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nr. 235 686 van 29 april 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN

Henri Jasparlaan 109

1060 BRUSSEL

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

21 november 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 18 oktober 2019.

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 14 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 februari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. GYSELEN loco advocaat F.

GELEYN 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. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, C., verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in Cuscutlan, El Salvador, op

21 januari 1999. U hebt het middelbaar onderwijs afgerond ondanks het feit dat uw wijk het strijdtoneel

was van verschillende rivaliserende bendes. Bendeleden hielden u en de andere scholieren soms

tegen op weg naar school omdat ze wilden dat jullie de rangen van hun bende zouden versterken.

Niemand van jullie wilde echter iets te maken hebben met de bendes. Dit had tot gevolg dat er gedreigd

werd en in oktober of november 2017 werd u bij een dergelijk voorval door vier bendeleden geslagen.
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Na dit incident was u zo bang dat u 15 dagen lang bij een oom in een andere gemeente bent

ingetrokken. De lokale bendeleden ontdekten echter dat u uit het territorium van een andere bende

afkomstig was. U moest daarom terugkeren naar uw eigen woonplaats, waar de druk op jonge mannen

om bij de bendes te gaan enkel toenam. Er werd nog altijd gedreigd, twee jongens uit de buurt zijn

vermoord, en op zekere dag zijn de bendeleden verschillende huizen binnengedrongen om onheil te

stichten. Bij het wegvluchten voor de politie lieten ze nog verstaan dat ze zouden terugkeren voor alle

jongeren die nog niet bij hun bende waren gekomen. Toen u niet langer de schoolgaande leeftijd had,

ging u aan de slag bij een bedrijf dat aan metaalbewerking deed. U hebt er drie maanden gewerkt en

kreeg dan van uw collega’s te horen dat u niet meer moest terugkomen. Zij behoorden immers tot de

bende MS-13 en u niet, en dus waren ze verplicht om u te vermoorden als u nog langer daar zou blijven

werken. U begon daarom te werken met uw vader, die landbouwer is. Al snel begonnen de bedreigingen

opnieuw. Ditmaal werden ook uw vader en uw broer het doelwit van deze dreigementen. U nam contact

op met een oom die in de Verenigde Staten woont om hem om hulp te vragen. Dit plan liet u echter

varen nadat u had gezien hoe vele landgenoten geld betalen om uiteindelijk toch onderschept te worden

aan de grens. U bleef thuis en werd dan nog steeds bedreigd, via Facebook dan. Uw vader is verjaagd

van zijn gewoonlijke werkterrein omdat u weigerde om bij de bende te gaan. U contacteerde opnieuw

uw oom in de VS, en die liet uiteindelijk weten dat hij iemand kende die in België woonde, en dat u

hier terecht zou kunnen. U trof de nodige regelingen en reisde op 08 november 2018 via Spanje naar

België, waar u toekwam op 09 november 2018. U diende op 06 december 2018 een verzoek tot

internationale bescherming in.

U vreest bij terugkeer door de ‘18’-bende te worden vermoord.

Ter ondersteuning van uw verzoek hebt u volgende documenten neergelegd: een paspoort, een

identiteitskaart, schoolattesten, een blanco strafblad, foto’s van uw verwondingen, krantenartikelen en

foto’s van lijken.

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.

Er moet worden besloten dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming loopt.

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat u vooral verwijst naar de algemene situatie in uw

herkomstregio: u verklaart dat alle jongeren uit uw wijk onder druk werden gezet door bendeleden uit

omringende gebieden die hun territorium wilden uitbreiden (CGVS, p.7,8,11). In deze omstandigheden

zou u een keer door vier bendeleden geslagen zijn. Uw verklaringen hieromtrent zijn echter vaag en

weinig coherent. Een precieze datum van dit incident kan u niet geven, maar het zou zich hebben

afgespeeld in oktober of november van 2017 (CGVS, p.9-10). U hebt foto’s neergelegd die volgens u dit

relaas ondersteunen, en die een verkleuring van de huid op uw rug tonen. Hieruit kan evenwel niet

worden opgemaakt welke letsels u zou hebben opgelopen, noch in welke omstandigheden u deze zou

hebben opgelopen. Bovendien is er geen enkele indicatie van wanneer deze foto’s genomen zijn.

Dit klemt des te meer daar aan foto’s uit een private bron weinig bewijswaarde kan worden toegekend,

aangezien deze geen enkele garantie bieden over de echtheid van wat erop afgebeeld zou staan. U

hebt echter geen enkel medisch document waarin vaststellingen door een geneesheer staan. Dat het u

onmogelijk was om de wijk te verlaten om medische hulp te zoeken omdat de bendes u dan zouden

vermoorden (CGVS, p.10) is een loutere bewering. U staaft met geen enkel element dat de mensen uit

uw wijk geen toegang hebben tot medische zorgen vanwege het bendegeweld. Aangezien u zelf

verklaart dat u als reactie op deze gebeurtenis onmiddellijk naar uw oom in een andere wijk bent

gegaan en daar 15 dagen hebt doorgebracht (CGVS, p.7), kan geenszins worden ingezien dat u niet

naar een ziekenhuis of dokter had kunnen gaan eens u de wijk had verlaten.
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Wat er ook van zij, uit uw verklaringen kan voorts worden opgemaakt dat het ging om een eenmalig

incident, en dat u nadien de draad van uw leven weer opnam. U hebt immers uw middelbaar nog

afgemaakt nadien (CGVS, p.5,8). De overige incidenten waarvan u melding maakt, namelijk de moord

op twee buurtbewoners en een reeks misdrijven die werden gepleegd door gemaskerde mannen

(CGVS, p.8) houden geen rechtstreeks verband met de door u ingeroepen feiten. Het CGVS betwist

noch ontkent dat delen van El Salvador worden geteisterd door een hoge graad van crimineel geweld.

