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nr. 258 146 van 13 juli 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 29 april 2021

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

staatlozen van 25 maart 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 7 juni 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN, loco advocaat

H. CHATCHATRIAN, en van attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 4 november 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt

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

3 februari 2021.

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

neemt op 25 maart 2021 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn uit de hoofdstad San Salvador,

gelegen in het gelijknamige departement, waar u sinds 2001 woonachtig was in de kolonie Santa
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Matilde. Voor uw vertrek werkte u 12 jaar bij de Banco de America Central. U ging te voet en in uw

uniform naar uw werk, waarbij u het territorium van de bende 18 doorkruiste.

Op 16 september 2019 kreeg u een anonieme brief waarin werd gevraagd om gegevens van klanten

van de bank waar u werkte. Deze informatie moest u onder de voetgangersbrug naast het benzine-

station gaan leggen. In deze brief stond dat als u deze informatie niet bezorgde u 500 dollar per week

zou moeten betalen. Op respectievelijk 19, 21, 24 en 26 september 2019 kreeg u opnieuw brieven

waarin werd gevraagd om de informatie.

In de week van 19 tot 21 september 2019 werd u door één of twee personen gevolgd van de

benzinepomp tot aan de ingang van de kolonie Santa Matilde.

Van 21 tot 27 september 2019 nam u vakantie. Op de laatste dag van uw verlof deed u aangifte bij het

openbaar ministerie. Hier wisselde u contactgegevens uit met een agent.

Op 27 september 2019 kreeg u ’s avonds een telefoontje van dezelfde politieagent die vroeg of u thuis

was, hetgeen u bevestigde. Die nacht werd u gewekt door het geluid van individuen die de voordeur van

uw huis probeerden forceren. Nadat zij hierin waren geslaagd bleven zij 30 tot 45 minuten in uw woning,

waarin zij ook tevergeefs probeerden om de deur te forceren van de kamer waar u zich met uw moeder

en uw broer had opgesloten. U belde verschillende keren naar de politieagent maar deze nam enkel de

eerste keer op, waarbij hij u vertelde dat hij een politiepatrouille zou sturen.

Op 28 september 2019 ging u naar het huis van uw moeder in het departement Santa Ana. Uw moeder

en broer bleven ondertussen in het huis in de kolonie Santa Matilde. Die avond kreeg u opnieuw een

telefoontje van dezelfde politieagent, die u vroeg waar u juist was. U gaf hem daarop het adres van het

huis van uw moeder in Santa Ana. Die nacht probeerden er individuen de poort van het huis open te

breken, maar deze maakte te veel lawaai waardoor de inbraakpoging werd gestaakt. De volgende dag

kreeg u opnieuw een telefoontje van de politieagent die vroeg of u wel werkelijk daar was. De

daaropvolgende maandag en dinsdag kwamen er ‘s nachts opnieuw personen naar het huis. Er werden

hierbij geen nieuwe pogingen gedaan om te poort open te breken, maar men keek wel of u thuis was.

Uw moeder boekte op 2 oktober 2019 uw vlucht naar België. In afwachting van uw vlucht verbleef u in

een klein hotel aan de luchthaven. Op 28 oktober 2019 reisde u via Spanje naar België, waar u op 4

november 2019 een verzoek om internationale bescherming indiende.

Sinds uw vertrek uit de kolonie Santa Matilde kwamen er verschillende personen naar uw woning om te

vragen waar u zich bevond. Eind oktober 2019 zijn uw moeder en uw broer permanent gaan wonen in

het huis van uw moeder in Santa Ana, en verkochten ze het huis in Santa Matilde. Uw moeder heeft u

verteld dat zij op hun nieuwe adres nog steeds twee keer per maand een brief krijgen van uw afpersers.

Bovendien zijn er ook nog mensen naar u komen vragen.

Bij terugkeer naar El Salvador vreest u dat u, uw moeder, en uw broer vermoord zullen worden door uw

afpersers.

U legt de volgende documenten neer: een paspoort op uw naam, een identiteitskaart op uw naam, een

rijbewijs op uw naam, een klacht bij de politie, een reservatiedocument van een vliegreis, een bundel

met kopieën van brieven van uw afpersers, een kopie van een foto van de poort in Santa Ana, twee

bundels met bankafschriften en een bundel met berichten over geweldsdelicten.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

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

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw plichten.
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Er dient opgemerkt te worden dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging

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

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

Er dient vastgesteld te worden dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door u verklaarde

afpersingen.

