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nr. 105 221 van 18 juni 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 22 maart 2013

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

staatlozen van 21 februari 2013.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 mei 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. LEFEBURE loco advocaat M.

DOUTREPONT en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 6 juni 2012 het Rijk binnen en diende op 22 juni 2012

een asielaanvraag in. Op 21 februari 2013 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3

en artikel 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). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen zou u de El Salvadoriaanse nationaliteit bezitten en in 1992 geboren zijn in La

Libertad. U zou nooit politiek actief zijn geweest en verklaarde geen problemen te hebben gekend met

de autoriteiten. U zou student zijn geweest aan de universiteit in San Salvador. U zou met uw ouders en

uw broer M. in het dorp Ilopango, Apulo, hebben gewoond.
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Op 5 juli 2011 zou u ’s morgens in de buurt van uw huis de bus (lijn 15 Apulo-San Salvador) hebben

genomen naar de universiteit. Op een bepaald ogenblik zouden twee gewapende bendeleden de bus

zijn opgestapt. Zij zouden in de richting van uw vriend J. M. en diens neef J. hebben gewezen die

vooraan in de bus zaten. U zou net achter uw vriend J. M. hebben gezeten. De bendeleden zouden alle

passagiers verplicht hebben om van de bus te stappen. J. M. en J. zouden gedwongen zijn om op de

bus te blijven zitten. U verklaart dat de bendeleden een blik op u hielden, maar u bent kunnen

afstappen. De chauffeur zou onder druk verder zijn gereden. Korte hierna zouden de passagiers die

eerder gedwongen waren om af te stappen vernomen hebben dat de bus aan de halte Vifrio gestopt

was en J. M. en J. vermoord werden. Uw vriend W., die ook op de bus zat, zou naar de halte Vifrio zijn

gegaan. Uzelf zou huiswaarts zijn gekeerd en uw familie van het incident op de hoogte hebben

gebracht. Na dit voorval zou u heel veel schrik hebben gehad. U zou één week thuis zijn gebleven van

school.

In oktober 2011 zou u aan een winkel in de buurt van uw huis door twee jongeren zijn benaderd. Zij

zouden u met dood hebben bedreigd en u verteld hebben dat zij informatie hadden dat u een klacht had

ingediend bij de politie. Zij zouden u tevens hebben gezegd dat zij wisten welke bus u nam en waar u

afstapte. U zou huiswaarts zijn gekeerd en uw moeder op de hoogte hebben gebracht. Uw moeder zou

hierop contact hebben gezocht met uw oom W. die woonachtig was in Cuscatlan. De volgende dag is

uw oom u komen ophalen en zou u bij hem in Cuscatlan zijn gaan wonen.

Tijdens uw verblijf in Cuscatlan zou u uw universitaire studies nog enkele maanden hebben voortgezet.

Rond april 2012 zou C., een vriend van W., u tijdens uw verblijf bij uw oom hebben opgebeld. Hij zou u

gevraagd hebben waar u woonde en u verteld hebben dat W. een klacht over het bus incident had

ingediend. Bendeleden zouden naar u op zoek zijn omdat zij vermoeden dat u ook een klacht heeft

ingediend. U zou schrik hebben gekregen en besloten hebben uw studies aan de universiteit stop te

zetten. U verklaart nooit een klacht te hebben ingediend uit schrik voor uw leven.

Uiteindelijk zou u op 5 juni 2012 met uw eigen paspoort en op uitnodiging van uw neef Luis Javier die in

België woont, El Salvador hebben verlaten en naar België zijn gekomen. U verklaarde zich vluchteling

op 22 juni 2012.

Sinds november 2012 zouden bendeleden in de wijk waar u woonde in Ilopango naar u op zoek zijn. Uw

ouders en uw broer M. zouden uit vrees voor hun leven in december 2012 uit Ilopango vertrokken zijn

en momenteel bij uw oom Wilfredo in Cuscatlan wonen. Uw broer M. zou zijn werk op de markt van San

Salvador hebben moeten stopzetten omdat hij werd bedreigd door Mara’s. Na uw aankomst in België

zou u bij uw neef Luis Javier en diens Belgische vrouw gaan wonen zijn. Uw buurvrouw Areida in

Ilopango zou u verteld hebben dat er elke nacht verschillende bendeleden langs jullie huis komen en

informatie willen over uw verblijfplaats. U zou uw buurvrouw gevraagd hebben om een klacht in te

dienen, maar zij zou schrik hebben. Begin januari 2013 zou u van uw moeder hebben vernomen dat W.

is verdwenen. De moordenaars van J. M. en J. zouden nog steeds voortvluchtig zijn.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. Zo zijn er verschillende elementen die de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het gedrang brengen.

