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nr. 217 950 van 6 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS

Louizalaan 523

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 22 februari 2019

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

staatlozen van 14 februari 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 28 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. J.P. LIPS 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, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 9 januari 2019 en heeft zich diezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 21 januari

2019 door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS). Verzoeker werd gehoord op 4 februari 2019.

1.3. Op 14 februari 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 15 februari 2019 per drager betekend.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Sri Lankaan van Tamil-origine afkomstig uit Vavuniya district.

Tijdens de oorlog was u met uw familie op de dool en na het conflict werd u ondergebracht in kampen.

Uw broer die lid was van “LTTE” werd ondergebracht in kampen voor “LTTE’ers” en werd in 2011

vrijgelaten. Volgens uw verklaring werd hij vrijgelaten omdat er verkiezingen gingen gehouden worden.

Ofschoon zijn vrijlating werd hij toch nog door de “CID” geviseerd. Hij ging daarom wonen in Thonikal

een dorp nabij Vavuniya. Omdat de “CID” naar hem kwam vragen en hij een uitnodiging kreeg om zich

in het “CID” kamp voor een verhoor aan te bieden, vond uw moeder het raadzaam dat hij Sri Lanka zou

verlaten. In 2013 vertrok uw broer naar het buitenland. Omwille van het feit dat uw broer zich niet had

aangeboden bij de “CID” begonnen zij u te viseren. In augustus 2015 werd u door “CID” en door het

leger opgepakt en gefolterd. Nadat uw moeder losgeld betaalde werd u vrijgelaten. Na uw vrijlating

kreeg u anonieme telefoontjes. Begin september 2015 kwamen leger en “CID” naar uw woonst. U zag

hen van ver afkomen en slaagde er in te ontsnappen. U vluchtte naar Vavuniya, waar u afwisselend bij

een familielid en een politicus van “TNA” (Tamil National Alliance) verbleef. U hielp die politicus met zijn

campagne voor de nakende verkiezingen. Terwijl u de “CID” probeerde te ontlopen door afwisselend bij

uw tante en de politicus in Vavuniya te verblijven, studeerde u ongeveer in februari 2017 af aan het

“Technical College Engineering”. Na het behalen van uw diploma begon u te werken in de financiële

sector. In juli 2017 werd u op weg naar huis tegengehouden door een zestal personen. U slaagde er in

te ontsnappen en vluchtte naar het huis van de politicus, waar u nog een drietal maanden bleef

onderduiken. Toen u uw moeder vertelde over wat er was gebeurd vond zij dat u moest stoppen met uw

werk en stappen moest ondernemen om het land te verlaten. In januari 2018 reisde u naar Jaffna waar

u anderhalve maand verbleef. Terwijl u in Jaffna was regelde u ook een paspoort om daarmee het land

te verlaten. In maart 2018 reisde u naar Colombo van waaruit u met eigen paspoort vertrok. Via

Mumbai (transit) kwam u aan in Nigeria. In Nigeria werd uw paspoort afgenomen. Na een verblijf van

een tiental maanden in Nigeria reisde u verder naar Ghana van waaruit u met een vals Italiaans

paspoort reisde naar België. Op 9 januari 2019 kwam u in België aan en vroeg hier asiel aan. Ter

ondersteuning van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer : documenten van het kamp,

waar u na de oorlog met uw familie verbleef, document van “ICRC”, rijbewijs van 1 juni 2018, een

identiteitskaart, een kopie van uw paspoort, “detention identity card” van uw broer, brief van de “Justice

of Peace”, uw geboorteakte, de geboorteakte van uw zus, huwelijksakte van uw ouders, rapport van het

ziekenhuis van Vavuniya betreffende uw broer, foto van uw broer met daarop zichtbare verwondingen

aan de arm.

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

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.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 voor versnelde procedures en 57/6/4, eerste lid voor procedures aan de grens van de

Vreemdelingenwet.