Enkel dit feit volstaat evenwel niet om in uw hoofde een gegronde vrees, dan wel een reëel risico op het

lijden van ernstige schade aan te tonen.

Nog volgens uw verklaringen begon de “18”-bende u persoonlijk te viseren nadat u met uw vader in de

landbouw bent gaan werken. U kreeg dan doodsbedreigingen via Facebook (CGVS, p.8,11). U kan

daarvan echter geen enkel bewijs voorleggen omdat u deze allemaal hebt verwijderd alvorens het land

te verlaten, zodat de politie niet zou denken dat u iets te maken had met de bendes (CGVS, p.10). Zo er

al enig geloof aan gehecht kan worden dat de Salvadoraanse politie aan de grens zonder aanwijsbare

reden de gsm zou willen doorzoeken van een gewone burger met blanco strafblad (CGVS, p.4), moet

toch worden opgemerkt dat u dergelijke gegevens op een of andere manier had kunnen bewaren op

een veilige plaats teneinde ze later te recupereren. U beweert dit niet te hebben kunnen doen want u

bent snel moeten vertrekken, en dacht bovendien ook dat bewijzen niet echt nodig waren omdat u naar

een land ging waar men niet uw taal sprak (CGVS, p.13). De vaststelling dat u doelbewust en

weloverwogen het bewijsmateriaal vernielde over de door u beweerde feiten, valt moeilijk te rijmen met

uw verklaring dat u op aanraden van uw oom nog voor uw vertrek uit El Salvador andere bewijzen

verzamelde, over de algemene situatie dan, om die op uw gsm te kunnen zetten (CGVS, p.13). Het is

dan ook glashelder dat u wel degelijk op de hoogte was van het belang van dergelijke

overtuigingsstukken. Dat u overigens “van de ene op de andere dag” (CGVS, p.13) de beslissing hebt

genomen om te vertrekken, en op die tijd ook regelde dat uw oom 2200 à 2500 dollar zou betalen, en

meteen een vliegtuigticket kon kopen, is weinig aannemelijk. U staaft ook dat ten anderen met geen

enkel stuk. Uit uw paspoort blijkt integendeel dat het werd uitgereikt twee weken voor uw vertrek. Er is

geen reden dat u dit zou hebben aangevraagd om illegaal naar de VS te reizen (CGVS, p.13) waardoor

met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk mag worden besloten dat u in werkelijkheid wekenlang in

de weer was om uw reis voor te bereiden. U hebt dus geen afdoende uitleg gegeven voor het feit dat u

geen dergelijke stukken had kunnen neerleggen, of van de noodzaak om deze te vernielen. U komt

dan ook niet verder komt dan blote beweringen als u het hebt over de door u beweerde vervolging door

bendes in El Salvador. Overigens hebt u ook van uw tewerkstelling bij Artemetal en van het door de

MS13-bende bevolen ontslag dat u moest nemen geen enkel bewijs aangedragen (CGVS, p.5,8,10).

Hoewel u gewag maakt van geruchten dat er mensen naar u op zoek waren (CGVS, p.8-9) blijkt dat uw

familie nog altijd op dezelfde plek woont en sinds uw vertrek geen bedreigingen meer heeft ontvangen.

Ze werden wel slachtoffer van diefstallen (CGVS, p.9). Eerder had u benadrukt dat het “heel goed” ging

met uw familie sinds uw vertrek uit El Salvador (CGVS, p.7). U lijkt deze verklaringen even verder echter

tegen te spreken door te zeggen dat uw vader bedreigd werd door hoge mensen van de bende,

vervolgens werd bestolen en momenteel niet meer gaat werken (CGVS, p.11). Dat het beeld dat u

schetst van de omstandigheden waarin uw familie leeft zo sterk wijzigt doorgeen het gehoor, versterkt

uiteraard de twijfels omtrent de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Hoewel u bij herhaling verklaard

hebt dat alle jongeren in uw wijk bedreigd en onder druk gezet worden (CGVS, p.7,8,11) blijkt dat niet te

gelden voor uw zus en uw jongere broer. Zij hebben volgens u nog geen enkel probleem gekend met de

aanwezige bendes. U denkt dat meisjes minder last hebben van de bendes en dat uw zus daarom

ongestoord een computercursus kan volgen, en zegt dat uw broer enkel buiten komt om naar school of

kerk te gaan of soms bij zijn vrienden op bezoek gaat (CGVS, p.11). U voegt hier nog aan toe dat

jongeren van 16-17 jaar oud worden lastig gevallen, waarmee u kennelijk aangeeft dat uw broer nog

te jong zou zijn om door bendes onder druk gezet te worden (CGVS, p.11). Dat de bendes dermate

selectief zijn in wie ze onder druk zetten is merkwaardig. U valt zelf overigens niet meer in deze

leeftijdscategorie. Volgens u zijn de andere jongeren uw wijk moeten ontvluchten vanwege de

aanhoudende bedreigingen (CGVS, p.11,14), waardoor men net zou verwachten dat de bendes zich

focussen op de overgebleven jongeren zoals uw broer en zus. U zou zelf weinig problemen gekend

hebben nadat u het middelbaar onderwijs achter u had gelaten, waarna de bedreigingen abrupt weer in

intensiteit toenamen (CGVS, p.8), wat lijkt te ontkrachten dat de bendes het specifiek op jongeren van

schoolgaande leeftijd gemunt hebben. De som van al deze vaststellingen leidt tot de vraag waarom de

aanwezigheid van de bendes een probleem voor u zou vormen, maar niet voor uw jongere broer en zus

die er momenteel woonachtig zijn. U houdt het erop dat u in de problemen zou komen omdat u al

eens voor hen gevlucht bent (CGVS, p.11).
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Dat is echter een cirkelredenering aangezien u er niet slaagt op te helderen waarom de bende het zo

hardnekkig specifiek op u gemunt zou hebben in de eerste plaats.