Ten eerste dient te worden vastgesteld dat u bij het invullen van uw vragenlijst (dd. 22 juni 2012) geen

persoonlijke bedreigingen aanhaalde (zie vragenlijst, p.3). U spreekt er enkel over de gebeurtenis op de

bus in juli 2011, zegt dat u eveneens op die bus zat en vervolgt: "Ik vreesde voor mijn leven en besloot

uit El Salvador te vertrekken". Op het Commissariaat-generaal (CGVS) wordt u plots persoonlijk

aangesproken en bedreigd na het busincident (bedreigingen in oktober 2011). Dat u bij het invullen van

uw vragenlijst met geen woord repte over het feit dat u persoonlijk werd bedreigd, is uitermate

merkwaardig en doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Bovendien dient in dit

verband te worden opgemerkt dat u aan het begin van uw interview voor het CGVS uitdrukkelijk

verklaarde dat u in uw vragenlijst al uw problemen had toegelicht (zie gehoorverslag CGVS, p.2). Dat u

de ene keer (DVZ) op geen enkele manier melding maakt van persoonlijke problemen of

vervolgingsfeiten en u de andere keer (CGVS) wel uitvoerig verhaalt over persoonsgerichte

vervolgingsfeiten, is hoogst merkwaardig en roept de nodige vraagtekens op.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u zich tegensprak aangaande uw woonstplaats. Voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u sinds uw veertiende tot aan uw vertrek uit El Salvador (5 juni

2012) in Antiguo Cuscatlan te hebben gewoond (zie verklaringen DVZ, nr.9). U voegde eraan toe dat u

voordien in Ilopango, Apulo woonde (zie verklaringen DVZ, nr.9). In strijd met bovenstaande verklaarde

u voor het CGVS dat u altijd in Ilopango woonde en pas in november 2011 (toen u al op de universiteit
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zat) tengevolge het busincident moest vertrekken uit Ilopango en in Antiguo Cuscatlan ging wonen (zie

gehoorverslag CGVS, p.3-4). Bovenstaande incoherenties doen vermoeden dat u al veel langer in

Antiguo Cuscatlan woonde. Dat u bijgevolg aanwezig was op de schoolbus vanuit uw voorgehouden

woonplaats Ilopango naar uw school in de stad, kan dan ook zeer ernstig worden betwijfeld.

Wat dit betreft is het overigens zeer opmerkelijk dat u al voor DVZ (22 juni 2012) verklaarde dat uw

ouders in Antiguo Cuscatlan wonen (zie verklaringen DVZ, nr.13). In strijd hiermee beweerde u voor het

CGVS dat uw ouders pas in december 2012 in Antiguo Cuscatlan gingen wonen (zie gehoorverslag

CGVS, p.15-16). In dit verband dient voorts te worden opgemerkt dat op het identiteitsdocument van uw

moeder (uitgegeven op 11 februari 2011) staat vermeld dat haar adres in Antiguo Cuscatlan is. Dit terwijl

u voor het CGVS verklaarde dat uw ouders pas in december 2012 naar Antiguo Cuscatlan zijn verhuisd,

zoals hierboven reeds werd aangehaald.

Bovenvermelde discrepanties aangaande uw woonplaats zijn uitermate merkwaardig en doet het CGVS

ernstig twijfelen aan de oprechtheid van uw verklaringen tot november 2011 in Ilopango te hebben

gewoond.

Voorts haalde u aan dat u in oktober 2011 door twee jongens aan een winkel werd aangesproken en dat

ze wisten dat u een klacht had ingediend. U haalde dit voorval aan als de reden waarom u naar Antiguo

Cuscatlan bent gaan wonen (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Later haalde u de ontmoeting met de twee

jongens evenwel aan als reden waarom u in april 2012 uw studies aan de universiteit moest stopzetten

(zie gehoorverslag CGVS, p.9).

Nog wat deze ontmoeting met die twee jongens betreft, zei u de ene keer dat deze plaatsvond in

oktober 2011 (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Een andere keer zei u dat deze gebeurtenis in september

2011 plaatsvond (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Verder haalde u de ene keer aan in november 2011

naar Antiguo Cuscatlan te zijn gaan wonen (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Een andere keer beweerde

u in oktober 2011 naar Antiguo Cuscatlan te zijn vertrokken (zie gehoorverslag CGVS, p.9).

Bovenstaande discrepanties zetten de geloofwaardigheid van uw asielverklaringen ernstig op de helling.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt verder ondermijnd door het volgende. U zegt dat u

gedurende een jaar geviseerd werd door leden van de bende MS en u uit angst voor hen het land heeft

verlaten. Dient echter te worden opgemerkt dat u vreemd genoeg niet weet waarvoor MS staat.

Nochtans is het zeer bekend dat deze letters voor Mara Salvatrucha staan, een zeer gekende bende in

Midden-Amerika. Dat u rechtstreeks getroffen bent door het geweld van deze bende en hiervoor het

land diende te verlaten, maar er na al die tijd geen idee van heeft waarvoor de afkorting MS staat, is

uitermate ongeloofwaardig (zie gehoorverslag CGVS, p.11 en p.18).

Verder sprak u zich tegen over het moment waarop u uw studies aan de universiteit stopzette. De ene

keer zei u dat in april 2012 een gesprek had met C. die u waarschuwde. U voegde eraan toe drie weken

later uw studies te hebben stopgezet (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Een andere keer zei u net het

tegenovergestelde. Namelijk, dat u op het moment dat C. u contacteerde al drie weken niet meer naar

de universiteit ging (zie gehoorverslag CGVS, p.14-15).

