 februari

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

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

betwist dat het bendegerelateerd 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 confrontaties tussen

bendes en de Salvadoraanse overheden, anderzijds.

Daargelaten de vraag of dit geweld kadert in een intern 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.

Dat de situatie in El Salvador zo is dat iedereen een risico loopt om aan geweld te worden blootgesteld,

betekent op zich niet dat het geweld dat alomtegenwoordig is in de Salvadoraanse samenleving,

daarom willekeurig 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” en “In these circumstances,

the need to consider eligibility for international protection under Article 15(c) of the Qualification Directive

(recast) is unlikely to arise.” (UNHCR guidelines, 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, waarnaar wordt verwezen in de

COI Focus van 12 oktober 2020. Het geweld dat wordt gebruikt door bendes en de Salvadoraanse

overheden viseert aldus duidelijk welbepaalde personen of groepen van personen voor een welbe-

paalde reden of doel, zoals hoger vermeld (zie COI Focus “El Salvador: Situation sécuritaire” van 12

oktober 2020, p. 14-24; UNHCR guidelines, p. 28 e.v.).

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 (COI

Focus 12 oktober 2020, p. 9-14; COI Focus “El Salvador: Situation sécuritaire”, 15 juli 2019, p. 10).

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.
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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, a) en b) van de Vreemdelingen-

wet waarbij het aan verzoekers is om een gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico 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 Vreemdelingen-

wet aannemelijk werd gemaakt.

Verzoekers brengen geen afdoende concrete, objectieve informatie bij die voorgaande appreciatie kan

ombuigen. De Raad stelt vast dat de door verzoekers geciteerde bronnen in het verzoekschrift en de

aanvullende nota alle in de lijn liggen van, dan wel dezelfde bronnen zijn als deze waarop de

verwerende partij de bestreden beslissingen heeft gebaseerd en vooral betrekking hebben op de hoge

moordcijfers in El Salvador en aldus niet aantonen dat er sprake is van willekeurig geweld in de zin van

de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Verzoekers citeren nog de link van een video van een nieuwsbericht over een jongen die bij hen kwam

schuilen uit angst voor de bendes. De Raad herhaalt dat verzoekers geen dergelijk incident vermeldden

tijdens hun persoonlijke onderhouden. De verwijzingen naar nieuwsberichten over het geweld in Las

Cãnas, Ilopango en San Salvador, plaatsen waarmee verzoekers overigens geen concrete band

hebben, doen geen afbreuk aan voormelde vaststellingen betreffende de aard van het geweld in El

Salvador.

Bij gebrek aan willekeurig geweld in El Salvador, is artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet

van toepassing.

7. Met betrekking tot de door verzoekers ingeroepen schending van de formele, uitdrukkelijke

motiveringsplicht merkt de Raad het volgende op. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die

onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkenen

een zodanig inzicht in de motieven van de beslissingen te verschaffen, dat zij in staat zijn te weten of

het zin heeft zich tegen die beslissingen te verweren met de middelen die het recht hen verschaft. Ze

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. Hetzelfde geldt voor de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. In

casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissingen zowel in rechte als in feite gemotiveerd

zijn. Uit het betoog van de verzoekers blijkt dat zij de motieven van deze beslissingen kennen en

begrijpen. Zij zijn er immers in geslaagd middelen aan te wenden die de deugdelijkheid van de

opgegeven motieven betreffen. Het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is dus bereikt. Een

schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.

8. Wat de aangevoerde schending van artikelen 2 en 3 van het EVRM betreft, benadrukt de Raad dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

9. Volgens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe

van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het

beroep worden ingeroepen”. Onder ‘middel’ wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van

de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010,

nr. X). Verzoekers voeren de schending aan van artikel 15 c van de Kwalificatierichtlijn, van artikel

57/6/2 iuncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 17, §2 van het KB CGVS, van de

“onafhankelijkheidsplicht” en van de “onpartijdigheidsplicht”, maar geven niet de minste toelichting over

de wijze waarop zij deze bepalingen en beginselen geschonden achten geschonden achten. Het middel

is in die mate niet ontvankelijk.

10. Wat betreft de door hen aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt uit het

administratief dossier dat verzoekers op het CGVS werden gehoord. Tijdens dit gehoor 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 een advocaat, dit

alles in aanwezigheid van een tolk die het Spaans machtig is. De Raad stelt verder vast dat de

verwerende partij zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens

van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over verzoekers’ land van herkomst en
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op alle dienstige stukken. De stelling dat de verwerende partij niet zorgvuldig is te werk gegaan, kan

derhalve niet worden bijgetreden.

11. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekers hebben evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1,

2° van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissingen te vernietigen

en de zaak terug te zenden naar de verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden

beslissingen.

12. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekers niet als vluchteling kunnen

worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komen voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 vier juni tweeduizend eenentwintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


