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nr. 255 664 van 7 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. RICHIR

Place de la Station 9

5000 NAMUR

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

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

vluchtelingen en de staatlozen van 17 december 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 mei 2021.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

J. RICHIR en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partijen, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, komen volgens hun

verklaringen op 14 oktober 2019 België binnen met een paspoort en een identiteitskaart en verzoeken

op 22 oktober 2019 om internationale bescherming. Op 17 december 2020 beslist de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van hen

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

thans bestreden beslissingen, die op dezelfde dag aan verzoekende partijen aangetekend worden

verzonden.

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

U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit Ayutuxtepeque, in het

departement San Salvador. Hier woonde u in de Residentie Santisima Trinidad tot 5 september 2019.

Van 5 september 2019 tot 13 oktober 2019 woonde u bij uw grootmoeder in de kolonie San Antonio, in

de gemeente Mejicanos. U heeft een relatie met J. M. C. B. (...), met wie u twee dochters heeft,

genaamd K. E. (...) en K. D. (...) (zie bijlage (...)). Voor uw vertrek werkte u reeds 15 jaar als

taxichauffeur.

Al sinds u werkt als taxichauffeur vragen er u bendeleden om gratis ritten.

Op 5 september 2019 kreeg u om half acht in de avond een telefoontje van een bendelid van de bende

18 die zei dat ze met u wilden praten, en dat u naar het rond punt van Santisima Trinidad moest komen.

U deed wat zij vroegen, en ontmoette er drie jonge bendeleden, waarvan u er twee herkende als

J. A. (...) en A. L. (...). Zij wilden dat u vanaf die dag maandelijks 250 dollar per maand betaalde,

hetgeen u weigerde. Daarop verschenen er nog twee bendeleden en ontstond er een gevecht, waarbij u

werd geslagen. A. (…) richtte tenslotte een pistool op uw hoofd en zei dat u ging sterven. Op dat

moment zagen de bendeleden dat er een politiewagen kwam aangereden, waardoor zij wegvluchtten. U

ging toen meteen naar huis en belde uw collega M. G. (...), die u samen met uw partner en haar twee

kinderen afzette in de omgeving van het huis van uw groetmoeder in de kolonie San Antiono.

Op 6 september 2019 ging u naar het ziekenhuis in Soyapango om u te laten verzorgen. U vertrok er

dezelfde dag.

Op 16 september 2019 ging u uw paspoort gaan afhalen bij de instanties van El Salvador.

Op 13 oktober 2019 verliet u samen met uw schoonzus, uw partner, en haar dochter K. E. (...)

El Salvador om via Spanje naar België te reizen. Hier deden jullie op 22 oktober 2019 een verzoek om

internationale bescherming. In België werd u vader van een tweede dochter, genaamd K. D. (...).

Bij terugkeer naar El Salvador vreest u dat u zal worden vermoord door de bende 18.

U legt de volgende documenten neer: een paspoort op uw naam dd. 16 september 2019, een

identiteitskaart op uw naam, een paspoort op naam van uw dochter dd. 16 september 2019, een

envelop met boarding passes, reservatieformulieren van vliegtuigtickets van El Salvador naar België,

een kopie van een reservatieformulier van een appartement in België, een attest van invrijheidsstelling,

een attest van arbeidsongeschiktheid en zeven kopieën van foto’s van uzelf.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van uw gegevens in het 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 in het kader van

onderhavige procedure kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw plichten.

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

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

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

48/4 van de Vreemdelingenwet.

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:
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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 moet worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaarde problemen

met de bende 18.

Wat betreft de problemen met de bende 18 vóór het incident van 5 september 2019, dient gewezen te

worden op de volgende inconsistenties en tegenstrijdigheden.

Zo legt uw schoonzus erg inconsistente verklaringen af omtrent het voorgaande (CGVS schoonzus,

p. 11). Aanvankelijk verklaart zij dat de bendeleden u dagelijks renta vroegen, en u werd aangevallen

toen u weigerde om in te gaan op “nog maar eens” de vraag voor renta op 5 september 2019 (CGVS

schoonzus, p. 11). Later verklaart zij dat 5 september 2019 de eerste keer was dat de bendeleden u

renta vroegen, en u tot die dag niet betaalde (CGVS schoonzus, p. 11). Geconfronteerd met

bovenstaande, duidelijke, tegenstrijdigheid, reageert uw schoonzus dat zij het eigenlijk niet over de

renta had, maar over gratis ritten die werden gevraagd door de bendeleden (CGVS schoonzus, p. 11).

Gezien zij letterlijk verklaarde, op de vraag wanneer u werd afgeperst, dat de bende u dagelijks renta

vroeg en later verklaarde dat zij op 5 september “nog maar eens” renta vroegen kan dit niet overtuigen.

Het valt ook op dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat u 250 dollar per week diende te

betalen (vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaart u dat u

gevraagd werd 250 dollar per maand te betalen (CGVS, p. 12).

Uw partner verklaart verder dat de bendeleden u in 2019 diensten begonnen vragen (CGVS, p. 13). Zelf

geeft u echter aan dat de bendeleden u al gratis ritten vragen sinds u – 15 jaar geleden – bent beginnen

werken als taxichauffeur (CGVS, p. 14).

Het is voorts zeer vreemd dat jullie nooit eerder problemen hadden met bende 18. Immers verklaart u

dat u reeds jarenlang verzoeken kreeg van de bendes om hen te vervoeren maar dat u dit altijd

weigerde (CGVS, p. 12 en 14). Het is dan zeer vreemd dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat u als

gevolg van deze veelvuldige weigering tegemoet te komen aan hun eisen concrete problemen kreeg

met hen. Gevraagd of u voor 5 september 2019 ooit eerder problemen kreeg zegt kortweg dat u hen

steeds weigerde te vervoeren maar dat u voor de rest geen problemen had (CGVS, p. 13 en 14). Zo kan

echter het volgende gelezen worden in informatie: “Codigo of bendecode dicteert hoe iedereen die

geassocieerd is met de bende zich moet gedragen. Zij willen controle, gehoorzaamheid, stilte. Als dat

niet gebeurd zullen ze u vermoorden.” Stricte volgzaamheid is ook vereist van de mensen die leven op

het territorium van de bende. De absolute vereisten zijn gehoorzaamheid en “zien, horen en zwijgen” en

te voldoen aan hun eisen. Het leven van de bendeleden en de burgers wordt geraakt door alles van

avondklok tot regels die kledij en haartooi bepalen, en elke overtreding – echte of vermeende – wordt

gestraft met een ernst die de bende overeenkomstig het “vergrijp” vindt. Verraad is strafbaar met de

dood, terwijl verzet geweld kan uitlokken om gehoorzaamheid te verkrijgen of een doodsbedreiging.” Het

gebruik van geweld door bendeleden is een alledaags gegeven: “potentiële leden plegen gewelddadige

feiten om te worden overwogen voor lidmaatschap en uiteindelijke toegang tot de bende; zij worden

vervolgens geslagen in het toegangsritueel dat meer dan een permanent getekend heeft; zij klimmen op
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in de bende door “werk te doen” en “engagement” te tonen, eufemismen voor geweldpleging in naam

van de bende.” Dat u zomaar hun eisen jarenlang kon weigeren zonder gevolgen maar plots op

5 september voor het eerst problemen kreeg is weinig aannemelijk en doet verder twijfelen aan uw

relaas aangaande uw problemen met bende 18. Uw uitleg, namelijk de “oude” bendeleden u met rust

lieten omdat ze u kenden, overtuigt geenszins en legt hoe dan ook niet uit waarom u al jarenlang geen

problemen kende (CGVS, p. 14).