In de eerste plaats dienen de volgende tegenstrijdigheden aangekaart te worden tussen uw verklaringen

op het CGVS en de door u neergelegde klacht die u indiende bij de politie in El Salvador (document 4).

Zo verklaart u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat in de eerste brief die u kreeg van uw

afpersers, zij meteen stelden dat als u de informatie niet zou geven, u hen wekelijks 500 dollar zou

moeten betalen (CGVS, p. 16). In de klacht die u neerlegde bij de politie liet u daarentegen noteren dat

deze 500 dollar voor het eerst werd vermeld in de derde afpersingsbrief (document 4). Verder stelt u

tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat uw afpersers concrete informatie wilden over de

klanten van de bank waarvoor u werkte, zoals volledige namen, telefoonnummers, adressen, DUI’s, en

NIT’s (CGVS, p. 15). Er dient evenwel opgemerkt worden dat uw afpersers nergens zoiets vermeldden

in de brieven die u neerlegde op het CGVS (document 4). Vreemd genoeg heeft u ook in uw klacht bij

de politie nergens aangegeven welke concrete informatie uw afpersers precies van u verlangden.

Volledigheidshalve moet tevens worden opgemerkt dat het klachtenformulier dat u indiende geen enkel

begin van bewijs vormt voor de voorgehouden bedreigingen. De echtheid van het formulier kan niet

worden nagetrokken en het is enkel een weergave van uw eigen verklaringen.

Daarnaast dient er gewezen te worden op de op de volstrekt bizarre modus operandi van uw afpersers.

De inhoud van de afpersingsbrieven die u kreeg is immers weinig overtuigend daar uw afpersers het in

hun instructies nalieten om duidelijkheid te verschaffen over de identiteit – of hoeveelheid – van klanten

over wie ze juist informatie wilden en wat voor informatie ze precies in handen wilden krijgen (CGVS, p.

15). Ook werd er niet gecommuniceerd op welke dag of om welk uur u de informatie moest achterlaten

onder de voetgangersbrug (CGVS, p. 16). Er dient opgemerkt te worden dat het immers weinig

aannemelijk is dat uw afpersers – die zichzelf nooit hebben geïdentificeerd (CGVS, p. 16) – continu

zouden staan wachten tot u de informatie uiteindelijk naar hen toe zou brengen (CGVS, p. 16). Wat

betreft de timing van de door u voorgehouden feiten is het tenslotte op zijn minst merkwaardig te

noemen dat u pas in september 2019 voor het eerst werd afgeperst (CGVS, p. 13). U was immers al

sinds 2001 woonachtig in de kolonie Santa Matilda (CGVS, p. 4), en werkte reeds 12 jaar werkte bij de

Banco de America Central (CGVS, p. 13), waar u zich op werkdagen te voet – en uitgerust in uw

werkuniform – naar toe verplaatste (CGVS, p. 5). Tijdens deze verplaatsing doorkruiste u bovendien

steeds het territorium van de bende 18, wiens bendeleden zich ophielden aan het benzinestation op uw

route (CGVS, p. 5). Geconfronteerd met het onwaarschijnlijke karakter van het geheel van de door u

afgelegde verklaringen, repliceert u slechts ontwijkend dat het om gangsters of bendeleden gaat die zich

ophielden rond het benzinestation, en aan informatie zijn geraakt over uw inkomen (CGVS, p. 16). Deze

additionele verklaringen inzake uw vermeende afpersers zijn echter louter speculatief, en slagen er niet

in de door u voorgehouden afpersingen te concretiseren.

