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ASIELBELEID 

Plots krijgen Salvadoranen amper nog asiel 
 
Drie jaar geleden kregen vrijwel alle asielzoekers uit El Salvador bescherming in 
ons land. Vandaag wordt bijna elke Salvadoraanse asielaanvraag afgewezen, 
terwijl bendegeweld er het leven nog altijd beheerst. ‘België schat de situatie 
totaal verkeerd in.’ 
 

Janine Meijer 

De Standaard, maandag 7 juni 2021  
 

 
 
Maritza Hernandez, haar man Sigfrido en haar zonen Diego en Jose. ‘Wie zich in El 
Salvador tegen het geweld verzet, is vogelvrij.’ Sebastian Steveniers 

 
‘We hadden een goed leven in El Salvador’, zegt Maritza Hernandez (47). ‘We woonden in 
een mooi huis, hadden allebei een goede baan en onze zonen studeerden aan de 
universiteit. Het land ontvluchten was het laatste waar we aan dachten. Maar we hadden 
geen keuze. Het was vertrekken of vermoord worden.’ 

Hernandez slikt haar tranen weg. Haar man Sigfrido (48) zit naast haar. Ook hun zonen 
Jose (25) en Diego (21) zijn aanwezig. Het gezin vluchtte in oktober 2019 vanuit El 
Salvador naar ons land en vroeg hier internationale bescherming. Dat werd hen geweigerd. 
Ook het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd afgewezen. Half mei 
moesten ze binnen de drie dagen het opvangcentrum in Leopoldsburg verlaten en stonden 
ze op straat. Vader Sigfrido en oudste zoon Jose slapen sindsdien in een caravan in de tuin 
van de protestantse dominee van Hasselt. Diego logeert bij een lid van dezelfde kerk. 
Maritza verblijft door de week bij een gezin waar ze voor de kinderen zorgt. 

Geen vraag, maar bevel 
‘Diego kreeg als eerste met het bendegeweld te maken’, vertelt Sigfrido. ‘In juni 2019 werd 
hij onder bedreiging van een mes beroofd van zijn rugzak. Kort daarna werden ook Jose en 
Maritza met geweld overvallen. We waren bang, maar hoopten dat het daarbij zou blijven.’ 
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‘Soms ben ik bang dat het allemaal voor niets is geweest. Dat we de 
dood alleen hebben uitgesteld’  

 
Jose (25)  

Gevlucht voor het bendegeweld 

 
Volgens de verklaring van het gezin aan de asielinstanties sloeg de beruchte ‘bende 18’ eind 
augustus 2019 opnieuw toe en dwong ze Diego om lid te worden. Als hij weigerde, zouden 
hij en zijn familie worden vermoord. ‘Je kunt geen neen zeggen’, getuigt Diego. ‘Het is geen 
vraag, maar een bevel.’ Kort daarna kreeg ook zijn vader een wapen op zich gericht en 
moest ook hij zijn portefeuille afgeven. 

‘Ik was dominee in de lutherse kerk en maakte deel uit van een initiatief dat de regering en 
de sleutelfiguren van de gewelddadige bendes samen aan tafel probeerde te krijgen’, vertelt 
Sigfrido. Maar het initiatief mislukte en beide partijen keerden zich tegen hem. ‘In El 
Salvador kun je veel geld verdienen met geweld. Politici bezitten veiligheidsbedrijven en 
spelen onder één hoedje met bendes die ze betalen om burgers te dwingen op hen te 
stemmen. Wie zich tegen het geweld verzet, is vogelvrij.’ 

Na de overval op vader Sigfrido verhuisde het gezin naar een andere wijk in de hoofdstad 
San Salvador. Toen de criminelen hen ook daar wisten te vinden, zagen ze geen andere 
oplossing dan te vluchten. 
 

‘Salvadoranen kregen tot 2019 bescherming zonder diepgaand 
onderzoek. Daarna zijn we het risico bij terugkeer grondiger gaan 

bekijken’ 
 

Dirk Van den Bulck   

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

Gelijkaardige verhalen 
Het gezin Hernandez vormt geen uitzondering. In 2018 kon vrijwel elke asielzoeker uit El 
Salvador (97 procent) in ons land op bescherming rekenen. Vorig jaar was dat gedaald tot 
8 procent, en dit jaar krijgt slechts 7 procent van de Salvadoranen een positief antwoord 
van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). 