Ook inzake de gebeurtenissen op 5 september 2019 zelf dient men verschillende tegenstrijdigheden en

inconsistenties aan te stippen.

U verklaart dat de bendeleden een geladen pistool tegen uw hoofd hielden. U verklaart hierover dat u

hun eis weigerde waarop zij zeiden dat, indien u zal meewerken, u zal sterven, waarop zij het pistool op

u richtten. Op dat moment reed een politiewagen in de buurt waarop zij prompt wegvluchtten (CGVS,

p. 12). Er dient opgemerkt te worden dat zowel uw partner als uw schoonzus over dit – nochtans

relevante – element niets lieten optekenen in de vragenlijst van het CGVS die werd ingevuld bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (vragenlijst CGVS partner, punt 3.5; vragenlijst CGVS schoonzus,

punt 3.5). Bovendien heeft uw schoonzus hier tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS met geen

woord over gerept. Ze verklaart louter dat u geslagen werd met een pistool (CGVS schoonzus, p. 12).

Dat zij het feit dat de bende op het punt stond u te vermoorden en u maar ternauwernood bent kunnen

ontsnappen nergens vermeldt is zeer opmerkelijk.

Over de afloop van dit incident – waarbij de bendeleden wegliepen omwille van een aankomende

politiewagen – legt uw partner inconsistente verklaringen af op het CGVS. Zo verklaart zij meerdere

keren dat de bendeleden de politiewagen hoorden aankomen (CGVS, p. 12, 13 & 15). Later in het

persoonlijk onderhoud verklaart zij dat ze niet weet of de sirenes van de aankomende politiewagen

aanstonden (CGVS, p. 15). Uw schoonzus verklaart op haar beurt evenzeer meermaals dat de

bendeleden werden afgeschrikt door het geluid van de sirenes van een aankomende politiewagen

(CGVS schoonzus, p. 12 & 15). Deze verklaring valt echter niet te rijmen met uw eigen stelling dat de

sirene van de politiewagen niet aan stond, maar je de politie op die plaats van ver kan zien afkomen

omdat de straat bergaf gaat (CGVS, p. 15).

Uw schoonzus verklaart voorts dat u na het incident uw partner en de kinderen naar uw – zij zegt haar –

grootmoeder in San Antonio heeft gebracht. Zij is na haar werk dan ook naar uw grootmoeder gegaan

(CGVS schoonzus, p. 12). Zij bevestigt dit in haar verklaring dat ze na het waarschuwingstelefoontje van

uw partner na haar werk ook meteen naar uw grootmoeder is gegaan (CGVS schoonzus, p. 14). Uw

partner echter verklaart expliciet dat haar zus pas de volgende dag naar uw grootmoeder is gekomen.

Dit wordt nog eens ter bevestiging gevraagd waarop zij dit beaamt (CGVS partner, p. 15). Dergelijke

tegenstrijdige verklaringen over dit incident dat de reden voor jullie vlucht zou zijn doet ernstig twijfelen

aan jullie vluchtrelaas.

Tenslotte verklaart u dat u na 5 september 2019 geen telefoontjes meer heeft gekregen van de

bendeleden omdat zij op die avond uw gsm hadden afgenomen (CGVS, p. 18). Aan uw partner

gevraagd of u nog telefoontjes heeft ontvangen van de bendeleden, geeft zij aan dat u nog een tweede

gsm had, waarop u wel nog oproepen heeft ontvangen, maar deze meer heeft beantwoord (CGVS

partner, p. 17).

Bovenstaande tegenstrijdigheden betreffen essentiële aspecten van het asielrelaas en ondermijnen

bijgevolg op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van uw verklaarde problemen.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat uw gedrag niet in overeenstemming is met uw verklaarde

vrees om in El Salvador te worden vermoord (CGVS, p. 12; CGVS partner, p. 13; CGVS schoonzus,

p. 14), hetgeen de geloofwaardigheid van uw verklaarde problemen verder ondermijnt.

Het is vreemd dat jullie uitgerekend verhuisden naar Colonia San Antonio. Immers blijkt dit vlak naast de

wijk Santisima Trinidad, Ayutuxtepeque, te liggen. U verklaart verder dat er in de kolonie San Antonio

bendeleden waren van zowel de bende MS-13, als de bende 18 (CGVS, p. 5). Gevraagd waarom u

verhuisde u naar een zone waar er ook leden waren van de bende waar u problemen mee had,

repliceert u dat de bendeleden het niet doorhadden dat u de buurt bent binnen gereden, en dat u

sindsdien niet meer bent buiten gekomen (CGVS, p. 18). Deze uitleg wordt echter niet aanvaard, daar u

wel nog verschillende keren naar buiten bent gekomen. Zo ging u op 6 september 2019 naar het

ziekenhuis van Soyapango (CGVS, p. 9, 10 & 12; CGVS partner, p. 10 & 16; CGVS schoonzus, p. 9).
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Ook ging u uw paspoort gaan afhalen bij de instanties op 16 september 2019 (document 1). Ook uw

partner en schoonzus zijn tussen 5 september en uw vertrek uit El Salvador bovendien nog

verschillende keren naar buiten geweest. Zo ging uw partner op 23 september 2019 haar paspoort gaan

afhalen bij de instanties (cf. blauwe map). Uw schoondochter K. (...) ging haar paspoort halen op

16 september 2019 (document 3). Uw schoonzus ging op haar beurt haar paspoort gaan halen op

25 september 2019 (cf. blauwe map). Maar meest opvallend is dat uw schoonzus nog tot

3 oktober 2019 is blijven werken (CGVS, p. 17; CGVS partner, p. 6; CGVS schoonzus, p. 5 & 16).

Hiervoor gebruikte zij bovendien het openbaar vervoer (CGVS, p. 18; CGVS partner, p. 6; CGVS

schoonzus, p. 5). Dat jullie nog zo vaak buitenkwamen in een wijk waar leden van bende 18 kwamen

doet ernstig twijfelen aan jullie problemen met deze bende.

Vooral de vaststelling dat uw schoonzus nog tot 3 oktober is blijven werken doet er ernstig aan twijfelen

dat de bende 18 op zoek zou zijn naar jullie. U verklaart hierover dat ze is blijven werken omdat ze

ander geen ontslagvergoeding kreeg (CGVS, p. 17). Los van het feit dat dit geenszins een aannemelijk

verklaring is voor het feit dat zij, ondanks dat bende op zoek zou zijn naar jullie, toch gewoon is blijven

werken, blijkt uit de verklaringen van uw schoonzus dat de opzegperiode, waarna ze recht had op de

vergoeding, slechts 15 dagen was (CGVS schoonzus, p. 16). Dat komt erop neer dat deze

opzegperiode rond 20 september zou aflopen. Echter is ze toch nog blijven werken tot 3 oktober.

Inzake het bovenstaande dient er ook gewezen te worden op de volgende tegenstrijdigheid. Zo verklaart

uw partner dat er in San Antonio geen bendes actief zijn (CGVS partner, p. 4). Geconfronteerd met

bovenstaande tegenstrijdigheid herhaalt uw partner slechts dat San Antonio een zone is waar er geen

bendeleden zijn (CGVS partner, p. 17). Deze verklaring wordt echter niet aanvaard daar het louter

herhalen van uw eerdere verklaringen niet afdoet aan voorgaande, duidelijke, tegenstijdigheid.

