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nr. 256 858 van 21 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. GASPART

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

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

vluchtelingen en de staatlozen van 29 januari 2021.

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 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 juni 2021.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat G. GASPART en van attaché I. SNEYERS, 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 15 juli 2019 België binnen met een paspoort en verzoeken op 25 juli 2019 om

internationale bescherming. Op 29 januari 2021 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 3 februari 2021 aan verzoekende partijen aangetekend worden verzonden.

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

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de El Salvadoraanse nationaliteit te bezitten en bent op X1991 geboren in X. U bent in het

bezit van een diploma middelbaar onderwijs en was niet politiek actief. Uw ouders ging uit elkaar toen u

kind was. U woonde tot februari 2019 in de beveiligde residentie Mexicaly gelegen in San Jacinto (San

Salvador). In de regio waar u woonde was de bende Mara Salvatrucha (MS) actief. Rond oktober 2015

werd uw auto door enkele leden van de bende 18 omsingeld toen u met uw vriendin R. A. X. G. (...)

huiswaarts keerde na een voetbalmatch en op de autostrade Comma Lapa in San Salvador autopech

kreeg. U werd met de dood bedreigd en beroofd van jullie waardevolle spullen. De bendeleden dreigden

ermee jullie te doden indien jullie opnieuw naar de buurt zouden komen of een klacht tegen hen zouden

indienen. Van november 2015 tot augustus 2016 werkte u op de Spaanstalige klantendienst van het call

center Sykes in San Salvador. Uw broer O. C. D. A. (...) was ook in dienst bij Sykes, waar hij werkte als

teammanager op de Engelstalige klantendienst. Een medewerker van Sykes die onder leiding van uw

broer D. (…) werkte, M. J. (...), fraudeerde met de kredietkaart van het bedrijf en werd eind 2015

ontslagen. M. J. (...) was furieus en begon wraak te nemen op mensen die mee over zijn ontslag hadden

beslist. Op 15/02/2016 werd de auto van uw broer klemgereden. M. J. (...) stond aan het autoraam van

uw broer en deed het teken van de bende 18. Hij gaf uw broer de opdracht om met hem en een ander

bendelid weg te rijden in uw wagen, maar uw broer weigerde en stapte uit de wagen. Vervolgens reden

ze met de wagen van uw broer weg. De auto van uw broer werd later teruggevonden in de buurt waar

uw broer werd bestolen. Uw broer diende op 15/02/2016 een klacht in bij de politie tegen M. J. (...) voor

diefstal van zijn auto. Toen M. J. (...) dit te weten kwam begon hij uw broer onder druk te zetten om de

klacht in te trekken en dreigde hij ermee uw broer en z’n familie iets aan te doen. Hierop namen jullie

verschillende veiligheidsmaatregelen. U werkte niet langer ’s nachts en vermeed het openbaar vervoer.

Toen in augustus 2016 uw contract bij Sykes werd stopgezet, besloot u zich in te schrijven aan de

Nationale Universiteit van San Salvador en een voorbereidende cursus te volgen voor het

toelatingsexamen. Toen M. J. (...) rond september 2016 plots de campus voorbijreed en u opmerkte

maakte hij het teken van de bende 18. U kreeg schrik en besloot uw studies stop te zetten. Dit was de

laatste keer dat u M. J. (...) zag. Uw broer ontving tussen 2016 en zijn vertrek naar België in juni 2018

nog enkele dreigementen van M. J. (...). Begin 2017 begon u te werken op de klantendienst van het call

center One Link in Antiguo Cuscatlan. In dezelfde periode kreeg uw vriendin een miskraam. Omwille

van de problemen met M. J. (...) nam uw broer in december 2017 uiteindelijk ontslag bij Sykes en

vertrok enkele maanden later, op 04/06/2018, samen met uw zus O. C. G. M. (...) en uw moeder

C. D. O. N. I. (...) naar België waar zij een verzoek om internationale bescherming indienden. U reisde

niet mee omdat uw vriendin toen hoogzwanger was en niet mocht vliegen. Op 13/08/2018 werd jullie

dochter, O. R. F. M. (...) geboren. Na het vertrek van uw broer kalmeerde de situatie met M. J. (...). Uw

moeder, uw zus en uw broer werden in oktober 2018 in België door het CGVS erkend als vluchteling.

In november 2018 vernam u van de bewaker van uw woonplaats Mexicaly dat een onbekende aan de

toegangspoort naar u komen vragen was. U hechtte er verder geen aandacht aan en vermoedde dat

een vriend naar u was komen vragen. In januari 2019 verloor u uw job bij One Link. Midden

februari 2019 verwittigde de bewaker u dat de persoon die in november 2018 langskwam opnieuw aan

de toegangspoort naar u komen vragen was. Aan de hand van de fysieke beschrijving die de bewaker

gaf besefte u dat M. J. (...) naar u op zoek was. U kreeg schrik en trok enkele dagen later met uw gezin

in bij uw grootouders in de private residentie La Merced, dat wat verderop in San Jacinto was gelegen

(San Salvador). Tevens begon u uw vertrek naar België voor te bereiden. Ondertussen hielp u uw

grootvader, die aan alzheimer lijdt en zetelt in de raad van bestuur van een rijschool waar u kon.

Omwille van plaatsgebrek in de woning van uw grootouders, ging uw echtgenote kort na jullie aankomst

met jullie dochter terug bij haar ouders in Nuevos Horizontes in Ilopango wonen. Uw schoonvader werkt

als administratief bediende bij de politie in San Salvador en uw schoonmoeder is verpleegster. Op

31/05/2019 kocht u drie vliegtuigtickets voor een vertrek op 14/07/2019 naar België. Op 13/07/2019

huwde u met uw vriendin. De volgende dag, op 14/07/2019, vertrok u samen met uw echtgenote, jullie

dochter en uw twee schoonbroers R. A. J. A. (...) en R. A. K. A. (...), die problemen kenden met

bendeleden die hen wilden rekruteren, met het vliegtuig uit El Salvador en reisden jullie via Spanje en

Frankrijk naar België. Op 16/07/2019 kwamen jullie in België aan. Op 25/07/2019 diende u een verzoek

om internationale bescherming in. In mei 2020 vernam u via een vriend dat M. J. (...) nog drie keer aan

de ingang van Mexicaly was langsgeweest en nog steeds naar u op zoek was. Bij terugkeer naar

El Salvador vreest u represailles op u en uw gezin door M. J. (...) die u viseert omdat hij wil dat de klacht

die tegen hem loopt wordt ingetrokken zodat hij terug werk kan vinden.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw paspoort, uw DUI

(identiteitskaart), uw huwelijksakte, medische documenten over de zwangerschap van uw echtgenote en

bevalling in augustus 2018 en informatie over een eerdere miskraam in januari 2017, boekingsgegevens
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van uw vlucht naar België, een inschrijvingsbewijs van de universiteit (september 2016), een document

aangaande de functie van uw grootvader bij de raad van bestuur van een rijschoolbedrijf, een

tewerkstellingsattest van het call center Sykes, een tewerkstellingsattest en een loonfiche van het call

center One Link, een klacht bij de politie voor diefstal van een voertuig ingediend door uw broer D. (...)

(dd.15/02/2016) en bijhorend document van de gespecialiseerde eenheid in diefstal en diefstal van

voertuigen van de Fiscalia (dd.22/02/2016).

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming haalde u aan El Salvador te zijn ontvlucht

omdat u problemen kende met M. J. (...) van de bende 18. Deze problemen zouden voortvloeien uit

problemen waarvoor uw broer O. C. D. A. (...) samen met uw zus O. C. G. M. (...) en uw moeder

C. D. O. N. I. (...) in juni 2018 naar België zijn gevlucht en een verzoek om internationale bescherming

indienden. Bij terugkeer naar El Salvador vreest u wraakacties vanwege M. J. (...) die nog steeds zint op

wraak omdat uw broer D. A. (...) in februari 2016 een klacht tegen hem indiende en hij hierdoor geen

werk kan vinden.

Daarnaast haalde u aan in oktober 2015 met uw echtgenote door bendeleden van de 18 met de dood te

zijn bedreigd en van jullie spullen te zijn beroofd toen jullie toevallig op de autostrade autopech kregen

en in een gevaarlijke zone, waar de bende 18 de touwtjes in handen had, terecht waren gekomen.

Voor wat betreft uw vrees voor M. J. (...) en zijn bende 18, dient voorafgaandelijk te worden opgemerkt

dat het loutere feit dat u een gezinslid bent van begunstigden (uw moeder, uw zus en uw broer) van

internationale bescherming geen gevolg heeft voor uw verzoek om internationale bescherming en u niet

automatisch recht geeft op een internationale beschermingsstatus.

Elk verzoek om internationale bescherming dient immers op individuele basis te worden beoordeeld,

waarbij wordt rekening gehouden met de persoon van de verzoeker, de specifieke gegevens van het

dossier en de algemene situatie in het land van herkomst op het ogenblik van de beslissing aangaande

het verzoek om internationale bescherming.

Noch de Conventie van Genève, noch de Europese regelgeving (zie HvJ, 4 oktober 2018, zaak C-

652/16) noch de Belgische wetgeving verplichten de Belgische asielinstanties om een internationale

beschermingsstatus toe te kennen aan een familielid van een begunstigde van internationale

bescherming louter op basis van zijn familieband met deze persoon.

In haar arrest van 4 oktober 2018, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie herhaald en

benadrukt dat de richtlijn 2011/95/EU, zogenaamd ‘Kwalificatie (herschikking)’ de toekenning van

internationale bescherming uitdrukkelijk voorbehoudt aan personen bedoeld in de richtlijn: de personen

die een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging hebben en de personen die een persoonlijk reëel

risico op ernstige schade lopen. Dit is niet het geval wat u betreft, zoals blijkt uit wat volgt.

Dient immers te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakte een gegronde vrees voor vervolging

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming te moeten koesteren.

Ten eerste dient te worden vastgesteld dat u in El Salvador slechts één keer rechtstreeks een

persoonlijke confrontatie met M. J. (...) heeft gekend. Zo zou hij u in september 2016 in de buurt van de

universiteitscampus geïntimideerd hebben toen hij met zijn auto voor een verkeerslicht stond en u

opmerkte. U verklaarde in dit verband zelf dat u na dit incident M. J. (...) niet meer bent tegengekomen

(CGVS, p.14-17). Bovenstaande zet de geloofwaardigheid van de ernst van de bedreiging die op u



RvV X - Pagina 4

rustte sinds uw broer D. (...) in februari 2016 een klacht tegen hem had ingediend voor diefstal van zijn

voertuig op de helling.