Wanneer u dan ook nog eens zegt dat uw familie in de relatieve veiligheid in het midden van de wijk

woont en dus politie kan bellen als de bendeleden zich naar begeven (CGVS, p.11), ontkracht u

andermaal uw beweerde vrees. U geeft namelijk geen reden dat dit niet ook op u van toepassing zou

zijn. Dat u zelf de bescherming van de politie zou kunnen inroepen, acht u evenwel uitgesloten (CGVS,

p.12). De enige keer dat u weet dat uw ouders de politie gebeld hebben, kregen ze te horen dat de

politie niets kon doen tegen de bendes. Ondertussen heeft men de wijk echter afgesloten, waardoor

men volgens u meer tijd heeft om politie te bellen (CGVS, p.12). Het valt moeilijk in te zien hoe een

verbeterde reactietijd de zaak erop vooruit helpt als de politie toch niet komt toegesneld bij problemen.

Dat uw verklaringen over de situatie van uw buren en familie dermate inconsistent zijn, bezoedelt nog

verder uw geloofwaardigheid. Dit geldt ook over de bendeleden die u zegt te vrezen. U verklaart eerst

dat u een van hen goed kent, hoewel die uit een andere wijk komt (CGVS, p.14). Gevraagd naar details

volgt er weer een volte-face: u zegt dan plotseling dat u niets over hem weet (CGVS, p.14). Gevraagd

om toelichting zegt u dat het gaat om de man die u het meest bedreigde en dat jullie samen op school

gezeten hebben (CGVS, p.14). Ook hier blijken uw verklaringen dus niet eenvormig.

Uit bovenstaande kan worden besloten dat u onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken in El

Salvador het slachtoffer te zijn geweest van een persoonlijke en doelgerichte vervolging of dat u in de

toekomst bij een terugkeer naar El Salvador het slachtoffer zou worden van persoonsgerichte en

doelgerichte daden van vervolging of desgevallend een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Wat

betreft uw verwijzingen naar de algemene situatie in uw land qua criminaliteit (CGVS, p.16) en dat u

vreest dat u renta (afpersing) zou moeten betalen als u daar woont (CGVS, p.15) dient te worden

opgemerkt dat een loutere verwijzing naar uw nationaliteit en de algemene situatie in uw land van

herkomst niet kan volstaan op een nood aan internationale bescherming aan te tonen.

De overige documenten die u hebt neergelegd kunnen deze beoordeling niet ombuigen. Uw

paspoort, identiteitskaart, schoolattesten en uittreksel uit het strafregister tonen slechts uw identiteit,

nationaliteit en scholing aan, dewelke niet in twijfel worden getrokken in deze beslissing. De door u

neergelegde persartikels en de foto’s van lijken houden geen enkel verband met de door u ingeroepen

feiten en verwijzen slechts naar de algemene situatie in de regio waar u woonde (CGVS, p.9).

Voor wat betreft uw verklaringen aangaande de algemene onveilige situatie in uw land, dient voorts nog

te worden opgemerkt dat overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet aan een

verzoeker ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend kan worden wanneer er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict.

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

Salvador: Situation Sécuritaire van 15 juli 2019 (beschikbaar op

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_salvador_situation_securitaire_20190715.pd

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

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

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

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

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

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

informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 21 november 2019 een schending aan van “art. 1 van het

Vluchtelingenverdrag; art. 3 van het EVRM; art. 48 van de Vreemdelingenwet; de artikelen 48/2, 48/3,

48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet; de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (gebrek in de motivering); het

algemeen beginsel van voorzichtigheid; het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid

en zorgvuldigheid (afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke

bepalingen en gelet op alle pertinente elementen)”.

Verzoeker betoogt dat verweerder, waar hij van mening is dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt

dat hij een persoonlijke vrees voor vervolging koestert in de zin van het Vluchtelingenverdrag, met de

bestreden beslissing volgende wettelijke bepalingen schendt: “art. 1 van het Vluchtelingenverdrag; art.

48 van de Vreemdelingenwet; de artikelen 48/2, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet;

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

bestuurshandelingen (gebrek in de motivering); het algemeen beginsel van voorzichtigheid; het

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een

behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente

elementen)”.

Verzoeker stelt vooreerst vast dat “verwerende partij de geloofwaardigheid van het asielrelaas van

verzoekende partij niet fundamenteel in twijfel trekt, maar louter stelt dat de verklaringen van

verzoekende partij vaag en weinig coherent zouden zijn en dat zij te weinig materiële bewijzen

aanbrengt die haar verklaringen kunnen staven” en dat verzoeker nergens in de bestreden beslissing

wordt beticht van “flagrante leugens, manifest tegenstrijdige verklaringen of een volstrekt incoherent

vluchtrelaas”.

Verzoeker haalt verder aan dat zijn verklaringen dienen gelezen te worden in het licht van zijn jeugdige

leeftijd, dat de feiten zich voorgedaan hebben toen hij amper achttien jaar was en dat hij tijdens het

persoonlijk onderhoud nog maar twintig jaar was. Verzoeker betoogt dat dient rekening te worden

gehouden met zijn leeftijd en in het bijzonder met het feit dat dat het op een dergelijk jonge leeftijd

“allerminst uitzonderlijk is dat dat de afgelegde verklaringen niet dezelfde graad van nauwkeurigheid en

coherentie bereiken als deze van een meer volwassen persoon en dat ook de reflex om materiële

bewijzen te verzamelen alvorens te vluchten minder sterk aanwezig is.”.

Verzoeker betoogt verder dat waar hem dat hij “geen medisch document waarin vaststellingen door een

geneesheer staan voorlegt, dan vraagt men aan een negentienjarige adolescent dat hij na een

gewelddadig incident, dat nota bene een jaar voor diens vlucht uit El Salvador plaatsgrijpt, meteen de

reflex heeft om een dergelijk medisch attest te bekomen teneinde te kunnen dienen in het kader van een

toekomstige asielaanvraag”. Een dergelijke eis stellen van een verzoeker om internationale

bescherming is volgens verzoeker allerminst redelijk.