Tenslotte dient gewezen te worden dat u het land pas bent ontvlucht op 13 oktober, terwijl de aanleiding

voor uw vertrek terug te leiden valt tot de gebeurtenissen op 5 september 2019. Gevraagd waarom u

nog vijf weken heeft gewacht om te vertrekken, verklaart u dat u moest wachten op een lening die uw

tante had aangevraagd, en u 20 dagen werkonbekwaam werd verklaard door de artsen vanwege uw

verwondingen door de gebeurtenissen op 5 september 2019 (CGVS, p. 17; CGVS partner, p. 16). Er

dient opgemerkt te worden dat het door u neergelegde attest van arbeidsonbekwaamheid stelt dat deze

slechts geldt tot 26 september 2019 (document 8). Hoe dan ook, geen van beiden zijn een reden

waarom u nog een maand en een week bij uw grootmoeder heeft gewoond, ondanks uw beweerde

vrees dat bende 18 u zouden vermoorden.

Dit valt ook maar bezwaarlijk te rijmen met uw verklaring dat u de dag zelf al uit het ziekenhuis bent

vertrokken omdat u schrik had dat ze u daar zouden vinden (CGVS, p. 10). Dat u schrik had om

gevonden te worden in een ziekenhuis in Soyapango – een ander, verder weggelegen, stadsdeel dan

waar u woonde – maar vervolgens meer dan een maand bleef wonen bij uw familie in een

aangrenzende wijk houdt maar weinig steek.

Wat verder doet twijfelen aan uw problemen met de bende 18 – die zworen uw familie te zullen

vermoorden indien ze u niet zouden vinden na het incident van 5 september (CGVS, p. 12) – is dat uw

familie, waaronder uw vader en twee dochters, steeds zijn blijven wonen in het huis van uw

grootmoeder en bij uw ex-vrouw enkele straten verder (CGVS, p. 6). Dit wijst allerminst op een vrees

voor problemen met bende 18 die zworen uw familie te vermoorden. Dat uw familie geen problemen

heeft gekend omdat ze niet zouden weten waar uw grootmoeder woont is niet overtuigend (CGVS,

p. 14).

In deze hoedanigheid dient ook opgemerkt te worden dat u het nagelaten heeft om een verzoek om

internationale bescherming in te dienen in Spanje, het eerste Europese land dat u binnenkwam (CGVS,

p. 8; CGVS partner, p. 8; CGVS schoonzus, p. 8).

Omwille van het geheel aan bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan uw

verklaarde problemen met leden van de bende 18. Gezien het geheel van de bovenstaande

vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt El Salvador te hebben verlaten omwille van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of omdat u een reëel risico zou

lopen te worden geconfronteerd met de doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing. Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de

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

geweigerd.
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De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande beslissing en beoordeling niet wijzigen. Uw

paspoort dd. 16 september 2019, uw identiteitskaart, en het paspoort van uw dochter

dd. 16 september 2019, bevatten louter informatie over jullie identiteit. De envelop met boarding passes,

en reservatieformulieren van jullie vliegtuigtickets van El Salvador naar België bevatten gegevens over

jullie reisroute. De kopie van het reservatieformulier van een appartement in België geeft aan dat jullie

bij aankomst in België hebben overnacht in voorgenoemd appartement. Het attest van invrijheidsstelling

stelt dat u in uw land werd aangehouden, maar niet veroordeeld. Dit houdt geen verband met uw

beweerde problemen met bende 18. Evenmin haalt u dit aan als reden waarom u niet kan terugkeren

naar El Salvador. In het attest van arbeidsongeschiktheid staat dat u arbeidsongeschikt werd verklaard

van 6 september 2019 tot 26 september 2019. De zeven kopieën van foto’s van uzelf tonen uzelf en uw

aangezicht. Aangaande de media-artikels die uw partner neerlegt dient gezegd dat deze louter

betrekking hebben op de algemene situatie in El Salvador. U dient uw vrees steeds te onderbouwen met

concrete feiten die verband houden met uw persoonlijke situatie.

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

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

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

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend

conflict.

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

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

coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf en de “UNHCR Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador” van maart 2016

(beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/56e706e94.html in rekening genomen. Uit deze

informatie blijkt dat het geweld in El Salvador wijdverspreid is en wordt gepleegd door georganiseerde

misdaadgroepen de Salvadoraanse politie en de veiligheidsdiensten die hierbij burgers met een bepaald

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

Vreemdelingenwet.

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

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

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

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

– wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit San Marcos, in het

departement San Salvador. Tot 5 september 2019 woonde u in de Residentie Santisima Primidad te

Ayutuxtepeque. Van 5 september 2019 tot 13 oktober 2019 woonde u bij uw grootmoeder in de kolonie

San Antonio, in de gemeente Mejicanos. Hier zijn volgens u geen bendeleden actief. U heeft een relatie

met J. A. V. G. (...), met wie u twee dochters heeft, genaamd K. E. (...) en K. D. (...) (zie bijlage (...)). U

werkte tot 5 september 2019 bij een NGO genaamd Fusades. Uw partner werkt als taxichauffeur.

Sinds 2019 vroegen er bendeleden uw partner om gratis ritten. Hij weigerde echter steeds.
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In de avond van 5 september 2019 kreeg uw partner een telefoontje van een bendelid, die zei dat hij

naar de rotonde van Santisima Primidad moest komen. Daar aangekomen zeiden ze hem dat uw

partner 250 dollar renta per maand moest betalen. Uw partner weigerde, waarop er een discussie

ontstond en hij geslagen werd door drie van de individuen, terwijl er twee op de uitkijk stonden. Toen de

bendeleden de politie hoorden zeiden ze dat als ze hem niet zouden vinden bij zijn familie ze hem of zijn

familie zouden vermoorden, en liepen ze weg. Even later kwam uw partner bebloed terug, en bracht een

collega van hem jullie met zijn taxi naar de oma van J. (...) in de kolonie San Antonio. Daar aangekomen

belde u naar uw zus om haar uit te leggen wat er aan de hand was en zei u dat ze niet naar huis mocht

komen.

Na 5 september 2019 kreeg J. (...) nog telefoontjes van anonieme nummers op zijn tweede gsm, maar

deze nam hij niet meer op.

De dag daarna – op 6 september 2019 – vervoegde uw zus u in het huis van de oma van J. (...), en ging

uw partner naar het ziekenhuis in Soyapango om zich te laten verzorgen. Hij werd er 20 dagen

werkonbekwaamheid voorgeschreven, en vertrok er dezelfde dag.

Op 23 september 2019 ging u uw paspoort gaan afhalen bij de instanties.

Uw zus werkte nog tot 3 oktober 2019. Zij ging naar haar werk met de bus.

Op 13 oktober 2019 verliet u samen met uw zus, uw partner, en jullie dochter K. E. (...) El Salvador om

via Spanje naar België te reizen. Hier deden jullie op 22 oktober 2019 een verzoek om internationale

bescherming. In België beviel u van een tweede dochter, genaamd K. D. (...).

Bij terugkeer vreest u om vermoord te worden door de bende 18.

U legt de volgende documenten neer: een paspoort op uw naam dd. 23 september 2019, een

identiteitskaart op uw naam, een paspoort op naam van uw dochter B. N. (...) dd. 23 september 2019,

een kopie van een echografie, een attest voor het bekomen van een geboortetoelage, een certificaat

voor het bekomen van een zwangerschapsuitkering of -verlof, een medisch attest op naam van uw

partner, en een bundel kopieën van nieuwsartikels.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van uw gegevens in het 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 in het kader van

onderhavige procedure kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw plichten.