Voor wat betreft uw verklaring in dit verband als zou M. J. (...) na het vertrek van uw broer in juni 2018

zijn pijlen op u hebben gericht, dient het volgende te worden opgemerkt. Naast het feit dat u na

september 2016 geen enkele persoonlijke confrontatie had met M. J. (...), tevens niets in uw

verklaringen erop wijst dat M. J. (...) vóór november 2018 naar u op zoek zou zijn geweest (CGVS,

p.18). Rekening houdend met bovenstaande dringt de vraag zich op waarom hij plots in november 2018

aan de toegangspoort van Mexicaly naar u zou komen vragen zijn. Bovendien blijkt uit uw verklaringen

dat u zelf aan dit voorval geen aandacht schonk en u ervan uitging dat een vriend was langsgeweest

(CGVS, p.13). Tevens voegde u er in dit verband aan toe dat u in november 2018 net vernomen had dat

uw werkcontract bij One Link in januari 2019 zou aflopen en op dat moment aldus andere dingen aan

uw hoofd had dan bij de bewaker een beschrijving van de bezoeker te vragen (CGVS, p.13-14).

Bovenstaande verklaringen doen het CGVS verder twijfelen aan de ernst van de door u aangehaalde

vrees voor M. J. (...).

Wat er ook van moge zijn, indien M. J. (...) zoals u verklaarde sinds het vertrek van uw broer in juni 2018

effectief naar u op zoek zou zijn geweest, kan verwacht worden dat hij meer problemen voor u zou

hebben veroorzaakt dan zich enkel in november 2018 en later in februari 2019 naar de toegangspoort

van Mexicaly te begeven en bij de bewaker naar u te vragen (CGVS, p.12-14).

Aanvullend dient in dit verband te worden opgemerkt dat uw verklaringen over de gebeurtenissen na uw

vertrek uit El Salvador nogal vaag zijn. U verklaarde in dit verband dat uw vriend uit Mexicaly u in

mei 2020 opbelde met de boodschap dat M. J. (...) nog drie keer aan de poort langskwam en naar u had

gevraagd, maar slaagde er slechts in één van deze bezoeken (begin mei 2020) in de tijd te situeren

(CGVS, p.16; p.19). Alsook over het feit of er na mei 2020 nog aanwijzingen zijn dat M. J. (...) naar u op

zoek is, bleef u vaag en zei u enkel het volgende: “Mijn beste vriend zei me er niets over.” (CGVS, p.20).

Vervolgens dient in dit verband te worden aangestipt dat uw verklaringen over de reden waarom

M. J. (...) het op u gemunt heeft het CGVS allerminst kunnen overtuigen. U verklaarde in dit verband dat

M. J. (...) het in afwezigheid van uw broer op u gemunt heeft omdat hij wil dat de klacht tegen hem wordt

ingetrokken zodat hij terug kan gaan werken (CGVS, p.13; p.16). Bij bovenstaande dient te worden

opgemerkt dat u, toen hiernaar werd gevraagd, echter geen enkele informatie kon verschaffen over de

stand van het onderzoek tegen M. J. (...) naar aanleiding van de door uw broer reeds in februari 2016

ingediende klacht (CGVS, p.17). Sterker nog, na het vertrek van uw familieleden naar België in

juni 2018 heeft u geen enkele inspanning gedaan om hierover meer informatie in te winnen (CGVS,

p.17). Bovenstaande getuigt van weinig interesse in uw zaak en zet uw algehele geloofwaardigheid

verder op de helling. Immers van iemand als u, die verklaarde net omwille van deze klacht problemen

met M. J. (...) te hebben gekend en hierdoor niet meer naar zijn land verklaart te kunnen terugkeren kan

verwacht worden dat hij op z’n minst een poging doet om zich over de stand van het onderzoek te

informeren.

De ernst van de door u aangehaalde problemen en uw vrees voor M. J. (...) komt verder in het gedrang

door het feit dat uw gedrag in de maanden voorafgaand aan uw vertrek naar België totaal niet in

overeenstemming te brengen is met de door u aangehaalde feiten en vrees.

Uit uw verklaringen voor het CGVS van 13/11/2020 blijkt vooreerst dat u na uw verhuis naar residentie

La Merced, waar u eind februari 2019 bij uw grootouders introk, een vrij actief leven leidde en zich vaak

met de wagen verplaatste.

Zo stelde u in dit verband dat u uw grootvader, die aan alzheimer lijdt, in deze periode meermaals per

week met de auto naar verschillende bestemmingen bracht. Zo vervoerde u hem onder meer naar de

supermarkt, de bank, het militair ziekenhuis en vergaderingen van de raad van bestuur van de rijschool

(CGVS, p.6-7; p.11). Ook blijkt uit uw verklaringen dat uw echtgenote en uw dochter, die in die periode

bij uw schoonouders in Ilopango verbleven, u regelmatig in La Merced kwamen opzoeken en jullie

samen tijd doorbrachten (CGVS, p.10). Bovenstaande handelingen vallen moeilijk te rijmen met iemand

die verklaart een vrees voor zijn leven en dat van gezin te hebben moeten koesteren. Sterker nog, uit

uw verklaringen blijkt bovendien dat uw nieuwe verblijfsplaats la Merced ook in San Jacinto lag waar

dezelfde bende als in Mexicaly actief was (CGVS, p.11). Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat la

Merced zich slechts op tien minuten van Mexicaly bevond, de plaats waar M. J. (...) in november 2018
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en februari 2019 naar u is komen zoeken (CGVS, p.10). Rekening houdend met bovenstaande is het

dan ook uitermate vreemd dat u zich vaak met uw wagen in de zone verplaatste.

Uw verklaring in dit verband als zou het slechts een kwestie van tijd zijn geweest alvorens M. J. (...) en

zijn bende uw nieuwe verblijfsplaats zouden ontdekken, is voorts enkel gebaseerd op vermoedens en

veronderstellingen (CGVS, p.11) die u niet in concreto heeft aangetoond (CGVS, p.11). Niets in uw

verklaringen wijst er immers op dat u tijdens uw verblijf bij uw grootouders door M. J. (...) werd gezocht

(CGVS, p.11).

Dat de woonzone van uw grootouders voor M. (...) moeilijker te bereiken was omdat een rivaliserende

bende in de omgeving opereerde, wijzigt hieraan niets (CGVS, p.7; p.11).

Vervolgens dient in dit verband te worden opgemerkt dat het uitermate merkwaardig is dat u één dag

voor uw vertrek naar België (14/07/2019) in een theesalon in San Jacinto bent gehuwd in aanwezigheid

van verschillende familieleden (CGVS, p.3).

Bovenstaande handelingen vallen opnieuw moeilijk te rijmen met iemand die een vrees voor zijn leven

diende te moeten koesteren.

De geloofwaardigheid van uw vrees voor bendeleden wordt verder ondermijnd door het volgende.

Uit uw verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS van 13/11/2019 blijkt dat u reeds

vóór het incident in februari 2019 de beslissing nam om in september 2019 naar België te vertrekken

(CGVS, p.8). U beweerde in dit verband dat u alles op z’n tijd wilde doen, reeds vóór uw vertrek naar

België gehuwd wilde zijn en wou dat uw dochter reeds 1 jaar was voor jullie naar België zouden

vertrekken (CGVS, p.8). Door de gebeurtenissen in februari 2019 moest u uw trouwplannen en vertrek

naar België, die oorspronkelijk voorzien waren voor september 2019, verplaatsen naar een vroegere

datum (CGVS, p.9). Voorts voegde u er in dit verband aan toe dat u na het verlies van uw job bij One

Link (januari 2019) nog een aantal maanden in El Salvador wilde werken om een groter huwelijksfeest

te kunnen organiseren en om u in een betere financiële situatie te bevinden om naar België te

vertrekken (CGVS, p.9).

Bovenstaande verklaringen wijzen uitdrukkelijk op een gesolliciteerd vertrek en doen normaals ernstige

twijfels rijzen over de ernst van de door u aangehaalde problemen en uw vrees voor M. J. (...).

De vraag die zich verder opdringt is waarom u, die verklaarde sinds het incident midden februari 2019

schrik te hebben gehad voor wraakacties van M. J. (...) en zijn bende en vreesde voor zijn leven en dat

van zijn gezin nog tot 31/05/2019 heeft gewacht met het boeken van een vlucht naar België.

Hiernaar gevraagd haalde u aan dat jullie met jullie familie moesten spreken en uw schoonbroers

R. A. J. A. (...) en R. A. K. A. (...), nog niet helemaal zeker waren van het feit of zij met u en uw gezin

zouden meereizen en of zij in België een nieuw leven wilden starten (CGVS, p.9-10). Dat u en uw

echtgenote jullie vertrek lieten afhangen van het vertrek van andere familieleden, is uitermate

merkwaardig en ondermijnt finaal de ernst en de geloofwaardigheid van de door u geschetste vrees

voor M. J. (...) en jullie nood aan internationale bescherming (CGVS, p.10).

Van een persoon die beweert problemen te hebben in zijn land en een vreest koestert voor zijn leven en

dat van zijn gezin kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij zo snel mogelijk zijn land verlaat.

Rekening houdend met bovenstaande dient te worden besloten dat u uw problemen met M. J. (...) van

de bende 18 en uw vrees bij terugkeer in dit verband niet heeft aangetoond.

Voor wat betreft het door u aangehaalde incident in oktober 2015 met bendeleden (beroving en

bedreiging), dient daarnaast te worden opgemerkt dat het hier om een geïsoleerd incident ging waarvan

u en uw partner toevallig slachtoffer werden omdat jullie zich in een verkeerde buurt bevonden (CGVS,

p. 19). Uit uw verklaringen blijkt verder dat jullie na dit incident nog bijna 4 jaar in jullie land blijven

wonen zijn en de draad van jullie leven gewoon weer opnamen. Evenmin kenden jullie ten gevolge dit

incident nadien nog geen problemen in El Salvador (CGVS, p.19). Tevens verklaarde uw echtgenote in

dit verband dat jullie probleem met M. J. (...), waarvoor jullie het land verlieten, geen enkel verband

houdt met het incident waarmee jullie in oktober 2015 te kampen kregen (CGVS echtgenote, p.8).
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Voor wat betreft het profiel van uw schoonvader die een administratieve functie bekleedt bij de politie in

San Salvador, dient aanvullend te worden opgemerkt dat niets in uw verklaringen erop wijst dat u of uw

echtgenote door uw schoonvaders werk problemen hebben ondervonden (CGVS, p.4-5+CGVS

echtgenote, p.3). Evenmin haalde u elementen aan waaruit blijkt dat uw schoonvader, die momenteel

nog steeds werkzaam is bij de politie in El Salvador problemen kent omwille van zijn job (CGVS, p. 4-5;

p.8+CGVS echtgenote, p.3). Het loutere feit dat uw schoonbroers voor jullie vertrek door bendeleden

over het werk van uw vader werden aangesproken, volstaat niet om een vrees in uw hoofde of dat van

uw echtgenote af te leiden (CGVS, p.5).