Een voortzetting van deze niet-aannemelijke omstandigheden, kan eveneens worden teruggevonden bij

de door u voorgehouden inbraak in uw huis in Santa Matilde, en de inbraakpoging in het huis van uw

moeder in Santa Ana. Wat betreft dit eerste voorval verklaart u dat de inbrekers erin slaagden binnen te

breken in uw woning, maar niet capabel waren om de binnendeur te openen van de kamer waar u zich

had opgesloten (CGVS, p. 17), ondanks dat zij 30 tot 45 minuten in uw huis bleven (CGVS, p. 18). In

deze tijdspanne werd er evenzeer niets gestolen (CGVS, p. 17), en werd er niets gecommuniceerd naar

u of uw familie (CGVS, p. 18). Geconfronteerd met deze bizarre omstandigheden geeft u aan dat de

inbrekers er niet in zijn geslaagd binnen te komen in de kamer waar u zich had verschanst doordat uw

moeder metalen binnendeuren had laten installeren (CGVS, p. 18), en zij de buitendeur van een lichter

materiaal had laten vervaardigen omdat deze anders te zwaar zou zijn, en daardoor niet gemakkelijk te

openen zou zijn (CGVS, p. 21). Het betreft hier echter een louter blote bewering die u helemaal niet

heeft kunnen staven aan de hand van enig concreet gegeven. Over uw verklaring dat u niet goed wist

wat u moest doen en daarom midden in de nacht naar de politieagent belde die uw klacht behandelde in

plaats van naar de noodcentrale (CGVS, p. 18), dient opgemerkt te worden dat de politieagent enkel de

eerste keer opnam en het opmerkelijk is dat u geen andere pogingen heeft ondernomen om de

hulpdiensten te bereiken toen u merkte dat die agent zijn telefoon niet meer opnam en de door hem

beloofde hulp uitbleef (CGVS, p. 14).



RvV X - Pagina 4 van 8

Wat betreft de inbraakpoging in het huis van uw moeder in het departement Santa Ana stelt u dan weer

dat er in de nacht van 28 op 29 september 2019 individuen probeerden om de poort te forceren, maar zij

daar niet in slaagden omdat de poort nogal luidruchtig is, waardoor deze poging snel werd opgegeven

(CGVS, p. 20). Het CGVS acht het echter ongeloofwaardig dat indien iemand uw woning werkelijk wilde

binnendringen om u te vervolgen, deze dit zou staken omdat de poort veel lawaai maakt. Ook is het

vreemd dat u het exacte adres van het huis van uw moeder in Santa Ana niet kon meedelen tijdens het

persoonlijk onderhoud op het CGVS (CGVS, p. 10), maar u dit wel kon geven aan de politieagent die u

op de avond van 28 september 2019 had gebeld om te vragen waar u zich juist bevond (CGVS, p. 14).

Over uw verklaringen dat er de daaropvolgende maandag en dinsdag opnieuw individuen naar het huis

zijn gekomen - ditmaal om te kijken of er iemand aanwezig was, zonder een poging te wagen om binnen

te komen (CGVS, p. 20) - dient opgemerkt te worden dat het erg merkwaardig dat de individuen geen

nieuwe poging hebben gedaan om uw poort te forceren, gezien deze hen logischerwijze belemmerde

om dichter bij het huis te geraken. In deze context dient dan ook gesteld te worden dat het bijzonder

vreemd is dat u verklaart dat de mannen toen wel door het venster keken (CGVS, p. 20). Het is immers

niet logisch dat men de poort zou proberen te forceren als je zonder meer tot bij het venster geraakt.

Ook hebben de individuen het nagelaten om aan te kloppen of om te roepen of er iemand thuis was

(CGVS, p. 20). Dit is nochtans vanzelfsprekend het eerste wat men zou doen wanneer iemand op zoek

is naar een persoon op zijn eigen adres. Hiermee geconfronteerd reageert u dat deze incidenten zich ‘s

nachts hebben voorgedaan waardoor het donker was, en ze dus waarschijnlijk aannamen dat er

niemand thuis was (CGVS, p. 21). Deze repliek houdt echter geen steek daar het geheel onaannemelijk

is dat uw vervolgers op dit tijdstip zouden controleren of iemand thuis is, laat staan dat u op dit uur kon

zien dat deze mannen buiten stonden.

Ter volledigheid dient opgemerkt te worden dat u de poging tot inbraak in Santa Ana, alsook de

daaropvolgende twee gelegenheden waarbij men kwam kijken of u thuis was, niet heeft laten optekenen

in de vragenlijst van het CGVS die werd ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Nochtans

waren dit de gebeurtenissen die de aanleiding vormden voor uw vertrek uit Santa Ana, en uiteindelijk uit

El Salvador (CGVS, p. 14). Hiermee geconfronteerd verklaart u slechts dat u dit wel heeft vermeld

(CGVS, p. 12). Deze repliek wordt echter niet aanvaard daar u aan het begin van uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS niet alleen formeel stelde dat het verslag dat op de DVZ aan u werd

voorgelezen correct en volledig was, maar ook aangaf dat u het verslag heeft vertaald (CGVS, p. 3). U

heeft het echter alsnog nagelaten om het ontbreken van deze – relevante – gebeurtenissen in het

verslag van DVZ te melden tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS.