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Uit uw verklaringen blijkt dat alle redenen voor uw verzoek om internationale bescherming gelinkt zijn

aan de problemen van uw partner, J. A. V. G. (...) (CGVS, p. 6). Aangezien in het kader van het verzoek

van uw echtgenoot de beslissing is genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus, omwille van het ongegronde karakter van zijn asielmotieven, kan ten

aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals

voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing van uw schoonbroer werd als volgt gemotiveerd:

“(…)”
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U haalt aan geen andere problemen te hebben gekend in El Salvador (CGVS, p. 6). Bijgevolg kan u

evenmin een persoonlijke vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aantonen.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande beslissing en beoordeling niet wijzigen. Uw

paspoort dd. 23 september 2019, uw identiteitskaart, het paspoort van uw dochter B. N. (...)

dd. 23 september 2019 bevatten enkel informatie over uw identiteit. De kopie van een echografie,

alsook de attesten voor het bekomen van een geboortetoelage, alsook een zwangerschapsuitkering of -

verlof geven aan dat u een tweede kind kreeg met J. (...) tijdens de asielprocedure in België. Het

medisch attest op naam van uw partner geeft tenslotte aan dat u het slachtoffer bent van chronische

pijnen ter hoogte van uw ribben. Deze hebben geen betrekking op uw problemen met bende 18. Wat

betreft medische problemen dient opgemerkt te worden dat de beoordeling van deze medische

problematiek een exclusieve bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken is. U dient zich hiervoor

dan ook te wenden tot de geëigende procedure, voorzien in artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend

conflict.

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

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

coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf en de “UNHCR Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador” van maart 2016

(beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/56e706e94.html in rekening genomen. Uit deze

informatie blijkt dat het geweld in El Salvador wijdverspreid is en wordt gepleegd door georganiseerde

misdaadgroepen, de Salvadoraanse politie en de veiligheidsdiensten die hierbij burgers met een

bepaald profiel viseren. Dit type geweld heeft bijgevolg geen uitstaan met artikel 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.

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

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

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

De derde bestreden beslissing, die ten aanzien van tweede verzoekster – i.e. de zus van eerste

verzoekster – wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit San Pedro Nonualco, in het

departement La Paz. U woonde van 2017 tot 2019 in Santisima Primadad, in de gemeente

Aytuxtuepeque. Daarna bent u verhuisd naar het huis van uw grootmoeder in de kolonie San Antonio, in

de gemeente Mejicanos. Voor uw vertrek uit El Salvador werkte u in een apotheek genaamd San

Nicolas aan Constitucton, waar u met de bus naartoe ging. U bent in België met uw zus en haar partner

J. (...), die ook een asielaanvraag hebben ingediend.

Uw schoonbroer J. (...) was taxichauffeur. De leden van de bende 18 vroegen hem in 2019 om gratis

ritten voor hen te doen en renta te betalen.
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Op 5 september 2019 werd u om half acht in de avond op het werk gebeld door uw zus die zei dat er

een probleem was en dat u in plaats van gewoon naar huis te gaan best naar het huis van uw

grootmoeder ging in San Antonio. Daar aangekomen werd u verteld dat uw schoonbroer J. (...) om half

acht een telefoontje had gekregen van bendeleden die zeiden dat ze op hem wachten in het park van

Santisima Trinidad. Toen hij daar aankwam werd hem door drie bendeleden gevraagd om hen gratis te

vervoeren, hetgeen hij weigerde. Daarop zeiden ze dat hij vanaf dan 250 dollar per maand zou moeten

betalen. Omdat J. (...) weigerde dit te betalen ontstond er een discussie en kwamen er twee bendeleden

bij, om hem met vijf te slaan. Toen de bendeleden opeens sirenes hoorden lieten ze hem los en zeiden

ze dat hij niet kon weglopen, anders zouden ze zijn familie vermoorden. Daarop werd J. (...) samen met

uw zus en haar kinderen in de taxi van een vriend naar het huis van uw grootmoeder gebracht.

Na 5 september 2019 zijn jullie niet meer naar buiten geweest en hebben jullie geen problemen meer

gehad.

Op 6 september 2019 ging J. (...) naar het ziekenhuis in Soyopango. Hij vertrok hier dezelfde dag.

Op 15 september 2019 ging u uw paspoort gaan afhalen bij de instanties.

U bleef nog tot 3 oktober 2019 werken bij de apotheek.

Op 13 oktober 2019 reisde u via Spanje naar België, waar u op 22 oktober 2019 een verzoek deed om

internationale bescherming.

Bij terugkeer naar El Salvador vreest u dat de bende 18 u opzoekt en vermoord.

U legt de volgende documenten neer: een paspoort op uw naam dd. 15 september 2019, een boarding

pass, en een identiteitskaart op uw naam.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van uw gegevens in het 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 in het kader van

onderhavige procedure kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw plichten.

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Uit uw verklaringen blijkt dat alle redenen voor uw verzoek om internationale bescherming gelinkt zijn

aan de problemen van uw schoonbroer, J. A. V. G. (...) (CGVS, p. 6). Aangezien in het kader van het

verzoek van uw echtgenoot de beslissing is genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, omwille van het ongegronde karakter van zijn

asielmotieven, kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing van uw schoonbroer werd als volgt gemotiveerd:

“(…)”

U haalt aan geen andere problemen te hebben gekend in El Salvador (CGVS, p. 6). Bijgevolg kan u

evenmin een persoonlijke vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aantonen.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande beslissing en beoordeling niet wijzigen.

Immers, uw paspoort dd. 15 september 2019, en uw identiteitskaart bevatten enkel informatie over uw
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identiteit. Uw boarding pass voor de vliegreis van El Salvador naar België bevat slechts gegevens over

uw reisroute. Deze worden tot noch toe echter niet in vraag gesteld.

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

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

coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pdf en de “UNHCR Eligibility Guidelines for

Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador” van maart 2016

(beschikbaar op https://www.refworld.org/docid/56e706e94.html in rekening genomen. Uit deze

informatie blijkt dat het geweld in El Salvador wijdverspreid is en wordt gepleegd door georganiseerde

misdaadgroepen, de Salvadoraanse politie en de veiligheidsdiensten die hierbij burgers met een

bepaald profiel viseren. Dit type geweld heeft bijgevolg geen uitstaan met artikel 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.

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

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

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In wat zich aandient als een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 1, A

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

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

48/3, 48/4, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

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

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

bestuurshandelingen, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de

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

van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) en van “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van

zorgvuldigheid en voorzorg” (verzoekende partijen bedoelen wellicht het zorgvuldigheidsbeginsel).

Verzoekende partijen menen vooreerst dat hun vrees voor vervolging gegrond is op politieke

opvattingen en lichten dit als volgt toe:

“Overwegende dat tegenpartij in dit verband niet in twijfel trekt dat verzoekers renta moesten betalen en

dat zij het doelwit waren van "vervolging omwille financiële redenen" en van afpersing.

Dat zij ook niet in twijfel trekt dat verzoeker weigerde om bendeleden in zijn taxi te nemen.

Dat zij echter van mening is dat de vrees van verzoeker alleen op economische motieven gebaseerd is,

en niet op politieke motieven.

Dat zij dus van mening is dat deze geen enkele band hebben met de Conventie van Genève.
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Dat dit standpunt op zijn minst verbazingwekkend is gezien dit ontkracht wordt door de documenten

waarop tegenpartij zich in het kader van haar beslissingen grondt.

Dat het verslag van de UNHCR van maart 2016 (pp. 28-29) inderdaad preciseert dat : « (…) ».

Dat verzoeker preciseerde dat hij weigerde om de rente te betalen.

Dat hij ook weigerde weer bendeleden in zijn taxi te nemen.

Dat tegenpartij dit nooit aan de orde stelde.

Dat, zoals benadrukt door het UNHCR verslag, het louter feit voor verzoeker zijn afwijzing te uiten, op

zich de uitdrukking van een politieke mening vorm.