Voorts is ook uw verklaring als zou u pas drie weken geleden (begin januari 2013) hebben vernomen

dat W. zou zijn verdwenen weinig geloofwaardig (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Daarenboven slaagde

u er niet in te antwoorden toen u werd gevraagd waarom uw moeder u dit pas enkele weken geleden

zou hebben verteld (zie gehoorverslag CGVS, p.13). De geloofwaardigheid van dit aspect van uw

asielrelaas wordt verder ondermijnd door het feit dat u zei dat uw moeder u pas in januari 2013 van de

verdwijning op de hoogte bracht, terwijl uw moeder in haar getuigenis schrijft dat W. al sinds juli 2012

zou zijn verdwenen. Alsook dient in dit verband te worden opgemerkt dat u in april 2012 nog een contact

had met een goede vriend van W. (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Het is weinig waarschijnlijk dat ook

hij u niet over diens verdwijning zou hebben gesproken.

Voorts is het weinig geloofwaardig dat W., met wie u na de gebeurtenissen van 5 juli 2011, nog op de

bus zat, u niets zou hebben gezegd over het feit dat hij aangifte had gedaan bij de politie (zie

gehoorverslag CGVS, p.12- 13). Ook dit roept twijfels op bij de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Tevens is het uitermate merkwaardig dat bendeleden u pas in november 2012 intensief zouden gaan

zoeken zijn, meer dan een jaar na het busincident. Tijdens het interview voor het CGVS werd u

geconfronteerd met bovenstaande vaststelling. Uw verklaring hiervoor is opmerkelijk. U haalde aan niet

op de hoogte te zijn hoe het komt dat zij dit pas vanaf november 2012 doen en zei te veronderstellen dat

zij eerst moesten nagaan wie hen had aangegeven bij de politie (zie gehoorverslag CGVS, p.16).

Bovenstaande is dan weer in strijd met hetgeen u eerder voor het CGVS verklaarde. Namelijk, dat

bendeleden u al in oktober 2011 hadden meegedeeld dat zij wisten dat u hen had aangegeven en ze u

zouden doden (zie gehoorverslag CGVS, p.8).

Bovenstaande opmerkingen roepen ernstige twijfels op bij de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.
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Dat u werkelijk een dermate ernstige vrees koesterde ten aanzien van uw belagers kan verder worden

betwijfeld door het feit dat u toch nog tot april 2012 naar dezelfde universiteit bent blijven gaan. In de

periode juli-oktober 2011 deed u dit volgens uw verklaringen nog steeds vanuit uw woonplaats Ilopango

via dezelfde busroute en van november 2011 tot april 2012 vanuit Antiguo Cuscatlan. Bovenvermelde

valt moeilijk te rijmen met de door u aangehaalde vrees voor vervolging.

Volledigheidshalve dient in dit verband te worden opgemerkt dat u na de gebeurtenissen in juli 2011 nog

gedurende een jaar in uw land bleef. Bovenvermelde doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw vrees voor vervolging.

Bovenstaande opmerkingen doen het CGVS besluiten dat u zowel de status van vluchteling als de

status van subsidiaire bescherming dient te worden geweigerd.

De door u neergelegde documenten tenslotte wijzigen niets aan bovenstaande appreciatie. Het door u

neergelegde paspoort en vliegtuigtickets bevestigen uw verklaringen aangaande uw identiteit en uw

reisweg, welke hier niet ter discussie staan. De door u neergelegde kranten-en internetartikels over het

incident op de bus bevestigen dat dit incident zich heeft voorgedaan, hetgeen in deze beslissing niet

betwist wordt. Voor wat betreft de door u neergelegde getuigenissen van uw moeder, uw buurvrouw en

de vader van één van de slachtoffers (J.) en hun respectievelijke identiteitsstukken, waarin uw

problemen worden vermeld, dient te worden opgemerkt dat deze brieven een gesolliciteerd karakter

hebben waaraan geen enkele officiële bewijswaarde kan worden toegekend. De door u neergelegde

foto verder ondersteunt uw verklaringen als zou u als kind nog samen voetbal hebben gespeeld met de

twee slachtoffers, wat hier niet ter discussie stond. Het door u neergelegde stuk van de universiteit en

bijhorende vertalingen van bovenvermelde stukken in het Frans zijn evenmin in staat bovenstaande

appreciatie in positieve zin om te buigen. De door u neergelegde artikels aangaande de algemene

problematiek van de Mara’s in uw land wijzigen evenmin iets aan bovenstaande appreciatie.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert de schending aan van artikel 1, A, (2) van het Internationaal verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, goedgekeurd door de wet van 26 juni 1953; van artikel 1, (2)

van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, goedgekeurd door de wet

van 27 februari 1967; van artikels 52 en 48/3, juncto 62 van de wet betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; van de motiveringsplicht,

zoals bepaald in artikelen 52 en 62 van de vreemdelingenwet; van artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; en van de algemene

zorgvuldigheidsplicht en van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

2.3. Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 52 van de vreemdelingenwet, kan niet worden

ingezien hoe dit artikel geschonden zou kunnen zijn, daar de bestreden beslissing werd genomen op

basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om

de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 te weigeren.

2.4. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden
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beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.5. 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

2.6. Wat betreft verzoekers verwijzing naar “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur” stelt de Raad

vast dat in het verzoekschrift enkel de motiverings- en de zorgvuldigheidsplicht concreet worden

vermeld. Het komt niet toe aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om te bepalen welk(e)

ander(e) beginsel(en) verzoeker eventueel nog zou kunnen bedoelen, derhalve wordt dit onderdeel van

het middel, in zover het geen betrekking heeft op de motiverings- en de zorgvuldigheidsplicht, niet

ontvankelijk aangevoerd.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204). Uit vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt overigens dat de

proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties geen juridisch

bindend karakter heeft, maar enkel als aanbeveling dient en bijgevolg geen afdwingbare rechtsregels

bevat (RvS 9 juni 2005, nr. 145.732; RvS 1 december 2011, nr. 216.653). Verzoeker gaat er tevens aan

voorbij dat de rechtspraak van de Raad geen precedentenwerking heeft.