Wat de door verzoeker aangehaalde moord op twee buurtbewoners en de reeks misdrijven gepleegd

door gemaskerde mannen betreft (zie notities persoonlijk onderhoud p. 8), merkt verzoeker op dat “het
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hier om concrete voorbeelden gaat van personen met een gelijkaardig profiel als dat van verzoekende

partij” en dat verweerder niet zomaar kan stellen dat “deze feiten geen rechtstreeks verband houden

met de door verzoekende partij ingeroepen problemen, daar dergelijke feiten wel degelijk aanleiding

kunnen geven tot het vaststaan van een gegronde vrees voor vervolging gezien het gelijkaardig profiel

van verzoekende partij, de verklaringen die zij heeft afgelegd en de bewijzen die zij heeft aangebracht.”

Dit geldt volgens verzoeker te meer “daar uit objectieve informatie (zie infra) blijkt dat er in El Salvador

wel degelijk in vele gevallen sprake is van een persoonlijke en doelgerichte vervolging vanwege de

georganiseerde misdaadgroepen aldaar, iets wat door verwerende partij overigens zelf wordt bevestigd

in de bestreden beslissing (zie stuk 1, p. 2)”.

Wat het verwijt betreft dat “de verklaringen van verzoekende partij niet eenvormig zouden zijn daar zij

eerst verklaard heeft één van de bendeleden goed te kunnen en dan vervolgens stelt niets over hem te

weten”, volstaat het volgens verzoeker “om de transcriptie van de verklaringen op pagina 14 van notities

van het persoonlijk onderhoud te bestuderen om tot de vaststelling te komen dat het hier wellicht om

een misverstand aangaande de vertaling middels de tolk gaat, daar verzoekende partij slechts heel

even stelt niets ever deze persoon te weten, maar hier inderdaad onmiddellijk weer op terugkomt,

hetgeen doet vermoeden dat zij de vraag anders heeft begrepen.”.

Tot slot betoogt verzoeker dat zijn verklaringen tevens gelezen dienen te worden “in het kader van de

algemene situatie in El Salvador voor personen met een gelijkaardig profiel als dat van verzoekende

partij”.

Verzoeker meent dat hem het voordeel van de twijfel dient gegeven te worden. Hij geeft een

theoretische uiteenzetting over het voordeel van de twijfel.

Verzoeker voert aan dat uit objectieve informatie blijkt dat er in El Salvador wel degelijk sprake is van

een persoonlijke en doelgerichte vervolging van personen met een gelijkaardig profiel als dat van

verzoeker, met name een jonge persoon die zich weigert aan te sluiten bij één van de georganiseerde

misdaadgroepen. Verzoeker verwijst naar de COI Focus van 15 juli 2019 aangaande de

veiligheidssituatie in El Salvador (p. 14-15), alsook naar het rapport “UNHCR Eligibility Guidelines for

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

Verzoeker betoogt dat in het licht van zijn profiel er volgens UNHCR wel degelijk een reëel risico is dat

personen met een dergelijk profiel slachtoffer kunnen worden van persoonlijke en doelgerichte

vervolging vanwege de georganiseerde misdaadgroepen in El Salvador. Verzoeker wijst erop dat hij een

jonge persoon is die weigerde zich aan te sluiten bij de georganiseerde misdaadgroep Barrio 18 in zijn

wijk Cuscutlan en benadrukt dat hij hierdoor onder één van de risicoprofielen uit bovenstaande

rapporten valt.

In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en voert

hij een schending aan van “art. 3 van het EVRM; art. 48 van de Vreemdelingenwet; de artikelen 48/2,

48/4 en 62 van de Vreemdelingenwet; de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (gebrek in de motivering); het algemeen beginsel

van voorzichtigheid; het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid

(afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op

alle pertinente elementen)”.

Verzoeker betoogt dat uit lezing van de hierboven aangehaalde COI Focus en UNHCR Guidelines dat

“veel genuanceerder zijn en allerminst eenstemmig besluiten dat er geen sprake zou zijn van een

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet waaruit een

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

voortvloeien”.

Verzoeker haalt enkele passages aan uit de COI Focus “Salvador – Situation sécuritaire” van 15 juli

2019 (p. 6-7). Verzoeker betoogt dat uit dit rapport duidelijk blijkt dat “de classificering van het geweld in

El Salvador allerminst eenduidig is”. Hoewel verzoeker stelt dat er bronnen zijn die het door verwerende

partij in de bestreden beslissing ingenomen standpunt bevestigen, zijn er volgens verzoeker

“ontegensprekelijk eveneens meerdere bronnen die wel degelijk gewag maken van een binnenlands

gewapend conflict dat aanleiding geeft tot willekeurig geweld”. Verzoeker betoogt dat het feit dat “deze

elementen niet worden vermeld in de bestreden beslissing, maakt de motivering van verwerende partij

gebrekkig en lacunair”.
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Hij merkt verder op dat “de motivering wat het onderdeel subsidiaire bescherming betreft, allerminst

uitvoerig is en dat verwerende partij niet op afdoende wijze verklaart waarom het geweld in El Salvador

volgens haar niet als binnenlands gewapend conflict kan worden beschouwd”.

In uiterst ondergeschikte orde vraagt verzoeker de vernietiging van de bestreden beslissing. Hij betoogt

dat verweerder zijn relaas onvoldoende heeft geanalyseerd en “al te gemakkelijk besloten heeft tot

weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus, zonder op afdoende wijze

rekening te houden met de algemene en persoonlijke situatie waarin verzoekende partij verkeert in het

kader van de voorgelegde documenten en verklaringen.”.

In hoofdorde wordt gevraagd aan “verzoekende partij de status van vluchteling toe te kennen;

In ondergeschikte orde, verzoekende partij de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen;

In uiterst ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te verwijzen

naar verwerende partij voor bijkomend onderzoek”

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt.

Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt

gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als

administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en

de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet 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. 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 waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

2.3.1. Verzoeker toont met zijn paspoort en identiteitskaart genoegzaam zijn identiteit aan.

2.3.2. Verzoeker verklaart El Salvador te zijn ontvlucht omdat hij er bedreigd werd en onder druk gezet

werd om toe te treden tot een bende.

2.3.3. Waar verzoeker moeilijkheden aanhaalt met de criminele bende 18, stelt de Raad vast dat dit

geen verband houdt met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, zijnde ras,

nationaliteit, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Om als

vluchteling te worden erkend, dient de vreemdeling immers aan te tonen dat hij vervolgd wordt omwille

van één van de in artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag),

vermelde redenen. De door verzoeker beweerde feiten zijn immers louter van gemeenrechtelijke

(criminele) aard en kaderen in de algemene situatie in Cuscatlan, El Salvador. Nergens kan blijken dat

verzoeker omwille van persoonlijke redenen van politieke religieuze of sociale aard of omwille van zijn

nationaliteit of ras zijn land verliet.
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2.3.4. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land

van herkomst; of,

c) 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”.

Uit dit artikel volgt dat de verzoekende partij, opdat zij kan genieten van de subsidiaire

beschermingsstatus, bij terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” loopt. Het risico moet

echt zijn, en dus werkelijk en niet hypothetisch. Paragraaf 2 van artikel 48/4 (dit artikel vormt de

omzetting van de artikelen 2 (f) en 15 van de Richtlijn 2011/95/EU) verduidelijkt wat moet worden

verstaan onder het begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden situaties te voorzien.

2.4.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat uit objectieve informatie blijkt dat er in El Salvador

wel degelijk sprake is van een persoonlijke en doelgerichte vervolging van personen met een

gelijkaardig profiel als dat van verzoeker, met name een jonge persoon die zich weigert aan te sluiten bij

één van de georganiseerde misdaadgroepen. Verzoeker verwijst naar de COI Focus van 15 juli 2019

aangaande de veiligheidssituatie in El Salvador (p. 14-15), alsook naar het rapport “UNHCR Eligibility

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

maart 2016. Verzoeker betoogt dat in het licht van zijn profiel er volgens UNHCR wel degelijk een reëel

risico is dat personen met een dergelijk profiel slachtoffer kunnen worden van persoonlijke en

doelgerichte vervolging vanwege de georganiseerde misdaadgroepen in El Salvador. Verzoeker wijst

erop dat hij een jonge persoon is die weigerde zich aan te sluiten bij de georganiseerde misdaadgroep

Barrio 18 in zijn wijk Cuscutlan en benadrukt dat hij hierdoor onder één van de risicoprofielen uit

bovenstaande rapporten valt.

De Raad betwijfelt de informatie die verzoeker aanbrengt niet, noch de conclusie in het verzoekschrift

dat wel degelijk sprake kan zijn van een persoonlijke en doelgerichte vervolging van jonge mannen

zoals verzoeker. Het louter verwijzen naar een risicoprofiel volstaat echter niet om een reëel risico op

ernstige schade aan te tonen. De Raad benadrukt dat een verzoek om internationale bescherming op

individuele basis plaatsvindt en dat daarbij rekening wordt gehouden met, onder meer, alle relevante

feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip van de beslissing, met de door verzoeker

afgelegde verklaringen en overgelegde stukken en met de individuele situatie en persoonlijke

omstandigheden van verzoeker. Elke aanvraag moet met andere woorden individueel te worden

onderzocht waarbij de aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een

persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar El

Salvador omwille van problemen met de “18”-bende en moet dit aldus aantonen.

2.4.2. Verzoeker benadrukt in zijn verzoekschrift dat zijn verklaringen dienen gelezen te worden in het

licht van zijn jeugdige leeftijd, dat de feiten zich voorgedaan hebben toen hij amper achttien jaar was en

dat hij tijdens het persoonlijk onderhoud nog maar twintig jaar was. Verzoeker betoogt dat dient rekening

te worden gehouden met zijn leeftijd en in het bijzonder met het feit dat dat het op een dergelijk jonge

leeftijd “allerminst uitzonderlijk is dat dat de afgelegde verklaringen niet dezelfde graad van

nauwkeurigheid en coherentie bereiken als deze van een meer volwassen persoon en dat ook de reflex

om materiële bewijzen te verzamelen alvorens te vluchten minder sterk aanwezig is.”.
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De Raad merkt op dat verzoeker op het moment van de voorgehouden feiten reeds achttien jaar en dus

meerderjarig was zodat het argument van zijn jonge leeftijd slechts betrekkelijk is. Indien hiermee

rekening kan gehouden worden dan nog ziet de Raad niet in hoe verzoekers als jong volwassene hem

zou verhinderen coherente verklaringen af te leggen over zijn eigen leven en de gebeurtenissen die

volgens verzoeker de aanleiding waren van zijn vertrek uit El Salvador.

Verzoeker verklaarde dat zijn voorgehouden problemen kaderen in de algemene situatie in zijn regio

van herkomst en alle jongeren uit zijn wijk onder druk werden gezet om toe te treden tot bendes (notities

van het persoonlijk onderhoud van 9 juli 2019 (hierna: notities), p. 7-8, p. 11). Verzoeker gaf aan dat

hijzelf ooit door vier bendeleden werd geslagen (notities, p. 7), doch komt niet verder dan enkele vage

en incoherente verklaringen omtrent dit eenmalig feit.

Verzoeker wist de precieze datum van het incident niet meer en stelde dat het zich zou hebben

voorgedaan in oktober of november van 2017 (“Wanneer is dat precies gebeurd?”, “In oktober of

november van 2017, een van die twee, de exacte datum kan ik mij niet herinneren.”, notities, p. 9-10).