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 17 december 2020 (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/

rapporten/coi_focus_salvador._retour_au_pays_apres_un_episode_migratoire_20201217.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 12 oktober 2020 (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/

default/files/rapporten/coi_focus_salvador._situation_securitaire_20201012.pdf blijkt dat afpersing een

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

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

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

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

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

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

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

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

aan een verzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus kan 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 12 oktober 2020 (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/

rapporten/coi_focus_salvador._situation_securitaire_20201012.pdf en de “UNHCR Eligibility Guidelines

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

gemeenrechtelijke criminaliteit, zoals interne afrekeningen tussen georganiseerde misdaadgroepen,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De door u neergelegde documenten tenslotte zijn niet in staat om bovenstaande appreciatie in positieve

zin om te buigen. Uw paspoort, uw identiteitskaart, uw huwelijksakte bevestigen uw identiteit, uw

nationaliteit en uw burgerlijke staat elementen die hier niet ter discussie staan. De boekingsgegevens

van uw vlucht naar België, een tewerkstellingsattest van Sykes, een loonfiche en een

tewerkstellingsattest van One Link, een inschrijvingsbewijs van de universiteit, een bewijs van de functie

van uw grootvader als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van een rijschool tonen het moment

waarop u uw vlucht naar België boekte en uw vluchtgegevens aan, uw werk bij het call center Sykes en

One Link en de functie van uw grootvader bij een rijschool aan, elementen die evenmin door het CGVS

in twijfel worden getrokken. De door u neergelegde medische stukken tonen aan dat uw echtgenote

begin 2017 een miskraam te verwerken kreeg en in augustus 2018 beviel van jullie dochter.

De klacht die uw broer indiende op 15/02/2016 en het document van de Fiscalia (Openbaar Ministerie)

van 22/02/2016 tonen aan dat uw broer D. (...) een klacht indiende tegen M. J. (...) voor diefstal van zijn

wagen, maar vermogen evenmin een ander licht te werpen op de beslissing van het CGVS dat, zoals

hierboven uitgebreid toegelicht, u de door u aangehaalde problemen met M. J. (...) en uw vrees bij

terugkeer niet aannemelijk maakte.

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat het verzoek om internationale bescherming van

uw schoonbroers R. A. J. A. (...) en R. A. K. A. (...) eveneens door het CGVS werd geweigerd.

C. Conclusie

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

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”
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De tweede bestreden beslissing, die ten aanzien van verzoekster – i.e. de echtgenote van verzoeker –

wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de El Salvadoraanse nationaliteit te bezitten en bent op 30/05/1995 geboren in San

Salvador. U bent in het bezit van een diploma middelbaar onderwijs en was niet politiek actief. U komt

uit een gezin met drie kinderen. Uw vader werkt als administratief bediende bij de politie in San Salvador

en uw moeder is verpleegster. U woonde met uw ouders en uw twee broers R. A. J. A. (...) en

R. A. K. A. (...) in Ilopango in San Salvador. In mei 2015 begon u een relatie met O. C. N. J. (...). In

oktober 2015 werd de auto van u en uw vriend plots omsingeld door enkele bendeleden van de 18 toen

u op de autostrade autopech kreeg. De bendeleden vroegen wat jullie er deden en controleerden jullie

documenten. Jullie werden bedreigd en beroofd van al jullie waardevolle spullen. Uiteindelijk lieten ze

jullie gaan met de boodschap jullie te zullen doden indien jullie opnieuw naar die buurt kwamen.

In 2017 trok u in bij de familie van uw echtgenoot in residentie Mexically in San Jacinto (San Salvador).

Jullie deelden de woning met uw schoonmoeder C. D. O. N. I. (...), uw schoonbroer O. C. D. A. (...) en

uw schoonzus O. C. G. M. (...).

Uw schoonbroer kreeg bedreigingen van M. (...), een bendelid van Mara 18 nadat hij begin 2016 klacht

tegen hem had ingediend voor diefstal van zijn voertuig en hij hierdoor geen werk meer kon vinden.

M. (...) zette uw schoonbroer onder druk om zijn klacht in te trekken en als hij dit niet deed zouden hij en

zijn familie gedood worden. In juni 2018 vertrokken uw schoonbroer, uw schoonzus en uw

schoonmoeder omwille van problemen met deze M. (...) naar België. U en uw partner reisden niet mee

omdat u toen hoogzwanger was. Op 13/08/2018 werd jullie dochter O. R. F. M. (...) geboren. In februari

2019 verlieten jullie Mexicaly nadat M. (...) aan de bewaker van de residentie vragen over uw vriend had

gesteld. Tevens werden jullie ingelicht door de bewaker dat M. (...) in november 2018 ook al naar uw

vriend was komen vragen. Enkele dagen later trokken jullie in bij de grootouders van uw vriend in La

Merced in San Jacinto (San Salvador). Uw vriend voerde er taken uit voor zijn grootvader die een bedrijf

had. Omdat er weinig plaats was in de woning van Nestors grootouders, trok u twee weken later samen

met uw dochter opnieuw in bij uw ouders in Ilopango, waar u bleef wonen tot aan uw vertrek naar

België. In mei 2019 kenden uw twee broers problemen met bendeleden van de Mara Salvatrucha (MS)

die hen wilden inlijven

De bendeleden waren er tevens achter gekomen dat uw vader bij de politie werkte.

Op 13/07/2019 trad u in San Salvador in het huwelijk met uw vriend N. J. (…). De volgende dag, op

14/07/2019, vertrok u samen met uw echtgenoot, jullie dochter F. (...) en uw twee broers J. A. (...) en

K. A. (...) naar België. Uw ouders wonen sinds juli 2019 in de private residentie Los Alamos in Zacamil

(San Salvador). Via een vriend van uw echtgenoot vernamen jullie in mei 2020 dat M. (...) nog meerdere

keren aan de toegangspoort van Mexicaly was langsgekomen en naar uw echtgenoot had gevraagd.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw paspoort en het paspoort

en de geboorteakte van uw dochter neer.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar heeft 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 geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

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

verplichtingen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u zelf geen persoonlijke problemen kende (CGVS, p. 3) en zich beroept op

dezelfde motieven als uw echtgenoot O. C. N. J. (...).

Bij de beoordeling van zijn verzoek om internationale bescherming oordeelde het CGVS hem zowel de

status van vluchteling als de status van subsidiaire bescherming te weigeren omdat hij niet aannemelijk
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maakte een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade te moeten koesteren.

Gezien u zich op dezelfde elementen beroept, kan voor u dezelfde beslissing genomen worden. De

beslissing van uw echtgenoot luidt als volgt:

(…)

Het louter verwijzen naar problemen van ontvoeringen en verdwijningen van kinderen in uw land zonder

in dit verband een vrees in hoofde van uw tweejarige dochter in concrete aan te tonen volstaat tot slot

niet om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie of een reëel risico op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, § 2, b) in hoofde van uw dochter aannemelijk te maken (CGVS, p.14).

De door u neergelegde documenten tenslotte, zijn niet in staat om bovenstaande appreciatie in positieve

zin om te buigen. Uw paspoort en het paspoort en de geboorteakte van uw dochter bevestigen uw

identiteit en nationaliteit en deze van uw dochter, elementen die hier niet ter discussie staan.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4, 48/6,

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM),

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

bestuurshandelingen, van de rechten van verdediging en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens

werpen zij een beoordelingsfout op.

Verzoekende partijen vangen de uiteenzetting van hun enig middel aan met het geven van een

samenvatting van de motieven van de bestreden beslissingen en een theoretische uiteenzetting over de

principes voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming.

Vervolgens voeren zij het volgende aan wat betreft de geloofwaardigheid van hun relaas:

“B.1. Niet betwiste elementen.

Het is niet betwist dat de broer van verzoeker, Mijnheer O. C. D. A. (...) een belangrijk probleem

ondervond met een bendelid M. T. J. (...) die ni hetzelfde bedrijf als gem en verzoeker werkte. Deze

problemen beginne met het ontslag van M. T. J. (...), de vraag van M. T. J. (...) voor een dienst aan de

broer van verzoeker, de poging tot ontvoering van de broer van verzoker, de diefstal van de auto van de

broer van verzoeker, de klacht van de broer van verzoeker tegen M. T. J. (...). Om deze redenen

bedreigde M. T. J. (...) de broer van verzoeker en heel zijn familie. Hierdoor nam verzoeker

verschillende veiligheidsmaatregelen: hij werkte niet meer ’s nachts en nam het openbaar vervoer niet

meer. Dit is allemaal niet betwist.

De broer van verzoeker, zijn zus (O. C. G. M. (...)) en zijn moeder (C. D. O. N. I. (...)) verlaten

El Salvador omwille van deze bedreigingen op 04/06/2018.

Al deze feiten werden als geloofwaardig geacht in het kader van hun asielaanvraag. Het risico op

vervolging werd ook aannemelijk geacht, in die mate dat het statuut van vluchteling erken werd aan de

broer van verzoeker, zijn zus en zijn moeder; dit op basis van de bedreigingen van M. T. J. (...).