3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn voorgehouden vervolging door de MS geloofwaardig en

aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de

ontwijkende antwoorden en met het specifieke profiel van de asielzoeker. Bovendien verplicht geen

enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de

vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in

diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006, nr. 164.792).
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Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel,

motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht, kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid

van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Verzoeker verklaarde in de vragenlijst “Ik ben bedreigd met de dood door de bendes (los bandijas)

in El Salvador. Ik heb een artikel waar een bus vol studenten werd bedreigd door die bendes. Ik zat op

die bus en kon juist een halte daarvoor vluchten van de bus. Dit deed zich voor rond 5/07/2011. Mijn

vriend J. M. is omgekomen en zijn neef ook. Ik vreesde voor mijn leven. Ik besloot om uit El Salvador te

vertrekken. Mijn neef L. J. waar ik nu woon heeft mij geholpen om El Salvador te verlaten.” (vragenlijst

3.5). Hieruit kan alleszins blijken dat verzoeker enkel vlucht omwille van het incident op 5 juli 2011

waarbij hij de voorgehouden bedreigingen verduidelijkte door verder in te gaan op het bus-incident.

Indien hieruit wel kan blijken dat verzoeker aanhaalde persoonlijk te zijn bedreigd, dan situeert hij dit in

zijn toelichting tijdens het bus-incident. Nergens kan uit verzoekers initiële verklaringen blijken dat hij

nadien nog bedreigingen onderging, laat staan dat hij daarvoor is moeten vluchten. Derhalve kon de

commissaris-generaal terecht concluderen dat verzoeker niet vermeldde dat hij na het bus-incident ook

persoonlijk aangesproken en bedreigd zou zijn geweest, wat inderdaad ernstig afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen.

3.3.1. Aangaande zijn woonplaats, voert verzoeker aan dat hij de vraag foutief begrepen heeft: zijn

overgrootmoeder heeft inderdaad altijd in Antiguo Cuscatlan gewoond en sinds hij 14 jaar oud was ging

hij regelmatig bij haar op bezoek om haar te helpen met het huishouden en de boodschappen. Hij is

echter pas in oktober 2011 naar Antiguo Cuscatlan gaan wonen bij zijn oom. Verder kan het feit dat

verzoeker voor de Dienst Vreemdelingenzaken in juni 2012 reeds verklaarde dat zijn ouders in Antiguo

Cuscatlan woonden, terwijl hij voor het CGVS beweerde dat zij pas in december 2012 naar Antiguo

Cuscatlan verhuisden, eenvoudigweg worden verklaard. De officiële woonplaats van verzoekers moeder

is inderdaad sinds 2005 in Antiguo Cuscatlan gelegen, naar aanleiding van het overlijden van de

overgrootmoeder van verzoeker. Deze bezat inderdaad een woning in Antiguo Cuscatlan. Voor fiscale

redenen, en om de woning te kunnen behouden, moest de moeder van verzoeker, alsmede haar drie

broers, zich officieel huisvesten in Antiguo Cuscatlan. Zo is zelfs een van de broers, L. J. G. C., die

echter in Brussel verblijft, ook nog officieel gehuisvest in Antiguo Cuscatlan, Calle Poniente, huis

nummer 2, oftewel het adres dat verzoeker heeft aangegeven als zijnde dat van zijn overgrootmoeder

(stuk 14). Uiteraard verblijft hij er niet, gezien hij in België woont, maar toch is hij er nog steeds

gedomicilieerd. Het verschil tussen de begrippen van officiële en effectieve woonplaats bestaat dus in

Salvadoraanse recht net zoals deze bestaat in Belgisch recht. Het is dus inderdaad zo dat de ouders

van verzoeker al meer dan acht jaar officieel zijn gehuisvest in Antiguo Cuscatlan, terwijl ze pas in

december laatsleden er ook effectief naar verhuisden. Verder meent verzoeker te hebben verklaard dat

het dezelfde buslijn, oftewel buslijn 15, de route aflegt van Antiguo Cuscatlan naar Ilopango, en dan naar

San Salvador. Of verzoeker nu in Ilopango of in Antiguo Cuscatlan woonde, maakt dus niets uit wat de

mogelijkheid betreft dat hij degelijk op de bewuste bus zat waarop een incident plaatsvond. Verzoeker

citeert diverse passages uit het gehoor en meent dat hieruit blijkt dat het telkens om dezelfde buslijn

gaat. Dit blijkt ook uit toeristische informaties gepubliceerd op Internet: buslijn 15 rijdt degelijk vanuit San

Salvador naar Antiguo Cuscatlan via Ilopango (stuk 4). Dit is ook logisch, gezien Antiguo Cuscatlan en

Ilopango (Apulo) op eenzelfde lijn zitten, de ene aan het westen en de andere aan het oosten van de

stad van San Salvador (stuk 5). Het is dan ook begrijpelijk dat eenzelfde buslijn het traject van westen

naar oosten via San Salvador aflegt.