Het feit dat u waarschijnlijk, te kwader trouw, een identiteits- of reisdocument dat uw identiteit of

nationaliteit had kunnen bewijzen, hebt vernietigd of u ervan hebt ontdaan, rechtvaardigde dat er een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Er dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u Sri Lanka diende te verlaten

uit een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Geneefse Conventie en dat u bij een

eventuele terugkeer naar Sri Lanka alsnog dergelijk bedoelde vrees meent te moeten koesteren of een

reëel risico op ernstige schade zoals omschreven in de definitie over Subsidiaire Bescherming zou

lopen.
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Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw opeenvolgende verklaringen die u aflegde over de

vervolgingsfeiten die u zou hebben ondergaan niet éénsluidend zijn, waardoor de geloofwaardigheid

van het gedeelte dat de kern raakt van uw asielrelaas ernstig wordt ondermijnd. Zo verklaarde u

aanvankelijk voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u nooit bent gearresteerd of te zijn

opgesloten (zie vragenlijst, DVZ vraag 3.1). Verder in het gehoor voor het DVZ stelde u dan weer dat u

op 23 augustus 2015 door de “CID” werd gearresteerd en opgesloten. Na de betaling van een geldsom

werd u onmiddellijk vrijgelaten. Op 1 september 2015 kwam de “CID” opnieuw naar uw huis, doch u zag

hen aankomen en slaagde erin te ontkomen (zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5).

Voor het Commissariaat-generaal verklaarde u daarentegen dat u in augustus 2015 door de “ CID” werd

opgepakt en opgesloten. Op 1 september kwamen dan wee mensen van het leger met wapens naar uw

huis en toen u hen zag afkomen, slaagde u er in om te vluchten (zie notities van het persoonlijk

onderhoud CGVS, p. 7).

Uit uw verklaringen die u tijdens het persoonlijk onderhoud aflegde blijkt duidelijk dat u het onderscheid

tussen het leger en “CID” kende. U verklaarde immers dat er twee verschillende kampen waren,

namelijk het “CID” kamp en daar tegenover het legerkamp. Bovendien verklaarde u duidelijk dat u wist

dat het leger op 1 september 2015 naar uw huis kwam omdat u hen herkende aan hun uniformen (zie

notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 7 en p. 9). Wanneer u werd geconfronteerd met uw

uiteenlopende verklaringen die u aflegde voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-

generaal over de gebeurtenissen van 1 september 2015, beweerde u plots dat het leger en de “CID”

samen kwamen en dat “CID” en leger eigenlijk hetzelfde zijn, u beweerde immers dat het “Army-CID”

was dat u oppakte en folterde, zij hebben weliswaar verschillende kampen maar behoren samen tot het

“Military Camp” (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 9 en p. 12). De uitleg die u geeft

voor bovenvermelde discrepantie kan niet overtuigen, te meer uit informatie waarover het

Commissariaatgeneraal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd blijkt

dat er een duidelijk verschil is tussen “CID” (Criminal Investigation Department) dat deel uitmaakt van

het “Police department” en de militaire politiediensten die deel uitmaken van het leger. Bovendien repte

u voor de Dienst Vreemdelingenzaken met geen woord over het feit dat u werd gefolterd, terwijl u voor

het Commissariaat-generaal beweerde dat u werd gefolterd door de “CID” dan door de “CID-Army” en

volgens het verslag dat u liet bevestigen door de “Justice of Peace” door het leger (zie notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 9 en p. 12). Uit bovenstaande vaststellingen blijkt duidelijk dat er geen enkel

geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen omtrent uw directe confrontaties met de Sri Lankaanse

autoriteiten.