Dat hij zich bijgevolge geheel verzet tegen de ongestrafte illegale activiteiten van de bendes en aantoont

dat hij zich niet aansluit bij hun politieke mening die geen rekening houdt met de mensenrechten en het

bestaan van een rechtsstaat.

Dat de COI Focus van september 2020 (waarvan tegenpartij in het kader van haar beslissing geen

melding maakt), aangeeft : "(…) »

Dat gezien het feit dat verzoeker weigert om met de bendes mee te werken te vergelijken is met de

uitdrukking van een politieke opinie, moet worden aangenomen dat de aanvraag van verzoekers wel

degelijk gegrond is op een vrees in de zin van de Conventie van Geneve, hetzij een vrees gegrond op

de politieke opinies.

Dat tegenpartij, die in termen van de beslissingen, zich op een UNHCR verslag grondt, die de politieke

aard bevestigt van de weigering om met de gangs samen te werken, haar motiveringsplicht niet naleeft

en blijk geeft van een motivering in strijd met de documentatie waarop zij zich grondt.

Dat zij dus de in het middel beoogde beschikkingen schendt.”

Ook menen zij dat hun vrees voor vervolging gegrond is op “de sociale achtergrond opvattingen”. Zij

wijzen op het bepaalde in artikel 48/3, § 4, d), van de Vreemdelingenwet en betogen verder als volgt:

“Dat, in tegenstelling tot wat tegenpartij beweert, verzoeker van een welbepaalde sociale klasse deel

uitmaakt.

Dat tegenpartij trouwens niet preciseert in wat verzoeker niet van een sociale groep deel zou uitmaken

die het voorwerp van vervolgingen zou kunnen zijn.

Dat verzoeker niet alleen van de armste en meest behoeftigen sociale klassen deel uitmaakt, maar ook

van de actoren van het bedrijfsleven, en meer bepaald van de taxi chauffeurs.

Dat de leden van het bedrijfsleven en meer bepaald de taxi chauffeurs wel degelijk gemeenschappelijke

eigenschappen vertonen, die niet gewijzigd kunnen worden.

Dat het personen betreft die als bedrijfsdoel hebben personen te vervoeren mits betaling van een

geldsom.

Dat het ook personen betreft die niet noodzakelijkerwijs hoge inkomen hebben, en behoeftig zijn.

Dat deze sociale klasse door deze kenmerken ten opzichte van anderen op ondubbelzinnige wijze kan

worden geïdentificeerd.

Dat men bovendien van verzoeker niet mag vereisen dat hij zijn baan opgeeft.

Dat hij dan niet meer in staat zal zijn om zijn familie te onderhouden.

Dat het ook om zijn vrijheid om te werken gaat.

Dat hij in zijn hoedanigheid van taxi chauffeur bijgevolg nog meer aan de dreigingen van de bendes

blootgesteld is.

Dat deze namelijk van de status van verzoeker gebruik maken om hun dreigingen en gewelddadigheden

te benadrukken door de betaling van renta op te leggen evenals de kosteloze beschikbaarstelling van

zijn taxi.

Dat verzoeker bijgevolg daadwerkelijk een vrees ondervindt gegrond op de Conventie van Geneve,

hetzij een vrees gegrond op het behoren tot de sociale groep van taxi chauffeurs.

Dat tegenpartij zo ten onrechte acht dat van verzoeker geen vrees rechtvaardigt in de zin van de

Conventie van Genève.

Dat de beslissing van tegenpartij op zijn minst verkeert gemotiveerd is gezien tegenpartij slechts de

definitie van de groep in de zin van de wet van 15 december 1980 herneemt, door te zeggen dat zij acht

dat verzoeker deel uitmaakt « tot een groep die omwille van geldelijke redenen wordt vervolgd ».

Dat zij dus erkent dat verzoeker van een groep deel uitmaakt.

Dat deze groep, zoals verzoekers het benadrukten, inderdaad de groep van de belanghebbende van de

economische sector is, en meer bepaald de tak van de taxi chauffeurs.

Dat de beslissing van tegenpartij dus duidelijk verkeerd gemotiveerd en tegenstrijdig is.

Dat zij zodoende dus de in het middel beoogde beschikkingen schendt.”

Wat betreft de opmerkingen van de commissaris-generaal over hun verklaringen laten verzoekende

partijen het volgende gelden:
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“Overwegende dat tegenpartij verschillende tegenstrijdigheden opwerpt tussen de verklaringen van

verzoeker, van zijn echtgenote en van de schoonzuster van deze laatste.

Dat zo een situatie helaas nogal vaak voorkomt.

Dat noch de echtgenote van verzoeker, noch zijn schoonzuster de door verzoeker beleefde feiten bij

gewoond hebben.

Dat er bijgevolg, zoals vaak, een gebrek aan communicatie tussen partijen bestaat (vaak teneinde

elkaar te beschermen).

Dat dit ook uitlegt dat partijen tijdens hun gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken op verschillende

elementen aandrongen.

Dat verzoeker bijkomende documenten gaat verzamelen, teneinde zijn geloofwaardigheid te versterken

en de beleefde gebeurtenissen aan te tonen.

Dat hij een categorie vertegenwoordigt die bijzonder door de bendes geviseerd wordt.

Dat de toepassing van de subsidiaire bescherming dus onderzocht dient te worden.”

Wat betreft de subsidiaire bescherming en het algemeen geweld in El Salvador citeren verzoekende

partijen uit de COI Focus “El Salvador. Situation Sécuritaire” van 15 juli 2019, waarnaar ook in de

bestreden beslissingen wordt verwezen, uit de website van het Belgische Ministerie van Buitenlandse

Zaken en uit het rapport “Salvador 2017/2018” van Amnesty International. Zij laten hierover het

volgende gelden:

“Dat uit de documentatie waarop tegenpartij zelf zich grondt blijkt dat er in EL SALVADOR inderdaad

een gewelddadige situatie bestaat die vergelijkbaar is met de landen in conflict en met een wijdverbreide

geweld.

Dat tegenpartij in dit verband trouwens op zijn minst beknopt is.

Dat zij alleen aanvoert dat er geen situatie van wijdverbreid geweld bestaat, verwijzend naar het

hieronder vernield document, en preciserend dat het geweld staatsburgers met een specifiek profiel

viseert.

Dat zij nochtans ook benadrukt : « het geweld is in El Salvador wijdverspreid is en wordt gepleegd door

georganiseerde misdaadgroepen, de Salvadoraanse politie en de veiligheidsdiensten ».

Dat zij er ook aan toevoegt « De georganiseerde misdaad is erg actief in El Salvador ».

Dat zij zo zelf een algemeen geweldklimaat noteert.

Dat zij anderzijds ook benadrukt dat « 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 ».

Dat deze verklaringen op zijn minst onverenigbaar met het COl FOCUS verslag van 15 juli 2019 waarop

tegenpartij zich grondt en dat preciseert dat : « Le 7 mars 2016, Ie président Scinchez Cerén déclare

que le Salvador s'est transformé en espace de guerre entre le gouvernement et les membres des

gangs ».

Dat de motivering van tegenpartij eens te meer tegenstrijdig lijkt te zijn.

Dat zij haar voorzorgs- en zorgvuldigheidsplicht duidelijk niet heeft nagekomen.

Dat zij zodoende de in het middel beoogde beschikkingen schendt.”