Inzake het voorval in de week van 19 tot 21 september 2019, waarbij u op straat werd gevolgd door één

of twee individuen (CGVS, p. 13, 17), dient vooreerst opgemerkt te worden dat u doorheen uw

verklaringen geenszins heeft kunnen aantonen dat dit voorval gerelateerd is aan de door u verklaarde

afpersingen. Er dient immers onderlijnd te worden dat er afgezien van deze achtervolging an sich niets

anders werd gezegd of gedaan (CGVS, p. 13, 17). Zelfs indien ervan zou worden uitgegaan dat deze

incidenten aan elkaar gelinkt zouden zijn, dient er gesteld te worden dat het erg bizar is dat deze

achtervolging zonder meer werd gestaakt aan de ingang van de kolonie Santa Matilde (CGVS, p. 17),

waar u immers woonachtig was (CGVS, p. 4).

Uit uw verklaringen voor het CGVS vallen verder geen concrete – geloofwaardige – aanwijzingen af te

leiden die erop zouden wijzen dat u nu nog steeds zou worden gezocht door uw afpersers. Er dient

opgemerkt te worden dat ondanks het gegeven dat u wel nog contact heeft met uw moeder en uw broer

(CGVS, p. 14), u niet kan meedelen wanneer uw afpersers voor het laatst naar uw woning zijn gekomen

(CGVS, p. 19). U verklaart bovendien dat wanneer uw familie zegt dat u er niet bent, de mensen die

naar u komen vragen zonder meer terug weggaan (CGVS, p. 19). Daarbij dient tevens opgemerkt te

worden dat het geen steek houdt dat er bij uw moeder en uw broer in Santa Ana nog steeds personen

langskomen om naar u te vragen en zij iedere maand brieven krijgen van uw afpersers (CGVS, p. 9), die

zich reeds sinds 16 september 2019 onafgebroken zouden bezig houden met deze vruchteloze

onderneming. Nog opmerkelijker in deze context is de plotse alternatie in de modus operandi van uw

afpersers, die aanvankelijk op een halve maand tijd twee inbraakpogingen ondernamen, maar zich

daarna strikt hebben beperkt tot schriftelijke bedreigingen. Wat betreft de kopie van een foto waarop een

poort te zien is waar brieven voor liggen (document, 10), dient overigens gewezen te worden op het feit

dat dat dit fotografisch materiaal an sich geen reële bewijswaarde heeft. Door mogelijke enscenering

van locatie en omstandigheden of manipulatie bieden privé-foto's immers geen garantie over de

authenticiteit van wat werd afgebeeld.
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Ondanks uw verklaarde vrees voor het leven van uw moeder en uw broer (CGVS, p. 15), dient

opgemerkt te worden dat het – in het licht van al het bovenstaande – geenszins getuigt van een ernstige

vrees dat uw moeder en broer tegenwoordig nog steeds woonachtig zijn in het huis van uw moeder in

Santa Ana. Hiermee geconfronteerd stelt u dat zij geen andere keus hebben dan daar te wonen (CGVS,

p. 19). Deze uitleg wordt niet aanvaard daar u verklaart zij het huis in Santa Matilde hebben verkocht

(CGVS, p. 10, 11), hetgeen een substantieel inkomen ten gevolge van deze verkoop impliceert. Er moet

dan ook worden geconcludeerd dat u geen geloofwaardige elementen aanbrengt waaruit zou blijken dat

u in uw land van herkomst daadwerkelijk zou worden vervolgd door uw vermeende afpersers.

Er kan volledigheidshalve nog geconstateerd worden dat uw profiel als bankbediende op zich niet

volstaat om een persoonlijke vrees voor vervolging of reëel risico op het lijden van ernstige schade aan

te tonen. De loutere verwijzing naar een profiel of naar een algemene situatie in een land van herkomst

volstaat immers niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt vervolgd of dat er

voor wat u betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in

concreto te worden aangetoond en u bleef hierover in gebreke.