De ongeloofwaardigheid van uw verklaringen dat u werd geviseerd door de Sri Lankaanse autoriteiten

wordt verder bevestigd door wat u beweerde over de periode dat u afwisselend ging wonen bij uw tante

en een parlementslid om zo uit het vizier van de Sri Lankaanse autoriteiten te blijven. Zo is het in de

gegeven omstandigheden, namelijk indien u effectief door “CID” of het leger wordt gezocht,

ongeloofwaardig dat u ging wonen in een dorp dat ook behoort tot het district Vavuniya en daar zelfs

publiek politieke campagne ging voeren voor een parlementslid naar aanleiding van de verkiezingen. Te

meer u zelf beweerde tijdens het persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal dat uw

betrokkenheid bij "TNA" voor problemen kon zorgen (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS,

p. 11). Wat betreft uw activiteiten die u had voor dat parlementslid en “TNA” moet ook worden

opgemerkt dat u daarover aanvankelijk niets vertelde voor de Dienst Vreemdelingenzaken, integendeel

u beweerde nooit politieke activiteiten te hebben uitgevoerd. Dat u eigenlijk bedoelde nooit lid te zijn

geweest van een politieke partij maar wel activiteiten heeft uitgevoerd kan moeilijk overtuigen. U

gevraagd wanneer die verkiezingen waarvoor u campagne voerde, gingen plaatsvinden moest u het

antwoord schuldig blijven, u kon enkel zeggen dat u wist dat er ergens verkiezingen waren in 2016 of

2017 (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 6), wat wel opmerkelijk is voor iemand die

maandenlang campagne zou hebben gevoerd. Naast de bewering dat u campagne voerde voor een

parlementslid ging u ook studeren en nam u deel aan het openbaar leven door te gaan werken.

Dergelijke handelswijze klemt met uw verklaringen dat u uit vrees voor de “CID” of het leger afwisselend

bij uw tante en het parlementslid ging wonen (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p.9). Uw

verklaring dat dit mogelijk was omdat u op een andere plaats verbleef (zie notities van het persoonlijk

onderhoud CGVS, p. 9) klinkt ook niet overtuigend, daar die andere plaats zich ook in het

district Vavuniya bevindt.

Verder kunnen er ook nog opmerkingen worden gemaakt over de geloofwaardigheid van het incident

dat volgens uw verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal plaats

vond in juli 2017 (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS, p. 8). Voor de Dienst Vreemdelingenzaken
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stelde u al dat dit incident gebeurde in juni 2017 (zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Vervolgens beweerde

u dat u na dat incident voor drie maanden ging onderduiken bij het parlementslid, waarna u naar Jaffna

vertrok in januari 2018 (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 8). Overwegende uw

verklaringen dat u na dat incident in juni of juli 2017 voor drie maanden ging onderduiken bij het

parlementslid om dan vervolgens naar Jaffna te reizen, dient te worden opgemerkt dat u ofwel in

oktober of in november 2017 naar Jaffna bent gereisd. Zowel voor de Dienst Vreemdelingezaken als

voor het Commissariaat-generaal stelde u echter dat dit in januari 2018 was.

Ook over uw verblijf in Jaffna legde u tegenstrijdige verklaringen af. Zo beweerde u voor de

Dienst Vreemdelingenzaken dat u drie maanden in Jaffna bleef onderduiken, terwijl u tijdens het

persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal aanvankelijk stelde dat u één maand in Jaffna

verbleef en uw verklaring later bijstelde dat dit anderhalve maand was (zie notities van het persoonlijk

onderhoud CGVS, p. 8 en p. 10). Uw verklaring voor bovenvermelde discrepantie, namelijk dat u voor

de Dienst Vreemdelingenzaken had verklaard dat u in Jaffna onderdook tot de derde maand kan niet

overtuigen. Aangezien u beweerde in januari 2018 naar Jaffna te zijn vertrokken en daar verbleef tot de

derde maand betekent hetzelfde dat u ongeveer drie maanden in Jaffna bleef onderduiken. Bovendien

is het ook opmerkelijk dat u in Jaffna ging onderduiken en toch nog het risico nam om vanuit Jaffna

terug naar Vavuniya te reizen om daar een paspoort te gaan afhalen (zie notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 10).