Daarnaast wijzen verzoekende partijen op het profiel van verzoeker als taxichauffeur. Zij citeren uit de

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

El Salvador” van UNHCR van maart 2016, waarin de categorieën van personen worden vermeld

waarvan geacht wordt dat zij een specifiek profiel vertonen dat aanleiding geeft tot bedreigingen en

gewelddadigheden vanwege bendes en waaruit blijkt dat taxichauffeurs geviseerd worden, evenals uit

de voornoemde COI Focus. Zij stellen dat verzoeker tijdens zijn gehoor vermeldde dat hij gevraagd

werd om rentes te betalen en dat hij dit weigerde. Zij stellen tevens dat “de COI Focus van

september 2020” uitdrukkelijk vermeldt dat de taxichauffeurs door de bendes bijzonder geviseerd

worden. Voorts citeren verzoekende partijen passages uit de bestreden beslissingen over de situatie

van Salvadoranen die uit het buitenland terugkeren en laten zij nog het volgende gelden:

“Dat tegenpartij dus erkent dal verzoekers in geval van terugkeer naar EL SALVADOR des ter meer

geviseerd zullen worden om een rente te betalen.

Dat men eraan herinnert dat verzoekers in geval van weigering vermoord zouden kunnen worden.

Dat verzoeker trouwens al weigerde de bendes te helpen.

Dat tegenpartij hieraan toevoegt : « 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 ».
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Dat tegenpartij dus zelf erkent dat de veiligheidsvoorwaarden in geval van repatriëring niet gewaarborgd

kunnen worden.

Dat het verslag van het UNHCR trouwens ook als specifieke categorie de personen viseert die naar

EL SALVADOR terugkomen na een verblijf in het buitenland.

Dat, zoals het verslag van het UNHCR het trouwens benadrukt, de bendes de personen die hen aan de

autoriteiten aangeven ook streng bestraffen.

Dat boven de toename van de vervolgingen om de renta te betalen op straffe van vermoord te worden,

verzoekers in voorkomend geval de gevolgen zullen moeten dragen van de asielaanvraag die zij in

België indienden en tijdens welke zij de praktijken van de bendes aangaven.

Dat dus blijkt dat verzoekers een specifiek profiel vertonen, vatbaar voor vervolgingen, niet alleen

wegens de status van werker van verzoeker in het kader van het vervoer en zijn weigering de bendes te

helpen, maar ook wegens hun verblijf in het buitenland en het indienen van hun asielaanvraag.

Overwegende dat de tegenpartij het arrest ELGEFAJI van het Hof van Justitie van de Europese Unie

dd. 17 juli 2008 nr. 25904/07 inroept om artikel 48/4 § 2 c) te interpreteren.

Dat zij in haar redenering een deel van de lessen vergeet die in dit arrest geleerd werden, hetzij het

begrip van de "sliding-scale test" Dat het Hof in haar paragraaf 39 inderdaad bijvoegt : « À cet égard, il

convient de préciser que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté

spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de

violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire. »

Dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de nationale Hoven en Rechtbanken dit

beginsel in hun rechtspraak vastgelegd hebben.[29]

Dat een dergelijke redenering in huidig geval toegepast dient te worden.

Dat verzoeker taxichauffeur is.

Dat hij in dit kader een meer kwetsbaar publiek vertegenwoordigt.

Dat het vereiste geweldsniveau dus lager moet zijn in het kader van de beoordeling van de toepassing

van artikel 48/4.

Dat tegenpartij ten onrechte acht dat er in hun hoofde geen vrees bestaat in geval van terugkeer naar

EL SALVADOR.

Dat haar motivering nogmaals gebrekkig en onbegrijpelijk is.

Dat zij zodoende de in het middel beoogde beschikkingen schendt.”

Ten slotte citeren verzoekende partijen nog uit voornoemde COI Focus van 15 juli 2019, uit voornoemde

“Guidelines” van UNHCR en uit het artikel “Violence des gangs,violence sexiste et crime de haine en

Amérique centrale : réponse de l’Etat face à responsabilité de l’Etat”, waaruit zij concluderen dat zij

“duidelijk niet over een bescherming van de Salvadoraanse autoriteiten zullen genieten” en dat “hun

leven overigens bedreigd zou worden indien zij klacht zouden indienen”.

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden het artikel “Salvador” op de website van het Belgische

Ministerie van Buitenlandse Zaken (stuk 3) en het rapport “Salvador 2017/2018” van Amnesty

International (stuk 4) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 21 mei 2021 legt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

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

nota neer waarin (onder meer) wordt gerefereerd aan de COI Focus “El Salvador. Situation sécuritaire”

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

17 december 2020.

2.2.3. Ter terechtzitting leggen verzoekende partijen overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet een aanvullende nota neer met de volgende nieuwe stavingstukken:

- een foto van de taxikaart van de aanvrager;

- foto’s van de garage van de grootmoeder;

- het bewijs van de arrestatie van de leider van de bende 18 met wie verzoeker al problemen kende;

- het bewijs van de jonge leeftijd en het geweld van de nieuwe leden van de bende 18.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Ontvankelijkheid van het middel
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In de mate dat verzoekende partijen aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te

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

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

Vreemdelingenwet. Bovendien houden de bestreden beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregel

in.

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

2.3.2. De motieven van de bestreden beslissingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

determinerend motief aangeven op grond waarvan de beslissingen zijn genomen.

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

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

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

beschermingsstatus worden geweigerd aangezien hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij El Salvador

diende te verlaten en/of er niet naar terug zou kunnen keren uit een gegronde vrees voor vervolging of

dat hij er een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade omdat (A) er geen geloof kan worden

gehecht aan zijn problemen met de bende 18, omdat (B) er geen elementen aanwezig zijn om te

concluderen dat hij louter en alleen op basis van zijn verblijf in het buitenland bij een terugkeer naar

El Salvador in vluchtelingrechtelijke zin vervolgd zal worden of een reëel risico loopt blootgesteld te

worden aan een in artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet aangehaalde behandeling en hij in dit

verband overigens zelf geen vrees heeft aangehaald en omdat (C) er geen zwaarwegende gronden

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

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

vaststellingen en overwegingen worden in de eerste bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Ook in de motieven van de tweede en de derde bestreden beslissing wordt verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Daarnaast

bevatten ook deze beslissingen een motivering in feite, met name dat uit de verklaringen van eerste en

tweede verzoekster blijkt dat alle redenen voor hun verzoeken om internationale bescherming gelinkt

zijn aan de problemen van verzoeker en dat aangezien in het kader van het verzoek van verzoeker de

beslissing is genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, omwille van het ongegronde karakter van zijn asielmotieven, ten aanzien van

eerste en tweede verzoekster evenmin kan worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, waarbij de motieven van de eerste

bestreden beslissing worden hernomen.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissingen worden gelezen zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en

hierdoor tevens hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te

wenden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan.

Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou

stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn

genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht.
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Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet

aangetoond.

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

Verzoekende partijen verklaren niet te kunnen terugkeren naar El Salvador, waar zij vrezen te worden

vermoord door de bende 18. Zij verklaren dat verzoeker voor zijn vertrek al 15 jaar als taxichauffeur

werkte en dat al die tijd bendeleden hem om gratis ritten vroegen. Op 5 september 2019 zou verzoeker

een telefoontje van een lid van de bende 18 hebben gekregen die zei dat ze met hem wilden praten.