3.3.2. Verzoeker verklaarde op 22 juni 2012 op de DVZ dat hij “sinds 14 jarige leeftijd tot mijn vertrek uit

El Salvador” in Cuscatlan heeft gewoond, waarbij hij tevens verklaarde dat zijn ouders op hetzelfde

adres woonden, en “daarvoor woonde ik in Ilopango (…)” (verklaring 9 en 13). Deze bewoordingen laten

geen ruimte voor de gekunstelde en onlogische post-factum verklaringen waarmee verzoeker tracht de

vastgestelde tegenstrijdigheden met zijn verklaringen tijdens het gehoor, zowel inzake zijn woonplaats

als die van zijn ouders, op te heffen. Verzoeker corrigeerde tijdens het gehoor op het CGVS “bandijas” in

“bandias” maar bracht geen andere correcties of aanvullingen aan zijn verklaringen op de DVZ aan

(gehoor p. 2), die hem werden voorgelezen en die hij ondertekende. Daar waar verzoeker nog een

onvertaalde kopie toevoegt, stelt de Raad vast dat dit document niet vergezeld is van een (voor
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eensluidend verklaarde) vertaling. Het stuk wordt dan ook conform artikel 8 van het Procedurereglement

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet in overweging genomen.

3.3.3. Verder zijn deze tegenstrijdigheden wel degelijk belangrijk aangezien uit de door verzoeker

aangebrachte informatie (stuk 4) enkel blijkt dat Ruta 15 vanuit het stadcentrum naar el Lago de

Ilopango rijdt en daarbij Ilopango aandoet, en uit de aan de verweernota gehechte informatie blijkt dat er

diverse bussen, doch geen bus 15, langs Antiguo Cuscatlan rijden. Uit stuk 5 kan enkel worden afgeleid

dat Ilopango en Antiguo Cuscatlan aan tegenovergestelde kanten van de hoofdstad San Salvador

liggen. Evenmin kan uit verzoekers verklaringen afgeleid worden dat hij bus 15 vanuit Cuscatlan kon

nemen, aangezien hij tijdens het gehoor enkel op algemene wijze melding maakte van het reizen per

bus vanuit Cuscatlan (gehoor p. 5) en de bus 15 situeerde “van Apollo naar San Salvador”, wat

bevestigd wordt in de aan het administratief dossier toegevoegde informatie. Hieruit kan worden

geconcludeerd dat, indien het bus-incident zich beweerdelijk zou hebben voorgedaan op de lijn 15, het

feit dat verzoeker in Cuscatlan woonde waarbij deze lijn 15 daar niet eens voorbijkwam, dit zijn

aanwezigheid op deze buslijn geenszins adstrueert en aldus zijn volledige vluchtaanleiding ondergraaft.

Verzoekers verdere verweer inzake L. J. G. C., doet niet ter zake. Dat verzoeker wist dat 5 juli 2011 een

dinsdag is, vermag niets aan deze vaststellingen te veranderen, laat staan dat dit geloofwaardigheid van

zijn asielrelaas zou kunnen ombuigen. In deze dienen elementen in het voordeel van de asielzoeker niet

noodzakelijk in de beslissing te worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr. 178.032). De

commissaris-generaal is verder niet verplicht om alle aangebrachte feiten te controleren, zo dit al

mogelijk zou zijn. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker (RvS 3 september 2004, nr.

134.545). Verzoekers beweerde getuigenis is niet aannemelijk.

3.4. Betreffende het incident aan de winkel met twee bendeleden, voert verzoeker aan dat hij hierover

moet vertellen jaren nadat deze plaatsvonden. Hij situeert de gebeurtenissen in september-oktober

2011: misschien was het eind september, misschien begin oktober; hetzelfde geldt voor zijn verhuis naar

Antiguo Cuscatlan. Of het nu op 30 oktober of op 3 november was doet er inderdaad niet veel toe, en de

aangehaalde « discrepanties » zijn eigenlijk zeer kleine verschillen op detailpunten terwijl de situering in

de tijd over de loop van de relazen dezelfde blijkt (eens september-oktober 2011, eens november-

december 2011). Men mag natuurlijk niet verwachten van verzoeker dat hij zich de precieze datum van

deze feiten herinnert, wel dat hij ze op een tijdlijn kan plaatsen, wat hij ook kan doen. Over het moment

waarop verzoeker zijn studies stopzette, verklaart hij dat dit drie weken voor zijn gesprek met C.

plaatsvond. Een zekere onduidelijkheid over het moment van het stopzetten van zijn studies heeft

inderdaad gedurende het verhoor gezweefd, omdat verzoeker de vraag blijkbaar niet goed had

begrepen. Dit is ook de reden waarom op dit punt werd teruggekomen in de loop van het verhoor.

Evenmin kunnen verzoekers vergoelijkingen inzake het tijdstip en de gevolgen van de bedreigingen

overtuigen. Indien dit incident de directe aanleiding was om te verhuizen, dan kan worden verwacht dat

verzoeker eenduidig de maand toelicht, zowel van de bedreigingen als van de verhuis, te meer nu

verzoeker als student referentiepunten had in de tijd en het academiejaar. Overigens vond verzoekers

gehoor plaats in januari 2003 zodat er toen slechts een goed jaar voorbij was gegaan sinds het

beweerde incident. Geenszins kan worden aanvaard dat verzoeker twee, zowel in tijd als in aard sterk

verschillende gevolgen (verhuis naar Cuscatlan, stopzetting studies) aan hetzelfde incident koppelt,

temeer verzoeker de versie volhoudt dat hij zijn studies stopzette drie weken voor zijn gesprek met C.

waardoor hij zelf bevestigt dat dit gesprek geen aanleiding tot de stopzetting kon geweest zijn.