Deze erkenning is een relevant element in de beoordeling van verzoekers vluchtmotieven, gezien deze

erkenning op dezelfde feiten berust dan de vrees van verzoekers, zijnde de bedreigingen vanuit

M. T. J. (...), bedreigingen die op zich door de verwerende partij niet worden betwist.

Hoewel een individueel onderzoek uiteraard noodzakelijk is, moet er worden herhaald dat gezinsleden

van vluchtelingen, door hun verwantschap met de vluchtelingen normaal gezien op zodanige wijze

kwetsbaar zijn voor daden van vervolging dat zulks een grond voor de toekenning van de status van
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vluchteling zou kunnen vormen (Richtlijn 2011/95/UE, overweging 36,) (zie in die zin arrest van U Raad,

n° 248.319 van 28 januari 2021). In dit opzicht moet er worden onderlijnd dat de bedreigingen van

M. T. J. (...) zich richtten tot de hele familie van verzoekers broer, inclusief dus verzoeker zelf.

Dit element, samengenomen met de algemene informatie die aantoont dat niet enkel personen die zich

hebben verzet tegen het gezag van de bende of klacht indienden tegen bendeleden een risico lopen

maar ook de familie van deze personen. Dit blijkt trouwens ook door het feit dat de zus en de moeder

van verzoeker ook als vluchteling werden erkend.

Dit is des te meer het geval nu al deze personen samen op hetzelfde adres in Mexicaly woonden tot in

juni 2018 en het vertrek van e broer, de zus en de moeder van verzoeker.

Dit risico is nog hoger gezien verzoeker samen met zijn broer D. A. (...) werkte en dat de problemen

tussen de broer en M. T. J. (...) hun oorzaak op de werkvloer vinden. Verzoeker is dus duidelijk als

familielid geïdentificeerd door M. T. J. (...).

B.2. Antwoord op de motieven van de bestreden beslissing.

Een mogelijk uitleg van het feit dat M. T. J. (...) niet eerder kwam naar Mexicaly op zoek naar verzoeker

kan verzoeker enkel gissen. Meerdere hypotheses bestaan, waaronder ook het feit dat de zone waar de

Colonia Mexicaly zich bevindt onder de controle is van de bende MS, en M. T. J. (...) tot de Bende 18

behoort. Om die redenen is het voor hem moeilijk en gevaarlijk om aanwezig te zijn in deze zone.

Daarnaast nam verzoeker ook voorzorgmaatregelen om nooit het openbaar vervoer te nemen en dus

minder aanwezig te zijn in het openbaar. Daar bovenop was hij nooit aanwezig in zones onder de

controle van de bende 18.

Dat het risico toen actueel was blijkt uit het feit dat de verwerende partij het statuut van vluchteling aan

de broer, zus en moeder van verzoekster erkende in oktober 2018, zijnde enkele weken voor het

bezoek van M. T. J. (...) op de colonia Mexicaly. Dit is ook de reden waarom de familieleden van

verzoeker niets over dit incident hebben kunnen zeggen tijdens hun persoonlijk onderhoud in van

9 oktober 2018.

Verzoeker werd toen niet onmiddellijk ongerust omdat hij pas in februari een beschrijving kreeg die hem

toeliet en link te doen tussen de persoon die naar hem komt vragen en M. T. J. (...).

Verzoeker betwist dat hij vaag zou zijn over de de drie bezoeken van M. T. J. (...) op Mexiclay na zijn

vertrek. Hij kon aangeven dat M. T. J. (...) met de bewaker sprak, dat hij op zoek was naar hem, dat hij

in een rode en een witte auto langskwam en dat het laatste bezoek in mei 2020 plaatsvond. Enkel de

exacte datum van de twee eerste bezoeken kent hij niet. Dit doet geen afbreuk aan al de informatie die

hij wel kon geven over deze feiten.

Verzoeker heeft inderdaad niet ingelicht naar de klacht van zijn broer. Verzoeker ziet niet in in welke

hoedanigheid hij zich zou kunnen inlichten. Ten tweede vertrouwt hij de politie niet aangezien de

corruptie ervan en het feit dat zij zijn broer niet hebben kunnen beschermen. Dit laatste blijkt terecht,

gezien de verwerende partij aan de broer van verzoekende partij het vluchtelingenstatuut erkende.

Verwerenede partij blijkt uit het oog te verliezen dat de bende die actief is in Mexicaly en La Merced, de

colonia van de grootouders van verzoeker de MS is en dat M. T. J. (...) tot de bende 18 behoort. De

reden waarom hij in gevaar was in Mexicalky, en moest verhuizen en apart leven van zijn vrouw en kind

is omdat M. T. J. (...) wist dat hij daar woonde. Hij kon zich dus relatief veilig voelen in de colonia La

Merced. Dit is ook de reden waarom hij, met de nodige voorzorgmaatregelen, zijn grootvader kon

helpen door hem te vervoeren en dat zijn vrouw en kind wel af en toe naar de colonia La Merced kon

komen.

Toch was het een kwestie van tijd dat M. T. J. (...) hem zou terugvinden. Verzoeker kan niet voor altijd

de zones van de bende 18 vermijden.

Het is begrijpelijk dat verzoekers hun burgerlijke stand in orde wensen te brengen voor hun vertrek van

hun land. In kleine comité trouwen in een redelijke beslissing die weinig risico inhoudt.

Het feit dat verzoeker nog drie maanden in het land bleef nadat hij besefte dat het risico groot was, of

dat hij eerder al dacht dat hij het land zou moeten verlaten is onvoldoende om aan de geloofwaardigheid

van de ondergane bedreigingen te twijfelen, of de ernst ervan.

Het incident van oktober 2015 is inderdaad niet de aanleiding van het vertrek van verzoekers. Hij moet

echter wel in rekening genomen worden, in een onderzoek van het cumulatief effect van alle ervaringen

van verzoekers.

Dit geld trouwens ook voor het profiel van de vader van verzoekster. Op zich volstaat dat misschien niet

om te besluiten dat er een nood is aan internationale bescherming, maar het cumulatief effect ervan

moet in rekening genomen worden.

Dit zijn elementen die zouden moeten rechtvaardigen dat er een ruime toepassing wordt gemaakt van

het voordeel van het twijfel, in overeenstemming met artikel 48/6, §4 van de wet van 15.12.1980.

Hun relaas moet als geloofwaardig worden geacht.”
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Vervolgens stellen verzoekende partijen dat het feit dat men het slachtoffer is van de bendes en hun

praktijken in de context van El Salvador een zwaarwichtig feit is dat een gegronde vrees met zich

meebrengt en een reëel risico inhoudt op een schending van de artikelen 2 en 3 van het EVRM. Zij

menen geloofwaardig te zijn wanneer zij stellen dat zij reeds het slachtoffer waren van de bende.

Verzoekende partijen menen verder dat de ernst van de incidenten die zij in El Salvador ondergaan

hebben en de impact daarvan onmogelijk onderschat kan worden en in overweging moet worden

genomen, waarna zij verwijzen naar de artikelen 48/3, § 2, eerste lid, en 48/7 van de Vreemdelingenwet.

Deze laatste bepaling houdt volgens verzoekende partijen een omkering van de bewijslast in, in die zin

dat bij reeds ondergane vervolging of ernstige schade of bij ondergane bedreiging daarmee, de

commissaris-generaal, en na eventueel beroep de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de

Raad) met hervormingsbevoegdheid, het tegenbewijs dient te leveren van “goede redenen” om aan te

nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. Verzoekende partijen

betogen dat, aangezien hun verklaringen aantonen dat zij reeds slachtoffer waren van de pandilla, er

moet worden vermoed dat deze vervolgingen opnieuw zullen plaatsvinden in geval van terugkeer, in het

bijzonder nu uit de objectieve informatie inzake de situatie in El Salvador blijkt dat deze gebeurtenis een

groot risico op toekomstige vervolging met zich meebrengt. Verzoekende partijen wijzen op de

algemene context in El Salvador die wordt gekenmerkt door een heel hoog niveau van geweld als

gevolg van een gewapende strijd tussen bendes (de mara’s of pandilla's) onderling en tussen de bendes

en de veiligheidsdiensten (politie en leger). De bendes zijn overal aanwezig, zowel in ruraal als stedelijk

gebied, en zijn actief in, volgens sommige schattingen, 247 van de 262 gemeentes van het land. Als

gevolg van deze situatie en de extreme mate en vormen van geweld dat er op onophoudelijke wijze

plaatsvindt, wordt El Salvador door talrijke gezaghebbende organisaties en bronnen beschouwd als een

van de meest gewelddadige landen ter wereld. Verzoekende partijen verwijzen hiervoor naar de COI

Focus “El Salvador. Situation Sécuritaire” van 15 juli 2019. De organisatie van de bendes maakt dat

informatie over personen die bij bendes in een negatief daglicht staan, bewaard en in sommige gevallen

ook verspreid wordt naar leden van dezelfde bende in andere wijken. Dit uit zich in het feit dat wie

verhuist of zich als nieuwkomer in een wijk vestigt mogelijk het voorwerp uitmaakt van een onderzoek

door de heersende bende, die de situatie van deze persoon checkt bij de bendeleden van de kolonie

van oorsprong van de betrokkene. Eens men bij de bende als individu in een negatief daglicht komt te

staan, is de kans dan ook reëel dat deze informatie bewaard wordt en in geval van terugkeer naar

El Salvador, van zodra men in contact komt met leden van diezelfde bende, boven komt drijven, zo

vervolgen zij. Verzoekende partijen betogen nog dat objectieve informatie bevestigt dat personen die

reeds eerder individueel problemen met bendes ondervonden werkelijk een groot risico lopen om in

geval van terugkeer opnieuw ernstige problemen te ondervinden zoals afpersing, wanbehandelingen,

belemmering van de persoonlijke vrijheid of zelfs moord, of moord van familieleden, en verwijzen hiertoe

naar de COI Focus “Salvador. Retour au pays des ressortissants” van 12 juli 2019 en de update ervan

van 9 januari 2020 en naar andere bronnen die deze informatie zouden bevestigen. Verzoekende

partijen besluiten dat in het licht van deze informatie kan worden aangenomen dat zij een groot risico

lopen om in geval van terugkeer door de bende vervolgd te zullen worden en achten het, rekening

houdende met het bestaan van dit risico, absoluut geen optie om naar El Salvador terug te keren.

Verzoekende partijen betogen voorts dat de beoordeling van de nood aan internationale bescherming

een toekomstgericht onderzoek vereist en dat daarbij “het cumulatief effect van alle persoonlijke

omstandigheden” in overweging moet worden genomen. Zij wijzen erop dat terugkeer naar El Salvador

een complex gegeven is dat door verschillende factoren kan worden beïnvloed, waaronder het profiel

van de verzoeker. Zij betogen dat hoewel een individuele beoordeling imperatief blijft, het erkennen van

een bepaald risicoprofiel niet zonder invloed is voor de beoordeling van het risico in geval van terugkeer

en menen dat hoe hoger het risicoprofiel is, hoe ruimer het voordeel van de twijfel toegepast moet

worden.