Verder is het ook bevreemdend te noemen dat u na het incident van juni of juli 2017 ging onderduiken

bij het parlementslid. Uw verklaring daarvoor dat u dacht dat het daar veilig was klemt met de inhoud

van de brief van het parlementslid dat u ter staving van uw asielaanvraag voorlegde en met uw eigen

verklaringen die u tijdens het persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal aflegde. In de

brief van het parlementslid staat namelijk geschreven dat de reden voor uw vlucht moet worden

gevonden in de activiteiten die u voor hem en zijn partij uitvoerde tussen 15 augustus 2015 en 10

februari 2016 wat overeenkomt met uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal, namelijk dat u

ook werd geviseerd omdat u "TNA" hielp (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 11). Uw

verklaring dat u dacht dat het bij het parlementslid veilig was om onder te duiken houdt in het licht van

bovenstaande vaststellingen geen steek. Voorts is het opvallend dat het parlementslid in zijn brief geen

gewag maakt van de feiten die plaats vonden in juni of juli 2017, terwijl juist die gebeurtenis aan de

basis lag van uw bewering dat u bij hem ging onderduiken. Meer nog u verklaarde dat het parlementslid

u aanraadde om een klacht in te dienen bij de politie (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS,

p. 8). Verder staat er ook in de brief van het parlementslid dat uw moeder naar zijn kantoor was

gekomen met de verklaring dat onbekende gewapende mannen naar uw huis kwamen om u te zoeken.

Voor het Commissariaat-generaal daarentegen stelde u dat uw moeder u vertelde dat dit de "CID" was.

Op de vraag hoe uw moeder wist dat dit de "CID" was, gaf u het eigenaardig antwoord dat dit kwam

omdat zij met de fiets kwamen (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 10).

Verder kunnen er ook vraagtekens worden geplaatst betreffende de geloofwaardigheid van uw reisweg.

Vooreerst legde u geen enkel stuk neer ter staving van uw reisweg (foto’s, tickets, …), waardoor u het

CGVS geen duidelijk zicht geeft op uw eventuele vertrek uit Sri Lanka en de route die u zou hebben

afgelegd. Uw originele paspoort, nochtans een uitstekend stuk ter staving van deze reisweg legde u niet

neer en u hiernaar gevraagd antwoordde u nogal stereotiep dat dit door de smokkelaar werd

afgenomen. Bovendien rijst hierdoor het vermoeden dat u uw paspoort liever niet kenbaar wenst te

maken ten aanzien van de Belgische autoriteiten daar de inhoud niet zou stroken met uw verklaringen.

U legde dan wel een kopie neer van de eerste pagina van uw paspoort, doch zulks biedt geen inzicht in

mogelijke in-en uitreisstempels. Bovendien zijn uw opeenvolgende verklaringen betreffende uw verblijf

in Afrika niet eensluidend. Zo beweerde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u een zestal

maanden in Nigeria verbleef en een drietal maanden in Ghana (zie vragenlijst DVZ, vraag 31). Voor het

Commissariaatgeneraal stelde u ongeveer 10 à 11 maanden in Nigeria te hebben verbleven, wat

impliceert dat u nauwelijks in Ghana heeft verbleven alvorens België in januari 2019 te bereiken (zie

notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 10). Bovenstaande verklaringen over uw reisweg

overtuigen allerminst en doen vermoeden dat u op een andere manier en een ander moment hebt

gereisd dan u wil uitschijnen.

Uit wat voorafgaat kan er geen geloof worden gehecht dat u door de Sri Lankaanse autoriteiten wordt

geviseerd omdat uw broer zich in het verleden als ex-LTTE'er niet zou hebben aangemeld bij de "CID".