Verzoekers vrees wordt niet aannemelijk gemaakt.

3.4.1. Verzoeker kan aanvoeren dat hij perfect weet dat de letters “MS” Mara Salvatrucha kunnen

betekenen omdat iedere Salvadoraan dit weet en de nationaliteit van verzoeker niet betwist werd, doch

dit neemt niet weg dat verzoeker uitdrukkelijk verklaarde niet te weten waarvoor MS staat (“Weet u

waarvoor dat staat? Ik weet het niet”, gehoor p. 11). Verzoekers overige beweringen over de betekenis

van de letters « MS », die veel rijker zou zijn dan het begrip dat verwerende partij ervan heeft, doen niet

ter zake.

3.4.2. Dat verzoekers moeder verzoeker pas in januari 2013 van de verdwijning van W. zou hebben

geïnformeerd, terwijl zij in haar getuigschrift schrijft dat W. al sinds juli 2012 verdwenen is, is volgens

verzoeker helemaal niet tegenstrijdig: verzoekers moeder heeft in januari 2013 vernomen dat W. sinds

juli 2012 verdwenen is en heeft haar zoon hiervan op de hoogte gebracht. Verzoekers moeder was geen
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vriendin noch van W. noch van zijn ouders, en in de algemene sfeer van wantrouwen en angst die in El

Salvador rijst had zij geen enkele reden om bij onbekenden te gaan informeren over hun zoon. Verder

vertelde C. niet aan verzoeker in april 2012 dat W. was verdwenen omdat hij gewoonweg op dat moment

nog niet was verdwenen. Voor de rest heeft verzoeker het land ontvlucht begin juni 2012, dus voor de

verdwijning van W.. In deze omstandigheden, gezien hij W. al lang niet meer zag, dat zijn moeder hem

of diens ouders niet kende, en gezien hij C. gewoon kende van de voetbalploeg (hij was dus geen

vriend, eerder een kennis), ziet verzoeker niet in waarom het feit dat hij pas in januari 2013 van de

verdwijning van W. op de hoogte werd gebracht, vreemd zou zijn. Overigens ziet verzoeker tevens niet

goed in wat verwerende partij hierdoor wenst aan te tonen. Dezelfde elementen kunnen dan ook

verklaren waarom W. verzoeker niet op de hoogte heeft gebracht van het feit dat hij een klacht heeft

ingediend. Opnieuw moet men de heersende sfeer in het land goed voor ogen hebben: een klacht

indienen is een zeer gevaarlijke stap, die iemand het leven kan kosten, zoals dit in casu blijkbaar het

geval is geweest. W. had dus geen enkele reden om verzoeker op de hoogte te brengen van zijn

voornemens, en dit voor verschillende redenen. Ten eerste is het steeds zekerder, in de omschreven

sfeer, om zo weinig mogelijk personen op de hoogte te brengen van zulke voornemens: hoe minder

personen hiervan iets weten, hoe kleiner de kans ook is dat de informatie kan uitfilteren tot aan de

Maras. Ten tweede waren W. en verzoeker niet zozeer bevriend: ze kenden mekaar wel, stapten op

dezelfde bus en babbelden graag met elkaar, maar verder ging het niet. Een derde reden waarom W.

niets heeft verteld aan verzoeker over zijn klacht is nog begrijpelijker. Het is inderdaad de basisreden in

een terreurstaat, dat de weerstanders gedurende WOII goed kenden: hoe minder je iets vertelt aan

iemand, hoe kleiner ook de kans is dat deze persoon zelf wordt vervolgd en iets kan verklappen. Het feit

dat W. dus niets heeft verteld aan verzoeker over zijn klacht, is eerder een teken van bekommernis van

W. voor zijn vriend, en van voorzichtigheid voor hemzelf. Aangaande de intensieve vervolging in

november 2012, benadrukt verzoeker dat zijn verklaring dat hij veronderstelde dat de mareros eerst

moesten nagaan wie hen had aangegeven bij de politie, terwijl hij voordien had verklaard dat zij hem

reeds in oktober 2011 hadden meegedeeld dat zij wisten dat verzoeker hen had aangegeven bij de

politie, hier een loutere veronderstelling van hem betreft. Overigens is zulke handelwijze — een lange

tijd doen doorlopen tussen een incident en zijn ook « bestraffing » — een gewoonlijke handelwijze van

de Maras. Het is een goede wijze om enerzijds aan te tonen dat een « verraad » vroeg of laat gestraft

wordt, maar nooit ongestraft blijft, en anderzijds om een klimaat van terreur te doen heersen: zo weet

niemand waar, noch wanneer, de straf zal komen, maar weet iedereen dat het jarenlang na het incident

kan plaatsvinden. Uiteindelijk is het ook een wijze om een eventueel risico van vervolgingen door de

politie te verminderen: zo is de link tussen het incident en de bestraffing minder evident. Aangaande het

feit dat verzoeker nog tot april 2012 naar dezelfde universiteit bleef gaan en na de gebeurtenissen in juli

2011 nog gedurende een jaar in zijn land bleef, voert verzoeker aan dat hij gedurende deze periode op

een andere plek woonde, namelijk bij zijn oom, en enkel naar buiten ging om naar de unief te gaan.