Verzoeker zou hierop zijn ingegaan en drie jonge bendeleden hebben ontmoet die wilden dat hij vanaf

die dag maandelijks 250 dollar per maand betaalde. Verzoeker zou dit geweigerd hebben, waarop er

nog twee bendeleden verschenen en er een gevecht ontstond waarbij hij werd geslagen. Een van de

bendeleden zou een pistool op verzoekers hoofd gericht hebben en gezegd hebben dat verzoeker ging

sterven. Omdat de bendeleden op dat moment zagen dat er een politiewagen kwam aangereden,

zouden ze zijn weggevlucht. Verzoeker zou dan meteen naar huis gegaan zijn en zijn collega hebben

gebeld, die hem samen met zijn partner en haar twee kinderen afzette in de omgeving van het huis van

zijn grootmoeder in de kolonie San Antiono. Op 6 september 2019 zou verzoeker naar het ziekenhuis in

Soyapango zijn gegaan om zich te laten verzorgen. Op 16 september 2019 zou verzoeker zijn paspoort

zijn gaan afhalen bij de instanties van El Salvador en op 13 oktober zouden verzoekende partijen

El Salvador hebben verlaten.

Blijkens de bestreden beslissingen wordt verzoekende partijen de vluchtelingenstatus geweigerd omdat

er geen geloof kan worden gehecht aan hun problemen met de bende 18 nu (i) tweede verzoekster erg

inconsistente verklaringen aflegt omtrent deze problemen, (ii) verzoeker tegenstrijdige verklaringen

aflegde over de renta die hij diende te betalen, (iii) verzoeker en eerste verzoekster tegenstrijdige

verklaringen aflegden over de diensten die de bendeleden vroegen, (iv) het zeer vreemd is dat zij nooit

eerder problemen hadden met de bende 18, (v) er ook inzake de gebeurtenissen op 5 september 2019

zelf verschillende tegenstrijdigheden en inconsistenties dienen te worden aangestipt, (vi) het gedrag van

verzoeker niet in overeenstemming is met zijn verklaarde vrees om in El Salvador te worden vermoord,

(vii) verzoekers familie, waaronder zijn vader en twee dochters, steeds zijn blijven wonen in het huis van

zijn grootmoeder en bij zijn ex-vrouw enkele straten verder, (viii) verzoeker het nagelaten heeft om een

verzoek om internationale bescherming in te dienen in Spanje, het eerste Europese land dat hij

binnenkwam en (ix) de door hen voorgelegde documenten deze beslissingen en beoordeling niet

kunnen wijzigen.

Hieruit blijkt dat de commissaris-generaal de verzoeken om internationale bescherming van

verzoekende partijen op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft

uiteengezet waarop hij zijn beslissingen baseert. Te dezen ondernemen verzoekende partijen in

voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de motieven van de bestreden beslissingen te

weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoekende partijen toe om deze motieven aan

de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te

beperken tot het poneren van een vrees voor vervolging, het herhalen van eerder tijdens het gehoor

voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) gegeven

verklaringen, het aanhalen van algemene informatie over de veiligheidssituatie in El Salvador en het

louter vergoelijken van de in de bestreden beslissingen vastgestelde tegenstrijdigheden, zonder deze

tegenstrijdigheden, die alle steun vinden in het administratief dossier, in concreto te weerleggen, blijven

verzoekende partijen daartoe echter in gebreke.

De Raad wijst er in dit verband nog op dat van eerste en tweede verzoekster kan worden verwacht dat

zij consistente verklaringen afleggen over de problemen die tot hun vlucht uit hun land van herkomst

hebben geleid, zelfs als zij zelf niet aanwezig waren bij de feiten die zich zouden hebben afgespeeld. Zij

zijn immers samen met verzoeker vertrokken uit hun land van herkomst en hebben gelijktijdig met

verzoeker een verzoek om internationale bescherming ingediend dat gebaseerd is op dezelfde

problemen en vluchtmotieven als deze van verzoeker. Ten overvloede wijst de Raad er nog op dat de

bestreden beslissingen moeten worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen

en dat de bestreden beslissingen allerminst louter gebaseerd zijn op de tegenstrijdige en inconsistente

verklaringen die eerste en tweede verzoekster aflegden. Het is het geheel van de in de bestreden

beslissingen opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de weigering

van de vluchtelingenstatus aan verzoekende partijen. Waar verzoekende partijen nog betogen dat er

een gebrek aan communicatie tussen partijen bestaat (vaak om elkaar te beschermen), beperken zij
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zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van

bewijs. Zij duiden niet – en de Raad ziet niet in – waarom verzoeker, eens in België toegekomen, eerste

en tweede verzoekster niet de juiste toedracht zou hebben verteld over de feiten die tot hun vertrek uit

El Salvador hebben geleid.

De algemene informatie die verzoekende partijen bij hun verzoekschrift voegen over het algemeen

geweld 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 dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekende partijen blijven wat dit betreft in gebreke.

Door in hun verzoekschrift te verwijzen naar passages uit verschillende rapporten waaruit zou blijken dat

taxibedrijven en taxichauffeurs een ernstig risico lopen om bedreigd en afgeperst te worden, doen

verzoekende partijen aan de voorgaande concrete motieven van de bestreden beslissingen geen

afbreuk. Een loutere verwijzing naar het profiel van verzoeker als taxichauffeur volstaat niet om aan te

tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor

vervolging moet in concreto worden aangetoond. Uit de aangehaalde informatie blijkt immers niet dat er

in El Salvador sprake is van groepsvervolging waarbij alle taxichauffeurs het slachtoffer worden van

bedreigingen of afpersing. Door louter hieruit te citeren, zonder deze informatie op hun persoonlijke

situatie te betrekken, blijven verzoekende partijen daartoe in gebreke.

Waar verzoekende partijen nog voorhouden bijkomende documenten te gaan verzamelen teneinde de

geloofwaardigheid van verzoeker te versterken en de beleefde gebeurtenissen aan te tonen, stelt de

Raad vast dat verzoekende partijen bij een ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota enkele

nieuwe stukken voegen die evenwel niet van aard zijn de voorgaande vaststellingen in een ander

daglicht te stellen. Vooreerst betreft het hier slechts fotokopieën en kan aan gemakkelijk door knip- en

plakwerk te fabriceren fotokopieën hoe dan ook slechts een beperkte bewijswaarde worden verleend (cf.

RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).

Wat de foto van het visitekaartje van verzoeker als taxichauffeur betreft, stelt de Raad bovendien vast

dat niet betwist wordt dat verzoeker in zijn land van herkomst taxichauffeur was, doch dat hierover wordt

geconcludeerd dat een loutere verwijzing naar het profiel van verzoeker als taxichauffeur niet volstaat

om aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Dit stuk kan aan

deze conclusie niets veranderen. Op de overige foto’s is een garage, een huis en een doorgang te zien,

doch er kan niet met zekerheid worden afgeleid dat het hier de garage en de omgeving van het huis van

de grootmoeder van verzoeker betreft. Hoe dan ook tonen verzoekende partijen met deze foto’s niet aan

dat zij problemen hebben gekend met enkele leden van de bende 18 en omwille daarvan hebben

moeten onderduiken in het huis van de grootmoeder van verzoeker. Uit de gevoegde persartikels kan

hoogstens blijken dat een leider van de bende 18 gearresteerd is en dat nieuwe leden van deze bende

jong zijn en niet nalaten geweld te plegen. Deze persartikels hebben evenwel geen betrekking op

verzoekende partijen zelf en worden door verzoekende partijen dan ook niet dienstig aangebracht ter

staving van de door hen aangehaalde problemen.