In uw hoofde kan er niet worden gesteld dat de Sri Lankaanse autoriteiten een band met "LTTE"

veronderstellen. Bovendien kan er geen geloof worden gehecht aan uw beweerde activiteiten voor

“TNA”, wat uw beweerde vrees omwille van deze activiteiten ook teniet doet.
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Tot slot wijst het CGVS op de algemene situatie in Sri Lanka alwaar de oorlog tussen de LTTE en het

Sri Lankaanse leger in 2009 ten einde kwam. Hoewel de Sri Lankaanse overheid beducht blijft voor het

heropleven van de LTTE, zijn er de laatste jaren oprechte stappen gezet in het bekomen van een

verzoening tussen de verschillende gemeenschappen. Het louter profiel van Tamil uit Sri Lanka is op

zich niet voldoende om aanspraak te maken op een vorm van internationale bescherming. Inzake een

eventueel risico bij terugkeer naar Sri Lanka, heeft Cedoca het nodige onderzoek gevoerd om de

situatie in te schatten. Uit dat onderzoek, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt evenwel niet

dat er een reëel risico bestaat om te worden blootgesteld aan foltering of vernederende behandeling of

bestraffing voor Tamils waarvan niet wordt vermoed dat er een band met de LTTE bestaat. Tevens blijkt

dat Tamils (ook afgewezen asielzoekers) bij een terugkeer naar Sri Lanka gescreend en

ondervraagd kunnen worden door de autoriteiten. Dit onderzoek omvat ook mogelijke inbreuken op de

immigratiewetgeving waarna inbreuken op die wetgeving kunnen leiden tot strafprocedures, zonder een

onderscheid tussen Tamils en andere etnieën. Hieruit kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige

schade worden afgeleid. Een soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te

nemen om de in het land vigerende wetgeving te handhaven. Gezien uw beweerde band met de LTTE

als niet geloofwaardig wordt beoordeeld door het CGVS, acht het CGVS aldus, alle risicofactoren in acht

nemende, een terugkeer naar Sri Lanka mogelijk voor u. U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw

relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag.

Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in

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

bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan

waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van herkomst sprake is van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Er zijn dus

geen elementen in het dossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

Wat betreft de documenten die u voorlegt dient te worden opgemerkt dat documenten slechts een

ondersteunende functie hebben, namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te zetten. Op

zich kunnen documenten niet de geloofwaardigheid van een, in casu, ongeloofwaardig relaas herstellen.

Hoe dan ook u legt slechts kopieën neer en deze kunnen altijd onderhevig zijn aan mogelijk knip-en

plakwerk waardoor de authenticiteit ervan niet kan worden gegarandeerd. Bovendien blijkt uit

toegevoegde informatie dat Sri Lankaanse documenten wegens de hoge corruptiegraad eenvoudig

kunnen worden verkregen of nagemaakt, hetgeen de bewijswaarde ervan danig ondermijnt. De

documenten van u en uw familie net na de oorlog tonen aan dat uw familie en uw broer in

kampen gezeten hebben maar ook werden vrijgelaten. De identiteitsdocumenten van u en uw familie

geven een indicatie over de identiteit van u en uw familie maar voegen voor het overige niets aan uw

relaas toe. De foto van uw broer en het document dat hij in Vavuniya was gehospitaliseerd tonen aan

dat uw broer een wonde had en daarvoor ook werd verzorgd maar bewijst niet uw eigen relaas. Wat

betreft de brief van de "Justice of Peace" en het parlementslid dient te worden opgemerkt dat zij een

louter gesolliciteerd karakter hebben en dat de inhoud ervan niet strookt met uw eigen verklaringen.

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. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; van artikel 48/4, §2, b) de

Vreemdelingenwet “in samenhang gelezen met de artikelen 4 (verbod van folteringen en van

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 18 (recht op asiel) van het Handvest

van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 inwerkinggetreden op 1 december

2009 iuncto artikel 15, b) van voormelde richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad”.
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Verzoeker wijst erop dat hij met een Italiaans paspoort reisde naar België (hij verwijst naar stuk 3

gevoegd aan het verzoekschrift) in de plaats van zijn origineel paspoort en geeft te kennen dat hij

daarom zijn origineel paspoort niet kan voorleggen.