Verder nam hij wel dezelfde buslijn, maar in omgekeerde richting, gezien Antiguo Cuscatlan aan de

andere kant van San Salvador gelegen is. Hij heeft dus ondergedoken geleefd en heeft inderdaad in

eerste instantie geprobeerd zijn leven verder te zetten en door te gaan met zijn studies. Na een tijdje is

ook dat onmogelijk gebleken en moest hij zelfs dit opzeggen.

Daargelaten dat verzoeker in april 2012 inderdaad nog niet kon hebben vernomen dat W. sinds juli 2012

zou zijn verdwenen, zoals verzoekers moeder verklaarde in haar getuigenis, blijkt hiermee tegenstrijdig

uit verzoekers verklaringen dat hij begin januari 2013 op de hoogte werd gebracht dat W. een jaar

daarvoor, dus in januari 2012, zou zijn verdwenen (gehoor p. 13), waarbij verzoeker in april 2012 contact

had met zijn vriend C. zodat hij logischerwijs W.’s verdwijning wel van C. had kunnen vernemen, temeer

C. hem op dat moment vertelde van het feit dat W. klacht zou hebben neergelegd. Hoe dan ook kunnen

deze tegenstrijdige versies geen aanleiding geven tot een vernietiging. Inzake W. stelt verzoeker dat hij

een goede vriend is en dat hij zijn moeder goed kent (gehoor p. 10), zodat niet kan overtuigen dat

verzoeker pas een jaar, minstens een half jaar, na de feiten zou vernemen dat zijn vriend verdwenen

was. Evenmin is aannemelijk dat hij niet eerder van W. zelf zou hebben vernomen dat hij deze klacht

had ingediend. Immers zou kunnen verwacht worden dat W. ter ondersteuning van zijn eigen klacht

verzoeker zou trachten te overhalen om hetzelfde te doen wat een gemeenschappelijke getuigenis

sterker en mentaal gemakkelijker draagbaar zou maken. Evenmin kan verzoekers ‘derde’ reden

overtuigen daar het vertellen over een klacht aan iemand geenszins hetzelfde is van het noemen van

iemand in dezelfde klacht waardoor deze traceerbaar zou zijn. Verzoekers veronderstelling dat de

mareros eerst moesten nagaan wie hen had aangegeven bij de politie, verandert niets aan de

vaststelling dat deze veronderstelling tegenstrijdig is aan zijn eerdere verklaringen dat hij al in
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september/oktober 2011 zou zijn bedreigd inzake zijn getuigenis. Evenmin kunnen verzoekers andere

argumenten overtuigen, te meer het van primordiaal belang is voor de MS om gebeurlijke getuigen

onmiddellijk het zwijgen op te leggen alvorens zij spreken. Verzoekers verdere vervolging is geenszins

geloofwaardig.

3.4.3. Verzoeker gaat er verder aan voorbij dat vooral ongeloofwaardig is dat hij nog maanden dezelfde

buslijn bleef gebruiken na het incident; immers kan verwacht worden dat verzoeker onmiddellijk na het

bus-incident zou verhuisd zijn, dan wel in juli 2011 of oktober 2011 gevlucht zou zijn. Verzoeker

verklaarde overigens over J. M. dat hij hem “al heel lang kende, wij gingen samen naar school toen ik

studeerde spraken we elkaar dagelijks, spraken af op de bus (…)” (gehoor p. 8) en “ik ging dus wel [bij J.

M. thuis] maar niet elke dag” (gehoor p. 10), waaruit alleszins blijkt dat beiden goede vrienden waren,

zodat evenmin aannemelijk is dat verzoeker zich niet eerder geïnformeerd of gedocumenteerd heeft

over diens moord. Indien de politie nooit contact nam met verzoeker om verklaringen af te leggen, kan

hieruit slechts blijken dat er geen officiële elementen zijn die verzoekers aanwezigheid bij het bus-

incident bevestigen. Overigens volgens zijn verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken zat hij in een

bus waarop “los bandijas” zijn opgestapt en kon verzoeker juist nog afstappen de halte voor het incident.

Er kan dan ook niet worden ingezien hoe de MS op de hoogte kan zijn van verzoekers identiteit en zijn

woonplaats in Illopango daar verzoeker zelf verklaarde dat zij niet wisten waar hij woonde (gehoor p.