Met verwijzing naar de COI Focus “El Salvador. Retour au pays des ressortissants” van

17 december 2020 en het rapport “Deported to Danger – United Stated Deportation Policies Expose

Salvadorans to Death and Abuse” van Human Rights Watch van februari 2020 voegen verzoekende

partijen verder toe dat hun verblijf in het buitenland an sich eveneens aanleiding geeft tot een verhoogd

risico om bij terugkeer als welvarend te worden beschouwd en het slachtoffer te worden van afpersing

en de daarmee vaak gepaard gaande gewelddaden. Het bestaan van een verhoogd risico in geval van

terugkeer blijkt volgens verzoekende partijen heel duidelijk uit de inhoud van voornoemd rapport van

Human Rights Watch, waarin er monitoring werd gedaan aan moorden en andere bedreigingen of

aanvallen van personen die na een verblijf in het buitenland naar El Salvador gedeporteerd worden.

Verzoekende partijen menen dat op basis van deze informatie dient te worden besloten dat zij

verschillende kenmerken vertonen op basis waarvan zij als risicopersonen dienen te worden beschouwd

in geval van terugkeer naar El Salvador. Zij besluiten op basis van “het cumulatief effect van deze



RvV X - Pagina 12

risicofactoren” dat zij een risico op vervolging of op ernstige schade in geval van terugkeer voldoende

aannemelijk hebben gemaakt.

Voorts halen verzoekende partijen landeninformatie aan waaruit volgens hen blijkt dat de

Salvadoraanse autoriteiten ofwel niet in staat zijn ofwel niet bereid zijn om een daadwerkelijke

bescherming te bieden aan de personen die slachtoffer zijn van de bendes. Zij wijzen erop dat de

moeilijkheid om bescherming door de nationale autoriteiten te verkrijgen ook wordt onderlijnd door

UNHCR in twee recente tussenkomsten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de

Amerikaanse rechtbanken (stukkenbundel verzoekende partijen, stukken 3 en 4). Deze algemene

informatie wordt volgens verzoekende partijen ook bevestigd door hun persoonlijke omstandigheden. Zij

lichten toe dat zij klacht hebben ingediend en de raad hebben gekregen om met de bendeleden te

onderhandelen. Impliciet geeft de overheid zelf toe dat zij weinig kan en zal doen voor hun bescherming,

aldus verzoekende partijen, die er verder op wijzen dat de advocaten van verzoeker in hun verklaring

van 14 september 2020 bevestigen dat zij tot nu toe geen enkele informatie hebben gekregen over de

evolutie van een eventueel onderzoek.

Verder betogen verzoekende partijen dat ook een hervestiging op een andere locatie in El Salvador hen

geen veiligheid kan bieden. Zij menen bij hervestiging het voorwerp te zullen vormen van een onderzoek

door de daar aanwezige bendeleden. Verzoekende partijen citeren uit voornoemd rapport van Human

Rights Watch dat volgens hen bevestigt dat interne hervestiging uiterst moeilijk en gevaarlijk is. Zij zijn

dan ook van mening dat de specifieke gebeurtenissen die zij ondergingen in El Salvador ertoe leiden dat

zij in geval van terugkeer naar dat land een reëel risico lopen om als gevolg hiervan vervolgd of ernstig

geschaad te worden, zonder dat zij zich elders in hun land van herkomst aan dit gevaar kunnen

onttrekken.

Verzoekende partijen verwijzen voorts naar artikel 48/3, § 4, e), van de Vreemdelingenwet voor wat

betreft het begrip ‘politieke overtuiging’ en naar artikel 48/5, § 1, van dezelfde wet, waaruit blijkt dat

vervolging of ernstige schade kan uitgaan van of worden veroorzaakt door niet-overheidsactoren. Zij

stellen dat uit verschillende bronnen blijkt dat de bendes in El Salvador niet als louter gemeenrechtelijke

criminele actoren opereren, maar dat zij wel degelijk de voorbije jaren in grote mate gepolitiseerd zijn en

als een parallelle autoriteit, naast de staat, functioneren, zodat zij zonder enige twijfel een actor bedoeld

in artikel 48/5, § 1, b) of c), van de Vreemdelingenwet vormen. Een vorm van verzet tegen deze

autoriteit vormt wel degelijk de uiting van een politieke overtuiging, met name het standpunt dat men de

bendes niet in deze positie wil bestendigen, aldus verzoekende partijen, die menen dat de vervolging

door de bende die zij vrezen wel degelijk een vervolging is “die het vervolg is van een (politieke)

verzetsdaad ten opzichte van de autoriteit van de bende”.

Ten slotte voeren verzoekende partijen met betrekking tot de interpretatie van artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet aan dat uit de COI Focus waarnaar het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) verwijst blijkt dat meerdere bronnen van oordeel zijn dat

er in El Salvador wel degelijk sprake is van een gewapend conflict. Ter staving citeren zij uit een Policy

Brief van de GIWPS van november 2018 en een artikel van 23 november 2019, gepubliceerd in het

Journal of International Humanitarian Legal Studies. Verzoekende partijen betwisten verder dat alleen

mensen met een bepaald profiel worden geviseerd en nuanceren deze stelling onder verwijzing naar

wat kan worden gelezen in de COI Focus “El Salvador. Situation sécuritaire” van 27 februari 2015,

waaruit volgens hen duidelijk blijkt dat iedereen toen een risico liep blootgesteld te worden aan het

geweld. Er is volgens verzoekende partijen geen aanwijzing dat de situatie in El Salvador anno 2020

drastisch veranderd is. Zij citeren meerdere bronnen waaruit volgens hen blijkt dat er in El Salvador niet

alleen sprake is van doelgericht geweld. Mede in aanmerking genomen dat El Salvador één van de

gevaarlijkste landen ter wereld is met moordcijfers zo hoog als in sommige door oorlog geteisterde

landen, zijn verzoekende partijen van mening dat er voor burgers in El Salvador wel degelijk sprake is

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 in de zin van artikel 48/4,

§ 2 c) van de Vreemdelingenwet”.

Om deze redenen menen verzoekende partijen dat hen de vluchtelingenstatus of minstens het statuut

van subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet moet worden

toegekend. In ondergeschikte orde menen zij dat de bestreden beslissingen onvoldoende en niet op een

serieuze en zorgvuldige manier gemotiveerd zijn, onder andere wat betreft het feit dat de situatie in

El Salvador niet in de in artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet beschreven situatie zou kaderen,

en om die reden vernietigd moeten worden.
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2.2. Stukken

Als bijlage aan het verzoekschrift worden blijkens de inventaris volgende nieuwe stavingstukken

gevoegd:

- het document “Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the

case of S.M. v. Spain (Appl. No 29659/16) before the European Court of Human Rights” van UNHCR

van 30 januari 2017 (stuk 3);

- een uittreksel uit het document “BRIEF OF AMICUS CURIAE UNITED NATIONS HIGH

COMMISSIONER FOR REFUGEES IN SUPPORT OF PLAINTIFFS-APPELLEES in the case GRACE,

et al, Plaintiffs-Appellees, v. WILLIAM P. BARR, ATTORNEY GENERAL, et al, Defendants-Appellants”

van 31 juli 2019 (stuk 4).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.1.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voeren verzoekende partijen de schending aan van de rechten

van verdediging, doch geven zij niet de minste toelichting over de wijze waarop zij hun rechten van

verdediging geschonden achten.

2.3.1.2. 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.

2.3.1.3. Het enig middel is, wat het voorgaande 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 zij zijn genomen.

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

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

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

beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) het loutere feit dat hij een gezinslid is van

begunstigden (zijn moeder, zus en broer) van internationale bescherming geen gevolg heeft voor zijn

verzoek om internationale bescherming en hem niet automatisch recht geeft op een internationale

beschermingsstatus en omdat (B) hij niet aannemelijk maakte een gegronde vrees voor vervolging of

voor een reëel risico op het lijden van een ernstige schade te moeten koesteren, aangezien (1) hij zijn

problemen met M. J. van de bende 18 en zijn vrees bij terugkeer in dit verband niet heeft aangetoond,

nu (i) hij in El Salvador slechts één keer rechtstreeks een persoonlijke confrontatie met M. J. heeft

gekend, (ii) niets in zijn verklaringen erop wijst dat M. J. vóór november 2018 naar hem op zoek zou zijn

geweest, zodat de vraag zich opdringt waarom hij plots in november 2018 aan de toegangspoort van

Mexicaly naar hem zou komen vragen zijn, een voorval waar hij bovendien zelf geen aandacht schonk,

(iii) indien M. J. sinds het vertrek van zijn broer in juni 2018 effectief naar hem op zoek zou zijn geweest,
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kan verwacht worden dat hij meer problemen voor hem zou hebben veroorzaakt dan zich enkel in

november 2018 en later in februari 2019 naar de toegangspoort van Mexicaly te begeven en bij de

bewaker naar hem te vragen, (iv) zijn verklaringen over de gebeurtenissen na zijn vertrek uit El Salvador

nogal vaag zijn, (v) zijn verklaringen over de reden waarom M. J. het op hem gemunt heeft het CGVS

allerminst kunnen overtuigen, (vi) zijn gedrag in de maanden voorafgaand aan zijn vertrek naar België

totaal niet in overeenstemming te brengen is met de door hem aangehaalde feiten en vrees, (vii) het

uitermate merkwaardig is dat hij één dag voor zijn vertrek naar België in een theesalon in San Jacinto is

gehuwd in aanwezigheid van verschillende familieleden, (viii) zijn verklaringen uitdrukkelijk wijzen op

een gesolliciteerd vertrek, en (ix) de vraag zich verder opdringt waarom hij nog tot 31 mei 2019 gewacht

heeft met het boeken van een vlucht naar België, aangezien (2) het door hem aangehaalde incident van

oktober 2015 met bendeleden (beroving en bedreiging), een geïsoleerd incident betreft waarvan hij en

verzoekster toevallig slachtoffer werden omdat zij zich in een verkeerde buurt bevonden, aangezien (3)

niets in zijn verklaringen erop wijst dat hij of verzoekster door zijn schoonvaders werk problemen

hebben ondervonden, aangezien (4) 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

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

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

verband zelf geen vrees heeft aangehaald, aangezien (5) 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, en aangezien (6) de door

hem neergelegde documenten niet in staat zijn om deze appreciatie in positieve zin om te buigen. Al

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

Ook in de motieven van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke

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

beslissing een motivering in feite, met name dat uit de verklaringen van verzoekster blijkt dat zij zelf

geen persoonlijke problemen kende en zich beroept op dezelfde motieven als haar echtgenoot,

verzoeker in casu, aan wie zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus

geweigerd werd, zodat voor haar een zelfde beslissing kan worden genomen, waarbij de motieven van

de eerste bestreden beslissing worden hernomen. Daar wordt nog aan toegevoegd dat het louter

verwijzen naar problemen van ontvoeringen en verdwijningen van kinderen in haar land zonder in dit

verband een vrees in hoofde van haar tweejarige dochter in concreto aan te tonen niet volstaat om een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b),

van de Vreemdelingenwet in hoofde van haar dochter aannemelijk te maken.