Er dient dan ook geconcludeerd te worden dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève, noch een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk heeft kunnen

maken.

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 (CGVS, p. 13, 14).

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
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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.

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

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

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

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

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

conflict.

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

Situation Sécuritaire van 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 gemeenrechte-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan waaruit het tegendeel zou blijken. De bundel kopieën die u neerlegde (document 6), bevat namelijk

louter een aantal links en korte berichten op sociale media over een aantal geïsoleerde incidenten in de

buurt van Mejicanos, in San Salvador.

De door u neergelegde documenten slagen er niet in bovenstaande beslissing te wijzigen. Immers, uw

paspoort, rijbewijs en identiteitskaart bevatten enkel gegevens over uw identiteit, die vooralsnog niet in

vraag wordt gesteld. Het reservatiedocument van uw vliegtuigtickets bevat enkel gegevens over uw

reisroute. De twee bundels met bankafschriften geven tenslotte informatie over de financiële

verrichtingen van respectievelijk u en uw moeder.

C. Conclusie

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

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

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“
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2. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële

motiveringsplicht.

Verzoeker geeft aan niet akkoord te gaan met de weigeringsmotieven van de bestreden beslissing en

tracht deze te weerleggen.

In het kader van de subsidiaire bescherming wijst verzoeker tevens op de (humanitaire) situatie in El

Salvador. Hij geeft in dit verband aan dat het rapport van de verwerende partij verouderd is en

achterhaald. Hij citeert uit landeninformatie van november 2019 van The Guardian en Foreign Policy.

Verzoeker werpt nog op dat rekening moet worden gehouden met de gevolgen van de COVID-19-

pandemie, onder meer op socio-economisch vlak. Hij vreest dat hij geen werk zal hebben en hij niet de

noodzakelijke medische zorgen zal kunnen krijgen indien hij besmet raakt met deze ziekte.

Verzoeker voegt ter ondersteuning van zijn verzoekschrift volgend stuk toe:

- UK Home Office “Country Policy and Information Note: El Salvador: Fear of gangs” van januari 2021.

3. Voorafgaand

3.1. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staat-

lozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale bescherming

een arrest te vellen dat op afdoende wijze is gemotiveerd en geeft daarbij aan waarom een verzoeker

om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te

gaan.

3.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

Verzoekers beschermingsverzoek is gesteund op een relaas van afpersing door bendeleden omwille

van zijn werkzaamheid als bankbediende.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker ter ondersteuning van zijn beschermingsverzoek

verschillende documenten heeft voorgelegd alsook door het CGVS werd gehoord in het kader van een

persoonlijk onderhoud.

Volgens de bestreden beslissing legde verzoeker volgende documenten voor: “een paspoort op uw

naam, een identiteitskaart op uw naam, een rijbewijs op uw naam, een klacht bij de politie, een

reservatiedocument van een vliegreis, een bundel met kopieën van brieven van uw afpersers, een kopie

van een foto van de poort in Santa Ana, twee bundels met bankafschriften en een bundel met berichten

over geweldsdelicten.”

De Raad stelt vast dat een aantal van deze documenten verband houden met verzoekers vluchtrelaas.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, b) van de Vreemdelingenwet moet bij de beoordeling van het

beschermingsverzoek rekening worden gehouden met de door verzoeker afgelegde verklaringen én de

overgelegde documenten.

In casu stelt de Raad vast dat de documenten die verzoeker zou hebben voorgelegd bij het CGVS, niet

zijn terug te vinden in het administratief dossier. Het stuk 5, map met documenten, bevat enkel

documenten die betrekking hebben op een andere verzoeker om internationale bescherming, die

blijkens de documenten de Afghaanse nationaliteit heeft.

Het administratief dossier is aldus onzorgvuldig samengesteld waardoor de Raad in de onmogelijkheid

verkeert de evaluatie die de commissaris-generaal van deze documenten heeft gemaakt te controleren,

evenals de conclusies die hij hieruit heeft getrokken in de bestreden beslissing.

Dit betreft een substantiële onregelmatigheid die niet door de Raad kan worden hersteld.

De bestreden beslissing dient in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de

Vreemdelingenwet te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 25

maart 2021 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juli tweeduizend eenentwintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