15). Voor zover verzoekers getuigenis en vervolging al geloofwaardig, quod non, is aldus evenmin

aannemelijk dat de MS verzoeker überhaupt zouden kunnen traceren. Verzoeker noch zijn ouders

hebben ooit klacht ingediend en verzoeker heeft evenmin problemen gehad bij zijn oom in Cuscatlan

(gehoor p. 17), zodat verzoeker zich in ieder geval heeft kunnen hervestigen. Verzoeker is dan ook niet

ernstig waar hij meent dat de “gegronde vrees voor vervolging” in de zin van de Conventie van Genève

geen objectieve en rationele vrees moet zijn. Om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus in

de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, moet er sprake zijn van een

gegronde vrees voor vervolging. De toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 veronderstelt eveneens een reëel risico op ernstige schade. De bewijslast rust in beginsel bij de

kandidaat-asielzoeker en dit geldt ook voor de ernst van de gevreesde vervolging of schade. Het louter

aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op ernstige schade volstaat op zich niet om te kunnen

besluiten dat deze vrees of dat risico reëel is. Deze vrees of dat risico dient immers ook steeds getoetst

te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband de vrees of het risico

concreet aannemelijk te maken. Deze vrees moet gegrond, concreet, actueel en persoonlijk zijn. Een

louter theoretische, vage, onpersoonlijke of hypothetische vrees volstaat niet om een beroep op

internationale bescherming te funderen. Een ernstige kans op vervolging volstaat, doch het staat aan

verzoeker om deze vrees ook gefundeerd en geloofwaardig te maken.

3.4.4. De Raad stelt verder vast dat de conclusies uitgebreid en, daargelaten de op DVZ verwoordde

bedreigingen tijdens het bus-incident, correct werden gemotiveerd in de bestreden beslissing. Derhalve

heeft het Commissariaat-generaal wel degelijk verzoekers asielrelaas op zijn individuele merites

beoordeeld en kan geenszins beweerd worden dat er geen rekening werd gehouden met “de

omstandigheden en eigenheden van elke situatie (persoonlijke, familiale en culturele factoren), de

leeftijd en het opleidingsniveau van de asielzoeker, eventuele trauma’s, etc.”, noch dat de beslissing niet

op correcte juridische wijze werd gemotiveerd.

3.5. Evenmin kan verzoekers argumentatie aangaande het behoren tot de “sociale groep van de

personen die problemen hebben gekend met de Maras” overtuigen, niet in het minst omdat zijn

asielrelaas ongeloofwaardig is en hij bovendien niet aantoont dat zijn “getuige-zijn” een aangeboren

kenmerk is of een gemeenschappelijke achtergrond heeft, noch dat deze groep cumulatief genomen als

afwijkend zou worden beschouwd.

3.6. Aangaande de neergelegde documenten, herhaalt verzoeker zijn verklaringen en benadrukt hij zijn

inspanningen ter zake, doch dit vermag niet de door de commissaris-generaal gemotiveerde beoordeling

in een ander licht te stellen. Daar waar verzoeker nog een aantal onvertaalde getuigenissen toevoegt

(stukken 11 t.e.m. 13), stelt de Raad vast dat deze documenten niet vergezeld zijn van een (voor

eensluidend verklaarde) vertaling. De stukken worden dan ook conform artikel 8 van het

Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet in overweging genomen.
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3.7. Verzoeker beperkt zich voorts tot het herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen van de

waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing,

het geven van algemene, theoretische en soms foutieve beschouwingen over de motiveringsplicht, de

bewijslast en de beginselen van het vluchtelingenrecht, het maken van verwijten naar het CGVS, het

geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken

van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan

te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook

geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun

vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich op de artikelen 2 en 3 EVRM en meent

dat hieromtrent geen enkele motivering werd uiteengezet.

4.2. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a en b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu). Gelet op de aard van de bestreden beslissing moet de schending van de

artikelen 2 en 3 van het EVRM bijgevolg niet afzonderlijk worden beoordeeld.

4.3. De Raad stelt vast dat verzoekers bewering berust op een onzorgvuldige lezing van de bestreden

beslissing. Immers blijkt uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de weigering van de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a en b is ingegeven door de motieven die aan de

conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de

Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de

weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, echter niet betekent dat de beslissing omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Verzoekster gaat er in deze dan ook

aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a) en

b) net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust. Aangezien

verzoekers asielrelaas niet geloofwaardig is en hij geen andere motieven aanbrengt, kan hij zich niet

steunen op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. In zover verzoeker verwijst naar een

ander El Salvadoraans dossier waarbij de commissaris-generaal tot een situatie in de zin van artikel

48/4, §2, b) heeft besloten, wijst de Raad er op dat elk dossier op zijn individuele merites dient

beoordeeld te worden en dat verzoekers verklaringen aangaande de voorgehouden vervolging door de

Mara’s niet geloofwaardig zijn. Daarenboven beoordeelt de Raad de beslissingen van de commissaris-

generaal zodat aan deze laatsten geenszins een precedentenwerking kan worden toegekend.

4.4. In zover verzoeker zich beroept op artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, dient verzoeker

elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in zijn land sprake is van willekeurig geweld in

volkenrechtelijke zin. Voor zover verzoeker zich beroept op de algehele situatie en diverse artikelen

citeert waaruit kan blijken dat de situatie in El Salvador niet vrij is van ernstig geweld, toont hij niet aan

dat de situatie waarnaar hij verwijst, zou kunnen vallen onder artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

4.5. Verzoeker vroeg tevens in uiterst ondergeschikte orde de nietigverklaring van de beslissing. De

Raad stelt vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van

de asielaanvraag heeft besloten. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven
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onvoldoende werd onderzocht, noch zelf inzake artikel 48/4, §2, c) vreemdelingenwet voldoende

zwaarwichtige elementen aanvoert waaruit kan blijken dat verder onderzoek noodzakelijk is.

4.6. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

4.7. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juni tweeduizend dertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