Verzoeker legde ter staving van zijn relaas foto’s neer die een verkleuring van de huid op zijn rug

afbeelden. Uit een eenvoudige, ongedateerde foto kunnen echter geenszins de precieze feitelijke

omstandigheden worden afgeleid waarbij de op de foto zichtbare verwondingen werden opgelopen.

Daarnaast legt verzoeker geen medisch attest ter vaststelling van zijn verwondingen neer en legt hij

incoherente verklaringen af over de reden hiervoor. Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat waar hij

“geen medisch document waarin vaststellingen door een geneesheer staan voorlegt, dan vraagt men

aan een negentienjarige adolescent dat hij na een gewelddadig incident, dat nota bene een jaar voor

diens vlucht uit El Salvador plaatsgrijpt, meteen de reflex heeft om een dergelijk medisch attest te

bekomen teneinde te kunnen dienen in het kader van een toekomstige asielaanvraag” en dat een

dergelijke eis stellen van een verzoeker om internationale bescherming allerminst redelijk is.

De Raad kan hieruit enkel afleiden dat - in zoverre het incident plaatsvond - er geen noodzaak was aan

medische verzorging. Immers verzoekers verklaring dat het onmogelijk was om de wijk te verlaten om

medische hulp te zoeken omdat de bendes hem dan zouden vermoorden (notities, p. 10) is een loutere

bewering die daarbij niet te rijmen valt met verzoekers verklaring dat hij als reactie op deze gebeurtenis

onmiddellijk naar zijn oom in een andere wijk ging en daar 15 dagen doorbracht (notities, p. 7).

Aangezien verzoeker zich wel kon verplaatsen naar zijn oom in een andere wijk, doch niet naar een

dokter of ziekenhuis ging wordt de waarachtigheid van deze feiten ondergraven, minstens de ernst

ervan.

De Raad merkt op dat een persoon die verzoekt om internationale bescherming de plicht heeft volle

medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over het verzoek om internationale

bescherming. Het is in de eerste plaats aan de verzoeker om de nodige elementen aan te brengen bij de

asielinstanties zodat zij kunnen oordelen over de nood aan internationale bescherming. De

medewerkingsplicht vereist van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft

over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas. Bij het ontbreken van deze elementen

dient een bevredigende verklaring gegeven te worden. Dit is, gelet op voorgaande vaststellingen met

betrekking tot verzoekers incoherente verklaringen, niet het geval.

In deze benadrukt de Raad nog dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan worden

afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.4.3. Hoe dan ook blijkt uit verzoekers verklaringen dat de aanval door de vier bendeleden een

eenmalig incident betrof en dat verzoeker nadien zijn leven gewoon verderzette, zijn middelbare studies

afwerkte en nadien begon te werken (notities, p. 5, p. 8). De overige incidenten die verzoeker

aanhaalde, met name de moord op twee buurtbewoners en een reeks misdrijven die werden gepleegd

door gemaskerde mannen (notities, p. 8), houden geen rechtstreeks verband met de door verzoeker

ingeroepen feiten en kaderen in de algemene situatie van zijn regio van herkomst. Hoewel niet betwist

wordt dat bepaalde regio’s in El Salvador een hoge graad van crimineel geweld kennen, kan uit het door

verzoeker aangehaalde eenmalige voorval niet worden afgeleid dat in hoofde van verzoeker een reëel

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet voorhanden is.

Verder stelde verzoeker dat de “18”-bende hem persoonlijk begon te viseren nadat hij met zijn vader in

de landbouw ging werken en dat hij doodsbedreigingen via Facebook kreeg (notities, p. 8, p. 11).

Verzoeker legt echter geen enkel bewijs voor van deze bedreigingen, noch geeft hij een aannemelijke

uitleg voor het ontbreken van bewijzen van deze bedreigingen.
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Zo stelde verzoeker dat hij deze bedreigingen allemaal heeft verwijderd alvorens het land te verlaten,

zodat de politie niet zou denken dat hij iets te maken had met de bendes (“Nee, ik heb die berichten

gewist want ik hoorde dat ze alles zouden nakijken bij vertrek uit het land om te zien of er banden waren

met bendes, en als de politie die berichten zou zien dan zouden ze misschien achter die bendes

aangaan en dan zouden die wraak nemen tegen mij. Ik wil niets te maken hebben met die bendes.”,

notities, p. 10). Zelfs indien de Salvadoraanse politie aan de grens zonder aanwijsbare reden de gsm

van een gewone burger met blanco strafblad zou doorzoeken (notities, p. 4; zie door verzoeker

neergelegd blanco strafblad) dan nog kan niet worden ingezien dat, indien de politie omwille van deze

berichten achter deze bende zou aangaan, de bende deze politie-inval zou terugleiden naar verzoeker.

Verzoeker gaat ervan uit dat hij een belangrijke schakel zou zijn naar deze bende, wat niet in het minst

wordt aangetoond.

Hoe dan ook, zelfs indien verzoeker deze berichten van Facebook verwijderde, is redelijk te verwachten

dat de feiten achter deze belangrijke gegevens op een of andere manier kunnen geretracteerd worden.

Waar verzoeker aangaf dat hij snel diende te vertrekken en bovendien dacht dat bewijzen niet echt

nodig waren omdat hij naar een land ging waar men niet zijn taal sprak (notities, p. 13), valt dit niet te

rijmen zijn verklaring dat hij op aanraden van zijn oom nog voor zijn vertrek uit El Salvador andere

bewijzen verzamelde, over de algemene situatie, en op zijn gsm zette (notities, p. 13). Verzoeker was

dus wel degelijk op de hoogte van het belang van dergelijk bewijsmateriaal, wat geheel onverzoenbaar

is met zijn bewering dat hij doelbewust en weloverwogen het bewijsmateriaal vernielde over de door

hem beweerde feiten. Verzoekers uitleg over het ontbreken van bewijsmateriaal is dan ook niet

geloofwaardig en maakt niet onredelijk aan te nemen dat de voorgehouden bedreigingen op Facebook

niet daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Ook waar verzoeker stelde dat hij geen tijd had om