Verzoeker erkent dat hij slecht een kopie van zijn paspoort heeft neergelegd (hij verwijst naar stuk 4

gevoegd bij het verzoekschrift), maar wijst erop dat deze kopie een uniek identificatienummer heeft dat

controleerbaar is. Verzoeker vervolgt als volgt: “Verwerende partij heeft de gewoonte om in andere

dossiers de controle van het paspoort door te voeren en er is geen redenen voorhanden of gegeven die

aantoont dat verwerende partij tegen de zorgvuldigheidsregel die zij haarzelf oplegt niet in casu zou

moeten of kunnen respecteren dat wil zeggen in het bijzondere geval van verzoekende partij zou mogen

afwijken zonder motief van het beginsel patere legem quam ipse fecisti.”.

Onder verwijzing van de UNHCR Guide des procédures voert verzoeker aan dat verwerende partij de

wettelijke opdracht heeft om de pertinente feiten vast te stellen en deze in het licht van de nood aan

internationale bescherming te beoordelen.

Hieruit volgt luidens verzoeker dat verwerende partij wel degelijk gehouden bleef tot de controle middels

de haar beschikbare middelen om op grond van het uniek paspoortnummer vast te stellen dat verzoeker

inderdaad twee maal het paspoort eerder gebruikte. Hij verwijst naar p. 6 en 7 van de notities van het

persoonlijk onderhoud bij het Commissariaat-generaal op 4 februari 2019.

Verzoeker legt ook een kopie neer van het UNHCR Return Form met uniek nummer 0070429 dat

luidens verzoeker controleerbaar is en dat de samenstelling van zijn familie bewijst, daarin begrepen zijn

broer T. S. (zie stuk nr. 5 ) van wie het International Committee of the Red Cross (ICRC) bevestigde dat

deze als Tamilstrijder werd opgesloten (zie stuk nr. 6). Ook dit is door verwerende partij controleerbaar.

Verzoeker werpt op dat in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, er wel degelijk nog vervolging

is van de Tamilstrijders en zijn familie.

Verzoeker verwijst naar een artikel van Freedom House en stelt hierbij het volgende: “Freedom House

rapporteert dat de 26-jarige burgeroorlog die in 2009 eindigde tot op vandaag nog steeds ernstige

gevolgen meebrengt: de mechanismen nodig om de overgang naar een vreedzame maatschappij

mogelijk te maken zijn nog niet in plaats (zie stuk nr. 8, Freedom House, Freedom in the World 2 018 -

Sri Lanka, 5 april 2 018, https://www.refworld.org/docid/5ad857 89a.html, p. ) met als gevolg dat politie

en veiligheidsdiensten zich schuldig maken aan mishandelingen waaronder arbitraire vasthoudingen,

wederechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, verkrachting bij bewaarnemingen, foltering en

verlengde detentie zonder proces van vooral Tamils (Freedom House, ibidem, p. 6/8) en straffeloze

corruptie (Freedom House, ibidem, p. 3/8). Zelfs etnische zuivering ("diluting Tamil dominance [in the

north and east areas]" en "displacement") i.e. de streek van afkomst van verzoeker partij komt voor

(Freedom House, ibidem, p. 4/8).”

Verzoeker licht toe dat hij zo in de hiervoor geschetste en gedocumenteerde omstandigheden

slachtoffer van de vervolgingen door CID en het leger werd omdat zijn broer Tamiltijger was en later

omdat hij met het TNA werd geassocieerd. Verzoeker meent op basis van onafhankelijke bronnen aan

te tonen dat zijn verhaal aannemelijk is en overeen komt met de algemene en specifieke informatie die

gekend en relevant is voor zijn verzoek. Het motief dat de oorlog tussen Tamiltijgers en Sri Lankaanse

leger in 2009 beëindigd en vergeten is en daarmee geen gevolgen meer voor verzoeker kan hebben, is

hiermee luidens verzoeker kennelijk onjuist.