‘De daling is inderdaad fors’, geeft commissaris-generaal Dirk Van den Bulck toe. ‘Tot 2019 
kregen Salvadoranen bescherming zonder zeer diepgaand onderzoek. Daarna zijn we het 
risico bij terugkeer naar El Salvador en de situatie ter plaatse grondiger gaan bekijken. We 
stelden vast dat de feiten niet altijd van die aard zijn dat bescherming noodzakelijk is.’ 

Is de situatie in El Salvador dan plots veel veiliger geworden? ‘De erkenningsgraad zegt 
niets over hoe veilig het in een bepaald land is’, zegt Van den Bulck. ‘De personen die in 
België toekomen, zijn niet noodzakelijk diegenen die een reëel risico of gevaar lopen. De 
verhalen begonnen te veel op elkaar te lijken. Mensen reisden hun familie achterna. We 
oordelen nu met meer expertise en achtergrondinformatie.’ 

Van den Bulck ontkent dat zijn dienst onvoldoende zicht heeft op de actuele situatie in El 
Salvador. ‘We hebben de afgelopen jaren veel bronnen geconsulteerd. We beschikken over 
voldoende kennis om een goede beoordeling te maken.’ Volgens hem is er ook geen sprake 
van een ontmoedigingsbeleid. ‘We zijn een onafhankelijke instantie en vallen niet onder de 
hiërarchie van de staatssecretaris. Van enige politieke druk is geen sprake.’ 
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De familie Hernandez vindt het onbegrijpelijk dat ze niet op bescherming kan rekenen. Het 
CGVS twijfelt niet aan het feit dat het gezin te maken kreeg met bendegeweld, maar dat 
geweld is volgens het Commissariaat economisch gemotiveerd. De bendes waren uit op de 
bezittingen van de familie. De twee zonen hebben niet het profiel om door bendes te 
worden gerekruteerd. Bendes zijn op zoek naar jongere mensen die kwetsbaar zijn en niet 
naar twintigers die aan de universiteit studeren, staat te lezen in het besluit van de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen. 

‘De Belgische overheid schat de situatie in El Salvador totaal verkeerd in’, zegt Diego. ‘De 
bendes viseren niet alleen kwetsbare jongeren. Ook volwassen mensen op belangrijke 
posities worden bedreigd en afgeperst. Het is een strijd om de macht waarbij niemand 
wordt ontzien.’ 

Sigfrido, Maritza, Jose en Diego hopen met nieuwe elementen de asielprocedure te kunnen 
heropenen. De lutherse bisschop in El Salvador die hen aanraadde te vluchten, heeft een 
brief geschreven waarin hij vermeldt dat het gezin bij terugkeer groot gevaar loopt. Diego 
is optimistisch: ‘Het positieve is dat de bendes ons hier niet kunnen vinden. Zijn broer Jose 
is wanhopig. ‘Soms ben ik bang dat het allemaal voor niets is geweest. Dat we de dood 
alleen hebben uitgesteld. Als we moeten terugkeren, worden we vermoord.’ 

REACTIE ALEXANDER LOOBUYCK · ADVOCAAT 

‘Het verschil met enkele jaren geleden is opmerkelijk’ 

Advocaat Alexander Loobuyck was het afgelopen anderhalf jaar betrokken bij meer dan 200 

asielaanvragen van Salvadoranen. ‘In slechts twee gevallen werd de vraag tot bescherming 

gehonoreerd. Het verschil met enkele jaren geleden is zeer opmerkelijk.’ 

Volgens Loobuyck is er te weinig controle op de beslissingen. ‘Ik betwijfel of 

de medewerkers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

goed opgeleid zijn om die zaken te beoordelen. De argumenten die worden gegeven om 

iemand bescherming te weigeren, zijn vaak willekeurig en niet goed onderbouwd. Mensen 

worden gepakt op details. Een erkenningsgraad van 97 procent is niet goed, maar nu is men 

doorgeschoten naar het andere uiterste. Ik weet niet wat er speelt. Ik weet alleen dat er 

massaal veel geweld is in El Salvador.’ (jm) 

 