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. Daarnaast blijkt uit de uiteenzetting van het middel dat verzoekende partijen de

motieven van de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht

in casu is bereikt (cf. RvS 21 maart 2007, nr. 169.217).

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

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

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

Verzoekende partijen halen als reden voor hun vertrek uit hun land van herkomst, El Salvador, aan dat

zij problemen kenden met M. J., een lid van de bende 18, die op wraak zou zinnen omdat de broer van

verzoeker in februari 2016 een klacht tegen hem had ingediend voor diefstal en hij hierdoor geen werk

kan vinden. De moeder, zus en broer van verzoeker werden in oktober 2018 door het CGVS erkend als

vluchteling. Verzoekende partijen zouden op 14 juli 2019 El Salvador hebben verlaten.
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Daarnaast halen verzoekende partijen aan dat zij in oktober 2015 door leden van de bende 18 met de

dood werden bedreigd en van hun spullen werden beroofd toen zij op de autostrade autopech kregen en

in een gevaarlijke zone waren terechtgekomen waar de bende 18 de macht had.

Verzoekster verwees bovendien naar problemen van ontvoeringen en verdwijningen van kinderen in

El Salvador.

Na lezing van het administratief dossier is de Raad in navolging van de commissaris-generaal van

oordeel dat verzoekende partijen hun problemen met M. J. van de bende 18 en een persoonlijke vrees

voor vervolging in dit verband niet aannemelijk hebben gemaakt.

Vooreerst wordt in de bestreden beslissingen in hoofde van verzoeker terecht het volgende opgemerkt:

“Voor wat betreft uw vrees voor M. J. (...) en zijn bende 18, dient voorafgaandelijk te worden opgemerkt

dat het loutere feit dat u een gezinslid bent van begunstigden (uw moeder, uw zus en uw broer) van

internationale bescherming geen gevolg heeft voor uw verzoek om internationale bescherming en u niet

automatisch recht geeft op een internationale beschermingsstatus.

Elk verzoek om internationale bescherming dient immers op individuele basis te worden beoordeeld,

waarbij wordt rekening gehouden met de persoon van de verzoeker, de specifieke gegevens van het

dossier en de algemene situatie in het land van herkomst op het ogenblik van de beslissing aangaande

het verzoek om internationale bescherming.

Noch de Conventie van Genève, noch de Europese regelgeving (zie HvJ, 4 oktober 2018, zaak C-

652/16) noch de Belgische wetgeving verplichten de Belgische asielinstanties om een internationale

beschermingsstatus toe te kennen aan een familielid van een begunstigde van internationale

bescherming louter op basis van zijn familieband met deze persoon.

In haar arrest van 4 oktober 2018, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie herhaald en

benadrukt dat de richtlijn 2011/95/EU, zogenaamd ‘Kwalificatie (herschikking)’ de toekenning van

internationale bescherming uitdrukkelijk voorbehoudt aan personen bedoeld in de richtlijn: de personen

die een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging hebben en de personen die een persoonlijk reëel

risico op ernstige schade lopen.”

Hoewel in casu niet betwist wordt dat de broer van verzoeker problemen had met het bendelid waarmee

verzoeker verklaart problemen te kennen, dat de broer van verzoeker hierdoor op 4 juni 2018

El Salvador heeft verlaten en samen met zijn zus en zijn moeder in oktober 2018 door het CGVS erkend

werd als vluchteling, noch dat uit algemene informatie blijkt dat ook familieleden van personen die zich

verzet hebben tegen het gezag van de bende vervolging riskeren, neemt dit niet weg dat verzoekende

partijen een persoonlijke vrees voor vervolging in concreto aannemelijk dienen te maken.

De commissaris-generaal is in de bestreden beslissingen van oordeel dat verzoekende partijen geen

persoonlijke gegronde vrees voor vervolging hebben en onderbouwt dit (onder meer) als volgt in hoofde

van verzoeker:

“Ten eerste dient te worden vastgesteld dat u in El Salvador slechts één keer rechtstreeks een

persoonlijke confrontatie met M. J. (...) heeft gekend. Zo zou hij u in september 2016 in de buurt van de

universiteitscampus geïntimideerd hebben toen hij met zijn auto voor een verkeerslicht stond en u

opmerkte. U verklaarde in dit verband zelf dat u na dit incident M. J. (...) niet meer bent tegengekomen

(CGVS, p.14-17). Bovenstaande zet de geloofwaardigheid van de ernst van de bedreiging die op u

rustte sinds uw broer D. (...) in februari 2016 een klacht tegen hem had ingediend voor diefstal van zijn

voertuig op de helling.”

Dit motief vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar het door

verzoekende partijen volledig ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Daarnaast wordt in de bestreden beslissingen in hoofde van verzoeker nog op het volgende gewezen:

“Voor wat betreft uw verklaring in dit verband als zou M. J. (...) na het vertrek van uw broer in juni 2018

zijn pijlen op u hebben gericht, dient het volgende te worden opgemerkt. Naast het feit dat u na

september 2016 geen enkele persoonlijke confrontatie had met M. J. (...), tevens niets in uw

verklaringen erop wijst dat M. J. (...) vóór november 2018 naar u op zoek zou zijn geweest (CGVS,

p.18). Rekening houdend met bovenstaande dringt de vraag zich op waarom hij plots in november 2018

aan de toegangspoort van Mexicaly naar u zou komen vragen zijn. Bovendien blijkt uit uw verklaringen

dat u zelf aan dit voorval geen aandacht schonk en u ervan uitging dat een vriend was langsgeweest

(CGVS, p.13). Tevens voegde u er in dit verband aan toe dat u in november 2018 net vernomen had dat

uw werkcontract bij One Link in januari 2019 zou aflopen en op dat moment aldus andere dingen aan

uw hoofd had dan bij de bewaker een beschrijving van de bezoeker te vragen (CGVS, p.13-14).
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Bovenstaande verklaringen doen het CGVS verder twijfelen aan de ernst van de door u aangehaalde

vrees voor M. J. (...).”

Verzoekende partijen stellen dat zij enkel kunnen gissen naar het waarom dat M. J. niet eerder dan in

november 2018 naar hen op zoek ging en opperen de hypothese dat dit komt omdat de bende MS de

controle heeft over de zone waar hun colonia zich bevindt en dat M. J. tot de rivaliserende bende 18

behoort, zodat het voor hem moeilijk en gevaarlijk is om in deze zone aanwezig te zijn. De Raad ziet

evenwel niet in – en verzoekende partijen lichten niet toe – waarom het voor M. J. in november 2018

minder moeilijk of gevaarlijk zou zijn geweest om hen in hun colonia te komen opzoeken dan daarvoor.

Bovendien betwisten zij niet dat verzoeker aan dit voorval geen aandacht schonk en op dat moment

andere dingen aan zijn hoofd had dan bij de bewaker een beschrijving van de bezoeker te vragen. Gelet

op het gegeven dat de broer, moeder en zus van verzoeker op dat moment in België als vluchteling

waren erkend en op hun verklaringen dat het betrokken bendelid wraak wilde nemen op de familie van

de broer van verzoeker is een dergelijke houding volstrekt niet aannemelijk en doet deze in sterke mate

afbreuk aan de ernst van de persoonlijke vrees voor vervolging van verzoekende partijen. Dat verzoeker

voorzorgmaatregelen nam om nooit het openbaar vervoer te nemen en dus minder aanwezig te zijn in

het openbaar en bovendien nooit aanwezig was in zones onder de controle van de bende 18, doet

hieraan geen afbreuk. Hetzelfde kan worden gesteld inzake het betoog dat verzoeker pas in

februari 2019 een beschrijving kreeg die hem toeliet een link te leggen tussen M. J. en de persoon die

naar hem komt vragen. Gelet op de problemen waardoor zijn broer, moeder en zus El Salvador hebben

verlaten, kon van verzoeker worden verwacht dat hij reeds in november 2018 aan de bewaker een

beschrijving had gevraagd van de persoon die voor hem was langsgekomen.

Voorts kan worden opgemerkt dat verzoekende partijen het volgende in de bestreden beslissingen in

hoofde van verzoeker opgenomen motief volledig ongemoeid laten:

“Wat er ook van moge zijn, indien M. J. (...) zoals u verklaarde sinds het vertrek van uw broer in

juni 2018 effectief naar u op zoek zou zijn geweest, kan verwacht worden dat hij meer problemen voor u

zou hebben veroorzaakt dan zich enkel in november 2018 en later in februari 2019 naar de

toegangspoort van Mexicaly te begeven en bij de bewaker naar u te vragen (CGVS, p.12-14).”

Dit motief vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar het door

verzoekende partijen volledig ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Daarbij komt dat verzoeker vage verklaringen aflegde over de gebeurtenissen na zijn vertrek uit

El Salvador, wat in de bestreden beslissingen in zijn hoofde als volgt wordt toegelicht:

“U verklaarde in dit verband dat uw vriend uit Mexicaly u in mei 2020 opbelde met de boodschap dat

M. J. (...) nog drie keer aan de poort langskwam en naar u had gevraagd, maar slaagde er slechts in

één van deze bezoeken (begin mei 2020) in de tijd te situeren (CGVS, p.16; p.19). Alsook over het feit

of er na mei 2020 nog aanwijzingen zijn dat M. J. (...) naar u op zoek is, bleef u vaag en zei u enkel het

volgende: “Mijn beste vriend zei me er niets over.” (CGVS, p.20).”