bewijsmateriaal te verzamelen omdat hij zo snel uit El Salvador moest vertrekken (notities, p. 13), blijkt

uit verzoekers verklaringen en paspoort, dat twee weken voor zijn vertrek uit El Salvador werd uitgereikt,

dat verzoeker zijn vertrek reeds weken aan het voorbereiden was. Zo trachtte verzoeker naar zijn oom in

de Verenigde Staten te gaan, waarbij deze hem aanraadde eerder te proberen om naar Europa te gaan

bij een bekende. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker geen stukken ter staving van zijn relaas

neerlegt, noch aannemelijk kan toelichten waarom deze ontbreken. Verzoekers voorgehouden

vervolging door bendes in El Salvador betreffen aldus slechts louter blote beweringen die verzoeker met

geen enkel objectief element, noch mits zijn verklaringen weet aan te tonen. Ook van zijn tewerkstelling

bij Artemetal en van het door de MS13-bende bevolen ontslag dat hij moest nemen legde verzoeker

geen enkel (begin van) bewijs neer (notities, p. 5, p. 8, p. 10).

2.4.4. De vaststelling dat verzoekers familie nog altijd op dezelfde plaats woont en sinds verzoekers

vertrek geen bedreigingen meer heeft ontvangen, ontkracht de door verzoeker aangehaalde geruchten

dat er nog steeds mensen naar hem op zoek zijn (notities, p. 8-9, p. 11). Verzoeker benadrukte dat het

heel goed ging met zijn familie sinds zijn vertrek uit El Salvador (notities, p. 7), om even later te laten

noteren dat zijn vader bedreigd werd door hoge mensen van de bende, vervolgens werd bestolen en

momenteel niet meer gaat werken (notities, p.11). De vaststelling dat verzoeker het beeld dat hij schetst

van de omstandigheden waarin zijn familie in El Salvador leeft zo sterk wijzigt doorheen het gehoor,

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen. Bovendien kan niet worden ingezien –

noch weet verzoeker aannemelijk toe te lichten (notities, p. 8, p. 11, p. 14) – dat verzoeker enerzijds, en

bij herhaling, verklaarde dat alle jongeren in zijn wijk bedreigd en onder druk gezet worden (notities, p.

7-8, p. 11), maar dat dit anderzijds niet blijkt te gelden voor zijn zus en jongere broer (notities, p. 11).

Verzoeker maakt niet aannemelijk waarom de aanwezigheid van de bendes een probleem voor hem zou

vormen, maar niet voor zijn jongere broer en zus die er momenteel woonachtig zijn, en slaagt er niet in

toe te lichten waarom de bende het specifiek op hem gemunt zou hebben.

De geloofwaardigheid, minstens de ernst, van verzoekers beweerde vrees wordt verder ondergraven, nu

hij verklaarde dat zijn familie in de relatieve veiligheid in het midden van de wijk woont en dus de politie

kan bellen als de bendeleden zich naar hen begeven (notities, p. 11). Verzoeker stelde evenwel dat hij

zelf de bescherming van de politie niet zou kunnen inroepen (notities, p. 12). Hij voegde eraan toe dat

de enige keer waarvan hij weet dat zijn ouders de politie gebeld hebben, ze te horen kregen dat de

politie niets kon doen tegen de bendes (notities, p. 12). Verzoeker stelde voorts dat men intussen de

wijk heeft afgesloten, waardoor er meer tijd is om de politie te bellen (notities, p. 12). Echter kan niet

worden ingezien hoe een langere reactietijd baat heeft, indien de politie toch niet komt bij problemen.

Verzoekers inconsistente verklaringen over de situatie van zijn familie en buren in de wijk ondermijnt

verder de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas.
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Ook het gegeven dat verzoeker incoherente verklaringen aflegt over de bendeleden die hij beweerdelijk

vreest, toont aan dat de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten niet op waar gebeurde

ervaringen berusten. Immers kan niet worden ingezien dat verzoeker initieel verklaarde dat hij een van

de bendeleden goed kende, om vervolgens te stellen dat hij niets over hem weet (“Kent u zelf jongeren

die bij een bende zijn gegaan?”, “Een van degene die me vaak bedreigde ken ik goed, het probleem

was dat ze niet van daar waren, ze wonen er niet, ze komen uit andere wijken.”, “Die persoon was die

vrijwillig of onder dwang bij de bende gegaan?”, “Dat weet ik niet, ik weet niets over hem, hij is van een

andere wijk, ik weet alleen dat hij bendelid is, en een belangrijkere ook, en slechts 17 jaar oud.”, “U zei

toch net dat u die man goed kende?”, “Ja, omdat hij degene was die mij vooral bedreigde en me zei dat

ik de bende moest komen helpen, hij had ook op dezelfde school gezeten maar was er weggegaan.”,

notities, p. 14). Verzoeker wijzigt zijn verklaringen naarmate hij wordt gewezen op zijn incoherente

verklaringen en doorgevraagd wordt. Dit getuigt bezwaarlijk van werkelijk ervaren gebeurtenissen.

2.4.5. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij voor zijn komst naar België moeilijkheden had met

criminele bendes noch dat hij in geval van terugkeer naar El Salvador persoonlijk geviseerd zal worden

door deze bendes.

De door verzoeker neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. De

schoolattesten en het uittreksel uit het strafregister tonen slechts elementen aan die niet worden betwist.

De door verzoeker neergelegde persartikels en de foto’s van lichamen verwijzen slechts naar de

algemene situatie in de regio waar verzoeker woonde (notities, p. 9) en kunnen de door verzoeker

voorgehouden persoonlijke vervolgingsfeiten niet aantonen.

Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij

voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.4.6. Verzoeker voert aan dat uit lezing van de COI Focus “Salvador – Situation sécuritaire” van 15 juli

2019 en de “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from El Salvador” van maart 2016 blijkt dat “veel genuanceerder zijn en allerminst eenstemmig

besluiten dat er geen sprake zou zijn van een binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §

2, c) van de Vreemdelingenwet waaruit een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een

burger als gevolg van willekeurig geweld kan voortvloeien”.