Het betoog van verzoekende partijen is niet dienstig om de hierboven aangehaalde gedetailleerde en

pertinente motieven van de bestreden beslissingen, die draagkrachtig zijn, steun vinden in de

administratieve dossiers en betrekking hebben op de kern van hun vluchtrelaas, te weerleggen of te

ontkrachten. Het geheel van deze motieven blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door de Raad

tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

Nu verzoekende partijen in gebreke blijven de door hen voorgehouden problemen met bendeleden in

El Salvador aannemelijk te maken, is hun betoog dat zij uit hoofde van die problemen deel uitmaken van

een sociale groep in de zin van artikel 48/3, § 4, d), van de Vreemdelingenwet of dat deze problemen

zijn gestoeld op hun (toegeschreven) politieke opvattingen niet dienstig. Waar verzoekende partijen nog

argumenteren dat zij in El Salvador duidelijk niet over een bescherming van de Salvadoraanse

autoriteiten zullen genieten, wijst de Raad er op dat vermits geen geloof kan worden gehecht aan de

door hen voorgehouden problemen, een onderzoek naar de al dan niet voorhanden zijnde

beschermingsmogelijkheden in hun land van herkomst irrelevant is.

Waar verzoekende partijen verwijzen naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad er op

dat hierin wordt gesteld dat er een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging gegrond is en

het risico op ernstige schade reëel is indien de asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds

ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met
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dergelijke schade. Gelet op bovenstaande vaststellingen is er in casu echter geenszins sprake van een

eerdere vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. De verwijzing

van verzoekende partijen ter zake is dan ook niet dienstig.

Voor zover verzoekende partijen nog aanstippen dat zij, gelet op de motieven van de bestreden

beslissingen over terugkeerders uit het buitenland, in geval van terugkeer naar El Salvador des te meer

geviseerd zullen worden om een renta te betalen, wijst de Raad erop dat op basis van de hem ter

beschikking gestelde landeninformatie, niet kan worden aangenomen dat elke Salvadoraan die

terugkeert louter omwille van deze terugkeer een reëel risico loopt op vervolging dan wel op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet. De terugkeer naar El Salvador blijkt

immers een complex gegeven dat door vele factoren wordt beïnvloed waaronder uiteraard het profiel

van de verzoeker om internationale bescherming zelf, de achterliggende redenen van zijn vertrek, de

duur van het verblijf in het buitenland en het land waar hij verbleven heeft. Er moet een onderscheid

worden gemaakt tussen terugkeerders die reeds problemen kenden voor hun vertrek uit El Salvador en

de andere terugkeerders. Voorts is onder meer ook duidelijk dat een verblijf in landen waar de

Salvadoraanse bendes actief zijn (de Verenigde Staten, naburige landen, …) en de eventuele rol van de

terugkeerder bij deze bendes in het buitenland – of in El Salvador zelf voor het vertrek – belangrijk is bij

het beoordelen van het risico in geval van terugkeer. Een individuele beoordeling blijft dan ook

noodzakelijk.

Zoals hierboven uiteengezet, tonen verzoekende partijen niet aan dat zij naar aanleiding van de door

hen aangehaalde incidenten een gegronde vrees voor vervolging hebben bij terugkeer naar El Salvador.

Zij maken dan ook niet aannemelijk dat zij in geval van terugkeer om deze redenen ernstige problemen

zullen ondervinden. Verzoekende partijen laten na in concreto aan te duiden of toe te lichten waarom zij

persoonlijk zouden worden blootgesteld aan de in de beschikbare informatie beschreven risico’s. Het

verblijf van verzoekende partijen in België voor de duur van hun asielprocedure resulteert als dusdanig

ook niet in bijzondere kenmerken waardoor zij identificeerbaar zouden zijn als personen die in het

buitenland hebben verbleven. Overigens hebben verzoekende partijen, zoals in de bestreden

beslissingen terecht wordt opgemerkt en door verzoekende partijen niet wordt betwist, in de loop van de

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

vrees of een dergelijk risico.

De Raad betwist verder niet dat verzoekende partijen bij terugkeer te maken kunnen krijgen met

beroving, afpersing of bedreigingen, maar wijst erop dat dit een alomtegenwoordig en wijdverspreid

fenomeen is waarmee veel Salvadoranen worden geconfronteerd, ongeacht hun migratieverleden. Dit

risico op beroving, afpersing of bedreigingen verschilt niet van het risico waar ook andere Salvadoranen,

met of zonder migratieverleden, in het algemeen aan worden blootgesteld. De loutere mogelijkheid om

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

volstaat niet om een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lopen van ernstige

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

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

minimumniveau van ernst om als foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in

de zin van artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet te kunnen worden aangemerkt, laat staan als

een daad van vervolging in de zin van artikel 48/3, § 2, van de Vreemdelingenwet.

Het geheel van de individuele omstandigheden van verzoekende partijen in acht genomen en cumulatief

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

partijen nalaten concreet aannemelijk te maken dat zij ernstige problemen riskeren bij terugkeer naar

El Salvador omwille van het feit dat zij in het buitenland hebben verbleven en moeten terugkeren naar

hun land van herkomst.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekende partijen geen vrees voor vervolging in

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

aanmerking worden genomen.

2.3.4. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet
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2.3.4.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat verzoekende partijen geen elementen aanbrengen waaruit

een reëel risico op de doodstraf of executie kan worden afgeleid. Ook uit de landeninformatie blijkt niet

dat zij een dergelijk risico lopen in El Salvador.

2.3.4.2. In zoverre verzoekende partijen zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in

artikel 48/4, § 2, b), van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde vluchtmotieven, kan

dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd werd

dat aan de door hen aangevoerde vervolgingsfeiten geen geloof wordt gehecht en dat hun profiel als

terugkeerders uit het buitenland en het profiel van verzoeker als taxichauffeur op zich niet volstaan om

een persoonlijke vrees voor vervolging of reëel risico op het lijden van ernstige schade aan te tonen.

Voorts wordt vastgesteld dat verzoekende partijen geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat zij specifiek worden geviseerd. Verzoekende partijen

maken geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in El Salvador zouden

hebben gekend.

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

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

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

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

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

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

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

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

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

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

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

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

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

confrontaties tussen bendes en de Salvadoraanse overheden, anderzijds.

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

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

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

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

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

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

wordt beaamd in het rapport “An atomised crisis Reframing displacement caused by crime and violence

in El Salvador” van september 2018, opgesteld door het Refugee Law Initiative van de universiteit van

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

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

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

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

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

schuldig maken aan buitengerechtelijke executies en buitenproportioneel geweld.

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

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

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

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

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

aldus doelgericht en niet willekeurig van aard is. Dat het bendegeweld en de campagnes van de
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Salvadoraanse overheden tegen de bendes soms resulteren in interne ontheemding en beperkte

mobiliteit, doet hieraan geen afbreuk.

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

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

Vreemdelingenwet, waarbij het aan verzoekende partijen is om een gegronde vrees voor vervolging of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade te concretiseren. Uit wat hierboven werd besproken,

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

zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet aannemelijk werd gemaakt.

Bij gebrek aan willekeurig geweld in El Salvador, is artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet niet

van toepassing.

2.3.4.4. Verzoekende partijen tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico

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

2.3.5. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekende partijen niet als vluchteling worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Zij tonen evenmin aan dat zij in aanmerking

komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de administratieve dossiers blijkt dat verzoekende partijen

door het CGVS uitvoerig werden gehoord. Tijdens een persoonlijk onderhoud kregen zij de mogelijkheid

hun vluchtmotieven uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of

aanvullende stukken neerleggen en hebben zij zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Spaans machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van de

administratieve dossiers, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst

van verzoekende partijen en op alle dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-generaal niet

zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.7. Waar verzoekende partijen in volkomen subsidiaire orde vragen om de bestreden beslissingen te

vernietigen, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de

commissaris-generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de

Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, tonen verzoekende partijen echter niet aan dat er een

substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissingen die door de Raad niet kan worden

hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend eenentwintig door:
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dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