De informatie die verzoeker wel kon geven over de gebeurtenissen na zijn vertrek uit El Salvador, zoals

dat M. J. met de bewaker sprak, dat hij op zoek was naar hem, dat hij in een rode en een witte auto

langskwam en dat het laatste bezoek in mei 2020 plaatsvond, doet aan de voorgaande vaststellingen

dat hij twee van de drie bezoeken niet in de tijd kon situeren en dat hij niet wist of er na mei 2020 nog

aanwijzingen zijn dat M. J. naar hem op zoek is, geen afbreuk. Verzoekende partijen beperken zich met

dit betoog tot het minimaliseren van (een van) de argumenten van de bestreden beslissingen, zonder

evenwel de vaststellingen, die allen steun vinden in het administratief dossier, te ontkrachten. Dat

verzoeker aan zijn vriend niet naar deze informatie vroeg, acht de Raad in het licht van de door hem

voorgehouden vrees niet aannemelijk.

Vervolgens stipt de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen aan dat de verklaringen van

verzoeker over de reden waarom M. J. het op hem gemunt heeft niet overtuigend zijn. Dit wordt in

hoofde van verzoeker als volgt toegelicht:

“U verklaarde in dit verband dat M. J. (...) het in afwezigheid van uw broer op u gemunt heeft omdat hij

wil dat de klacht tegen hem wordt ingetrokken zodat hij terug kan gaan werken (CGVS, p.13; p.16). Bij

bovenstaande dient te worden opgemerkt dat u, toen hiernaar werd gevraagd, echter geen enkele

informatie kon verschaffen over de stand van het onderzoek tegen M. J. (...) naar aanleiding van de

door uw broer reeds in februari 2016 ingediende klacht (CGVS, p.17). Sterker nog, na het vertrek van

uw familieleden naar België in juni 2018 heeft u geen enkele inspanning gedaan om hierover meer

informatie in te winnen (CGVS, p.17). Bovenstaande getuigt van weinig interesse in uw zaak en zet uw

algehele geloofwaardigheid verder op de helling. Immers van iemand als u, die verklaarde net omwille
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van deze klacht problemen met M. J. (...) te hebben gekend en hierdoor niet meer naar zijn land

verklaart te kunnen terugkeren kan verwacht worden dat hij op z’n minst een poging doet om zich over

de stand van het onderzoek te informeren.”

Waar verzoekende partijen voorhouden dat zij niet inzien in welke hoedanigheid verzoeker zich zou

kunnen inlichten over de klacht die zijn broer indiende, verschonen zij het gebrek aan interesse in de

behandeling van deze klacht niet. Gezien verzoeker verklaart omwille van de problemen van zijn broer

zelf in het vizier te zijn gekomen van het bendelid waartegen zijn broer klacht had ingediend, kon van

hem minstens worden verwacht dat hij een poging zou ondernemen om inlichtingen te bekomen over de

stand van het onderzoek naar aanleiding van deze klacht. Dat verzoeker de politie niet vertrouwt, staat

in schril contrast met de gevolgen die het indienen van de klacht door zijn broer volgens zijn

verklaringen heeft voor het bendelid waarvoor hij vreest en de uitdrukkelijke wens van dit bendelid dat

de klacht tegen hem wordt ingetrokken. Dat de broer van verzoeker als vluchteling werd erkend, doet

hieraan geen afbreuk.

Voorts is ook de Raad van oordeel dat de ernst van de door verzoekende partijen aangehaalde

problemen en hun vrees voor M. J. verder in het gedrang komt door het feit dat verzoekers gedrag in de

maanden voorafgaand aan zijn vertrek naar België niet in overeenstemming te brengen is met de door

hem aangehaalde feiten en vrees. Dit wordt in de bestreden beslissingen in hoofde van verzoeker als

volgt nader toegelicht:

“Uit uw verklaringen voor het CGVS van 13/11/2020 blijkt vooreerst dat u na uw verhuis naar residentie

La Merced, waar u eind februari 2019 bij uw grootouders introk, een vrij actief leven leidde en zich vaak

met de wagen verplaatste.

Zo stelde u in dit verband dat u uw grootvader, die aan alzheimer lijdt, in deze periode meermaals per

week met de auto naar verschillende bestemmingen bracht. Zo vervoerde u hem onder meer naar de

supermarkt, de bank, het militair ziekenhuis en vergaderingen van de raad van bestuur van de rijschool

(CGVS, p.6-7; p.11). Ook blijkt uit uw verklaringen dat uw echtgenote en uw dochter, die in die periode

bij uw schoonouders in Ilopango verbleven, u regelmatig in La Merced kwamen opzoeken en jullie

samen tijd doorbrachten (CGVS, p.10). Bovenstaande handelingen vallen moeilijk te rijmen met iemand

die verklaart een vrees voor zijn leven en dat van gezin te hebben moeten koesteren. Sterker nog, uit

uw verklaringen blijkt bovendien dat uw nieuwe verblijfsplaats la Merced ook in San Jacinto lag waar

dezelfde bende als in Mexicaly actief was (CGVS, p.11). Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat la

Merced zich slechts op tien minuten van Mexicaly bevond, de plaats waar M. J. (...) in november 2018

en februari 2019 naar u is komen zoeken (CGVS, p.10). Rekening houdend met bovenstaande is het

dan ook uitermate vreemd dat u zich vaak met uw wagen in de zone verplaatste.

Uw verklaring in dit verband als zou het slechts een kwestie van tijd zijn geweest alvorens M. J. (...) en

zijn bende uw nieuwe verblijfsplaats zouden ontdekken, is voorts enkel gebaseerd op vermoedens en

veronderstellingen (CGVS, p.11) die u niet in concreto heeft aangetoond (CGVS, p.11). Niets in uw

verklaringen wijst er immers op dat u tijdens uw verblijf bij uw grootouders door M. J. (...) werd gezocht

(CGVS, p.11).

Dat de woonzone van uw grootouders voor M. (...) moeilijker te bereiken was omdat een rivaliserende

bende in de omgeving opereerde, wijzigt hieraan niets (CGVS, p.7; p.11).

Vervolgens dient in dit verband te worden opgemerkt dat het uitermate merkwaardig is dat u één dag

voor uw vertrek naar België (14/07/2019) in een theesalon in San Jacinto bent gehuwd in aanwezigheid

van verschillende familieleden (CGVS, p.3).

Bovenstaande handelingen vallen opnieuw moeilijk te rijmen met iemand die een vrees voor zijn leven

diende te moeten koesteren.”

Verzoekende partijen verwijten de commissaris-generaal uit het oog te verliezen dat de bende die actief

is in Mexicaly en La Merced, de colonia van de grootouders van verzoeker, de MS is en dat M. J. tot de

bende 18 behoort, en dat hij zich dus in de colonia La Merced relatief veilig kon voelen. Zij gaan er

evenwel aan voorbij dat uit de motieven van de bestreden beslissingen blijkt dat de commissaris-

generaal hiermee wel degelijk rekening heeft gehouden, doch van oordeel was dat het gegeven dat de

woonzone van de grootouders van verzoeker voor M. J. moeilijker te bereiken was omdat een

rivaliserende bende in de omgeving opereerde, niets wijzigt aan de vaststelling dat niets in verzoekers

verklaringen erop wijst dat verzoeker tijdens zijn verblijf bij zijn grootouders door M. J. werd gezocht, en

dit niettegenstaande het actieve leven dat hij daar leidde. Dit actieve leven strookt voorts niet met de

stelling van verzoekende partijen dat het een kwestie van tijd is dat M. J. verzoeker zou terugvinden.

Waar verzoekende partijen betogen dat het begrijpelijk is dat zij “hun burgerlijke stand in orde wensen te

brengen voor hun vertrek van hun land” en dat “(i)n kleine comité trouwen (…) een redelijke beslissing
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(is) die weinig risico inhoudt”, kunnen zij niet worden gevolgd. Dat verzoekende partijen in El Salvador

nog huwen, terwijl zij dit net zozeer een weinig later in een ander, voor hen veiliger land zouden kunnen

doen, strookt allerminst met de door hen voorgehouden vrees voor hun leven wegens wraakacties van

een bendelid in hun buurt.

De geloofwaardigheid van de door verzoekende partijen aangehaalde vrees voor bendeleden wordt

verder ondermijnd door de volgende in de bestreden beslissingen in hoofde van verzoeker opgenomen

vaststellingen:

“Uit uw verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS van 13/11/2019 blijkt dat u reeds

vóór het incident in februari 2019 de beslissing nam om in september 2019 naar België te vertrekken

(CGVS, p.8). U beweerde in dit verband dat u alles op z’n tijd wilde doen, reeds vóór uw vertrek naar

België gehuwd wilde zijn en wou dat uw dochter reeds 1 jaar was voor jullie naar België zouden

vertrekken (CGVS, p.8). Door de gebeurtenissen in februari 2019 moest u uw trouwplannen en vertrek

naar België, die oorspronkelijk voorzien waren voor september 2019, verplaatsen naar een vroegere

datum (CGVS, p.9). Voorts voegde u er in dit verband aan toe dat u na het verlies van uw job bij One

Link (januari 2019) nog een aantal maanden in El Salvador wilde werken om een groter huwelijksfeest

te kunnen organiseren en om u in een betere financiële situatie te bevinden om naar België te

vertrekken (CGVS, p.9).

Bovenstaande verklaringen wijzen uitdrukkelijk op een gesolliciteerd vertrek en doen normaals ernstige

twijfels rijzen over de ernst van de door u aangehaalde problemen en uw vrees voor M. J. (...).”

Verzoekende partijen laten deze pertinente motieven, die steun vinden in het administratief dossier, in

hun verzoekschrift geheel onverlet en doen er derhalve geen afbreuk aan.

Ten slotte wordt in de bestreden beslissingen in hoofde van verzoeker nog als volgt overwogen:

“De vraag die zich verder opdringt is waarom u, die verklaarde sinds het incident midden februari 2019

schrik te hebben gehad voor wraakacties van M. J. (...) en zijn bende en vreesde voor zijn leven en dat

van zijn gezin nog tot 31/05/2019 heeft gewacht met het boeken van een vlucht naar België.

Hiernaar gevraagd haalde u aan dat jullie met jullie familie moesten spreken en uw schoonbroers

R. A. J. A. (...) en R. A. K. A. (...), nog niet helemaal zeker waren van het feit of zij met u en uw gezin

zouden meereizen en of zij in België een nieuw leven wilden starten (CGVS, p.9-10). Dat u en uw

echtgenote jullie vertrek lieten afhangen van het vertrek van andere familieleden, is uitermate

merkwaardig en ondermijnt finaal de ernst en de geloofwaardigheid van de door u geschetste vrees

voor M. J. (...) en jullie nood aan internationale bescherming (CGVS, p.10).