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”. Verzoekende partij kan er niet aan

voorbijgaan dat deze wetsbepaling meerdere componenten bevat waaraan cumulatief moet worden

voldaan.

Over het willekeurig geweld zoals in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet stelt het Hof

uitdrukkelijk: “De Uniewetgever uiteindelijk heeft besloten alleen vast te houden aan het geval van

ernstige en individuele bedreigingen van het leven of de persoon van een burger als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict” (HvJ 30 januari

2014 (GK), “Diakité t. Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen”, C‑ 285/12, punt

29). Het Hof vervolgt (in punt 30): “Voorts dient in herinnering te worden gebracht dat het bestaan van

een binnenlands gewapend conflict slechts kan leiden tot toekenning van de subsidiaire bescherming

voor zover de confrontaties tussen de reguliere strijdkrachten van een staat en een of meer gewapende

groeperingen of tussen twee of meer gewapende groeperingen bij wijze van uitzondering worden geacht

een ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire

bescherming, in de zin van artikel 15, sub c, van de richtlijn, teweeg te brengen, omdat de mate van

willekeurig geweld waardoor die confrontaties worden gekenmerkt, dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan 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 op die bedreiging zou lopen (zie in die zin arrest Elgafaji, reeds aangehaald, punt 43)”. Het Hof

besluit: “Artikel 15, sub c, van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of
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als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming, moet in die zin worden uitgelegd dat een binnenlands gewapend conflict voor de

toepassing van deze bepaling moet worden geacht te bestaan, wanneer de reguliere strijdkrachten van

een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of wanneer twee of meer

gewapende groeperingen onderling strijden, waarbij het niet noodzakelijk is dat dit conflict kan worden

aangemerkt als gewapend conflict dat geen internationaal karakter draagt, in de zin van het

internationale humanitaire recht, en waarbij de intensiteit van de gewapende confrontaties, het

organisatieniveau van de betrokken strijdkrachten of de duur van het conflict niet los van de beoordeling

van de mate van het geweld dat zich op het betrokken grondgebied voordoet, worden beoordeeld”.

Verzoeker haalt in zijn verzoekschrift enkele passages aan uit de COI Focus “Salvador – Situation

sécuritaire” van 15 juli 2019 (p. 6-7) en betoogt dat uit dit rapport duidelijk blijkt dat “de classificering van

het geweld in El Salvador allerminst eenduidig is”. Hoewel verzoeker stelt dat er bronnen zijn die het

door verwerende partij in de bestreden beslissing ingenomen standpunt bevestigen, zijn er volgens

verzoeker “ontegensprekelijk eveneens meerdere bronnen die wel degelijk gewag maken van een

binnenlands gewapend conflict dat aanleiding geeft tot willekeurig geweld”. Verzoeker betoogt dat het

feit dat “deze elementen niet worden vermeld in de bestreden beslissing, maakt de motivering van

verwerende partij gebrekkig en lacunair”. Hij merkt verder op dat “de motivering wat het onderdeel

subsidiaire bescherming betreft, allerminst uitvoerig is en dat verwerende partij niet op afdoende wijze

verklaart waarom het geweld in El Salvador volgens haar niet als binnenlands gewapend conflict kan

worden beschouwd”.

De Raad kan aannemen dat de criminaliteit in El Salvador bijzonder ernstig is, zoals ook blijkt uit de

geconsulteerde bronnen in de COI Focus “Salvador: Situation Sécuritaire” van 15 juli 2019.

2.4.6.1. Uit deze informatie blijkt dat het aanwezige geweld voortkomt uit wraakacties tussen

rivaliserende bendes en uit confrontaties tussen de bendes en de autoriteiten (“Salvador: Situation

Sécuritaire” van 15 juli 2019, p. 6). De bendes viseren andere bendes, terwijl de overheid tracht op te

treden tegen de criminele groeperingen, met wisselend succes (“Salvador: Situation Sécuritaire” van 15

juli 2019, p. 6-7). De bendes en autoriteiten viseren hierbij burgers met een duidelijk profiel (“Salvador:

Situation Sécuritaire” van 15 juli 2019, p. 11-19) waaronder: burgers die zich tegen bendes of de

overheid verzetten; informanten, getuigen en slachtoffers van misdaden begaan door bendes of door de

veiligheidstroepen; familieleden, buren of anderen die gelinkt worden aan bendes; burgers die bendes

verlaten of verraden hebben; LGBTI-personen; burgers met bepaalde beroepen; (ex-)politieagenten en

(ex-)militairen; burgers die professioneel betrokken zijn bij het onderzoek of de bestrijding van

georganiseerde misdaad, waaronder rechters, officieren van justitie en advocaten; inboorlingen. In die

zin beschrijft 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, het geweld door de bendes als “highly targeted and individualized”. Ook UNHCR stelde vast

“that most if not all violence in Salvadorian society is discriminate, targeting specific individuals or groups

of individuals for specific reasons” (“Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Asylum-Seekers from El Salvador” van maart 2016, p. 44-45). De verzoeken om internationale

bescherming van jonge vrouwen, minderjarigen, jongeren en kwetsbare personen dienen met

verhoogde aandacht te worden onderzocht, wat in casu is gebeurd. De Raad kan enkel vaststellen dat

niettemin de schade die omstaande derden kan treffen, het geweld in El Salvador doelgericht en niet

willekeurig is, noch van die aard om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken

land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Er kan bijgevolg uit de informatie bij het administratief dossier en het verzoekschrift niet worden afgeleid

dat thans in El Salvador een gewapend conflict heerst in de zin van subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 § 2 c) van de Vreemdelingenwet.

2.5. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.5.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.
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2.5.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

2.6. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.7.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.7.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend twintig

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