Van een persoon die beweert problemen te hebben in zijn land en een vreest koestert voor zijn leven en

dat van zijn gezin kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij zo snel mogelijk zijn land verlaat.”

Waar verzoekende partijen laten gelden dat het feit dat verzoeker nog drie maanden in het land bleef

nadat hij besefte dat het risico groot was, of dat hij eerder al dacht dat hij het land zou moeten verlaten

onvoldoende is om aan de geloofwaardigheid van de ondergane bedreigingen of de ernst ervan te

twijfelen, weerleggen noch ontkrachten zij de voorgaande vaststellingen, die steun vinden in de stukken

van het administratief dossier. Ten slotte dient er nog op te worden gewezen dat de bestreden

beslissingen moeten worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het

geheel van de in de bestreden beslissingen opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft

doen besluiten dat verzoekende partijen hun problemen met M. J. van de bende 18 en hun vrees bij

terugkeer in dit verband niet hebben aangetoond.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen en overwegingen, kan niet worden aangenomen

dat verzoekende partijen hun land van herkomst dienden te ontvluchten omwille van persoonlijke

problemen met een lid van de bende 18. Dat verzoeker in El Salvador heeft samengewerkt met zijn

broer en dat de problemen tussen de broer van verzoeker en het bendelid M. J. hun oorzaak op de

werkvloer vonden wordt in casu niet betwist, doch hieruit kan niet worden afgeleid dat ook verzoekende

partijen door M. J. persoonlijk vervolgd worden. De documenten die verzoekende partijen in de loop van

hun administratieve procedure hebben neergelegd kunnen aan deze appreciatie niets wijzigen. Dit wordt

in de bestreden beslissingen op goede gronden als volgt toegelicht in hoofde van verzoeker:

“Uw paspoort, uw identiteitskaart, uw huwelijksakte bevestigen uw identiteit, uw nationaliteit en uw

burgerlijke staat elementen die hier niet ter discussie staan. De boekingsgegevens van uw vlucht naar

België, een tewerkstellingsattest van Sykes, een loonfiche en een tewerkstellingsattest van One Link,

een inschrijvingsbewijs van de universiteit, een bewijs van de functie van uw grootvader als

vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van een rijschool tonen het moment waarop u uw vlucht naar

België boekte en uw vluchtgegevens aan, uw werk bij het call center Sykes en One Link en de functie

van uw grootvader bij een rijschool aan, elementen die evenmin door het CGVS in twijfel worden
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getrokken. De door u neergelegde medische stukken tonen aan dat uw echtgenote begin 2017 een

miskraam te verwerken kreeg en in augustus 2018 beviel van jullie dochter.

De klacht die uw broer indiende op 15/02/2016 en het document van de Fiscalia (Openbaar Ministerie)

van 22/02/2016 tonen aan dat uw broer D. (...) een klacht indiende tegen M. J. (...) voor diefstal van zijn

wagen, maar vermogen evenmin een ander licht te werpen op de beslissing van het CGVS dat, zoals

hierboven uitgebreid toegelicht, u de door u aangehaalde problemen met M. J. (...) en uw vrees bij

terugkeer niet aannemelijk maakte.”

Wat betreft het incident in oktober 2015 waarbij verzoekende partijen door leden van de bende 18 met

de dood werden bedreigd en van hun spullen werden beroofd, wordt in de bestreden beslissingen in

hoofde van verzoeker als volgt gemotiveerd:

“Voor wat betreft het door u aangehaalde incident in oktober 2015 met bendeleden (beroving en

bedreiging), dient daarnaast te worden opgemerkt dat het hier om een geïsoleerd incident ging waarvan

u en uw partner toevallig slachtoffer werden omdat jullie zich in een verkeerde buurt bevonden (CGVS,

p. 19). Uit uw verklaringen blijkt verder dat jullie na dit incident nog bijna 4 jaar in jullie land blijven

wonen zijn en de draad van jullie leven gewoon weer opnamen. Evenmin kenden jullie ten gevolge dit

incident nadien nog geen problemen in El Salvador (CGVS, p.19). Tevens verklaarde uw echtgenote in

dit verband dat jullie probleem met M. J. (...), waarvoor jullie het land verlieten, geen enkel verband

houdt met het incident waarmee jullie in oktober 2015 te kampen kregen (CGVS echtgenote, p.8).”

Wat betreft het profiel van de vader van verzoekster, wordt in de bestreden beslissingen in hoofde van

verzoeker als volgt gemotiveerd:

“Voor wat betreft het profiel van uw schoonvader die een administratieve functie bekleedt bij de politie in

San Salvador, dient aanvullend te worden opgemerkt dat niets in uw verklaringen erop wijst dat u of uw

echtgenote door uw schoonvaders werk problemen hebben ondervonden (CGVS, p.4-5+CGVS

echtgenote, p.3). Evenmin haalde u elementen aan waaruit blijkt dat uw schoonvader, die momenteel

nog steeds werkzaam is bij de politie in El Salvador problemen kent omwille van zijn job (CGVS, p. 4-5;

p.8+CGVS echtgenote, p.3). Het loutere feit dat uw schoonbroers voor jullie vertrek door bendeleden

over het werk van uw vader werden aangesproken, volstaat niet om een vrees in uw hoofde of dat van

uw echtgenote af te leiden (CGVS, p.5).”

Door zowel wat betreft het incident van oktober 2015 als wat betreft het profiel van de vader van

verzoekster te betogen dat dit in rekening moet worden genomen “in een onderzoek van het cumulatief

effect van alle ervaringen van verzoekers”, weerleggen noch ontkrachten verzoekende partijen de

motieven van de bestreden beslissingen hierover. Evenmin lichten zij in concreto toe op welke wijze een

onderzoek van het cumulatief effect van al hun ervaringen tot andere beslissingen zou hebben geleid,

temeer gelet op de ongeloofwaardigheid van hun verklaringen over hun persoonlijke problemen met het

lid van de bende 18.

Ten slotte wordt in de tweede bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster nog als volgt

gemotiveerd:

“Het louter verwijzen naar problemen van ontvoeringen en verdwijningen van kinderen in uw land

zonder in dit verband een vrees in hoofde van uw tweejarige dochter in concrete aan te tonen volstaat

tot slot niet om een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie of een reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, b) in hoofde van uw dochter aannemelijk te maken (CGVS,

p.14).”

Dit motief vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar het door

verzoekende partijen volledig ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Deze vaststellingen en overwegingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in

dezen is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de

Vreemdelingenwet om aan verzoekende partijen het voordeel van de twijfel toe te staan.

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

dergelijke schade. Gelet op bovenstaande vaststellingen is er in casu echter geenszins sprake van een

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

ter zake is dan ook niet dienstig.
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Nu verzoekende partijen in gebreke blijven de door hen voorgehouden problemen met bendeleden in

El Salvador aannemelijk te maken of niet kan worden aangenomen dat deze thans nog actueel zijn, is

hun betoog dat zij uit hoofde van die problemen vervolging vrezen omwille van hun politieke overtuiging

niet dienstig. Waar verzoekende partijen nog argumenteren dat er in El Salvador geen mogelijkheid is

tot bescherming door de nationale autoriteiten in de zin van artikel 48/5, § 2, van de Vreemdelingenwet,

wijst de Raad er op dat vermits geen geloof kan worden gehecht aan de door hen voorgehouden

problemen of vermits deze problemen onvoldoende actueel zijn, een onderzoek naar de al dan niet

voorhanden zijnde beschermingsmogelijkheden in hun land van herkomst irrelevant is. Om dezelfde

reden is de vaststelling dat er geen intern vestigingsalternatief zou bestaan voor verzoekende partijen

evenmin relevant.

Voor zover verzoekende partijen voor de volledigheid nog aanstippen dat hun verblijf in het buitenland

an sich eveneens aanleiding geeft tot een verhoogd risico om bij terugkeer als welvarend te worden

beschouwd en het slachtoffer te worden van afpersing en de daarmee vaak gepaard gaande

gewelddaden, wijst de Raad erop dat op basis van de landeninformatie die door de partijen wordt

aangereikt, niet kan worden aangenomen dat elke Salvadoraan die terugkeert louter omwille van deze

terugkeer een reëel risico loopt op vervolging dan wel op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

b), van de Vreemdelingenwet. De terugkeer naar El Salvador blijkt immers een complex gegeven dat

door vele factoren wordt beïnvloed, waaronder uiteraard het profiel van de verzoeker om internationale

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

en het land waar hij verbleven heeft. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen terugkeerders

die reeds problemen kenden voor hun vertrek uit El Salvador en de andere terugkeerders. Voorts is

onder meer ook duidelijk dat een verblijf in landen waar de Salvadoraanse bendes actief zijn (de

Verenigde Staten, naburige landen, …) en de eventuele rol van de terugkeerder bij deze bendes in het

buitenland – of in El Salvador zelf voor het vertrek – belangrijk is bij het beoordelen van het risico in

geval van terugkeer. Een individuele beoordeling blijft dan ook noodzakelijk.

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

hen aangehaalde feiten en gebeurtenissen 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. Voor het overige beperken verzoekende partijen zich in hun

verzoekschrift tot een verwijzing naar algemene informatie over de situatie van teruggekeerde

Salvadoranen zonder in concreto aan te duiden of toe te lichten waarom zij persoonlijk zouden worden

blootgesteld aan de daarin beschreven risico’s. Het verblijf van 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 hen 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 zij 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.
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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

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 of dat deze onvoldoende

actueel zijn, dat het loutere feit dat de broers van verzoekster voor hun vertrek door bendeleden over

het werk van haar vader werden aangesproken niet volstaat om een vrees in hun hoofde af te leiden en

dat hun verblijf in het buitenland op zich niet volstaat om een persoonlijke vrees voor vervolging of een

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

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

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

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

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

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

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

mobiliteit, doet hieraan geen afbreuk.

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

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

Vreemdelingenwet, waarbij het aan 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. Verzoekende partijen 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 het administratief dossier 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 het

administratief dossier, 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. Evenmin wordt een beoordelingsfout

aangetoond.

2.3.7. Waar verzoekende partijen in uiterst ondergeschikte orde vragen om de bestreden beslissingen te

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

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

beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 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:
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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 eenentwintig juni tweeduizend eenentwintig

door:

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

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