Verder stelt verzoeker dat het niet contradictoir is dat hij in Jaffna een paspoort ging afhalen. Hij licht als

volgt toe: “Immers is hij niet oorspronkelijk Jaffna ontvlucht zoals verwerende partij verkeerdelijk

voorhoudt maar komt zij uit Nedunkerny, District Vavuniya (zie antwoord op vraag 5 Verklaring DVZ van

16 januari 2 019).”

Verzoeker vervolgt dat het evenmin contradictoir is dat hij een intern vluchtalternatief zoekt in hetzelfde

district waar veel Tamils zijn (zie stuk nr. 8) terwijl niet redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij zich

vestigt in andere delen van Sri Lanka in de zin van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet en daarmee

meegaat in de etnische zuivering.

In die context, aldus verzoeker, kan verwerende partij niet geruststellend voorhouden dat verzoeker bij

zijn terugkeer niets hoeft te vrezen. Hij verwijst naar de in het administratief dossier vervatte “COI Focus

Sri Lanka. Risico bij terugkeer” waaruit blijkt dat een vermoeden van een band met de LTTE volstaat om

het risico op foltering te lopen (p. 23).
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Verzoeker benadrukt te hebben aangetoond dat hij met zijn familie eerder als Tamil in kampen diende te

leven en dat zijn broer als Tamilstrijder werd opgesloten, waardoor luidens

“hardheidsdrempeloverschrijdende mishandelingen” bij gedwongen terugkeer reëel zijn.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen of te vernietigen.

2.2. Verzoeker voegt aan zijn verzoekschrift volgende stavingstukken: het vals Italiaans paspoort (stuk

3), een kopie van de eerste pagina van zijn paspoort (stuk 4), een UNHCR Return Form (stuk 5), een

attest van ICRC (stuk 6), de terugkeerbeslissing van 9 januari 2019 (stuk 7), en een uittreksel uit het

artikel “Freedom in the World 2018 – Sri Lanka” van 5 april 2018 (stuk 8).

2.3. Waar verzoeker in het verzoekschrift een schending van artikel 18 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie aanvoert, dat stelt: “Het recht op asiel is gegarandeerd met

inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31

januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van

de Europese Gemeenschap.”, merkt de Raad op dat artikel 18 van het Handvest van de grondrechten

van de Europese Unie het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend

te Genève op 28 juli 1951 slechts bevestigd. In kader van huidig beroep zal worden nagegaan indien

verzoeker voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van

New York van 31 januari 1967.

2.4. Verzoeker voert aan geviseerd te zijn door de Sri Lankaanse autoriteiten omwille van zijn broer die

zich in het verleden als ex-LTTE’er niet zou hebben aangemeld bij de “CID” en omwille van zijn

beweerde activiteiten voor “TNA”. In de bestreden beslissing wordt het verzoek om internationale

bescherming van verzoeker geweigerd omdat geen geloof wordt gehecht aan de voorgehouden

vervolgingsfeiten. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i)

verzoekers opeenvolgende verklaringen die hij aflegde over de vervolgingsfeiten die hij zou hebben

ondergaan niet eensluidend zijn, (ii) het in de gegeven omstandigheden, namelijk indien verzoeker

effectief door “CID” of het leger wordt gezocht, ongeloofwaardig is dat verzoeker ging wonen in een dorp

dat ook behoort tot het district Vavuniya en daar zelfs publiek politieke campagne ging voeren voor een

parlementslid naar aanleiding van de verkiezingen, (iii) verzoeker incoherente verklaringen heeft

afgelegd over wanneer het incident waarna hij is ondergedoken, heeft plaatsgevonden en over wanneer

hij naar Jaffna is gereisd, (iv) verzoeker over zijn verblijf in Jaffna tegenstrijdige verklaringen aflegt, (v)

het bevreemdend is dat verzoeker na het incident in juni of juli 2017 ging onderduiken bij het

parlementslid terwijl hij beweert ook geviseerd te zijn omdat hij “TNA” hielp, (vi) er weinig geloof kan

gehecht worden aan verzoekers voorgehouden reisweg, (vii) het louter profiel van Tamil uit Sri Lanka op

zich niet voldoende is om aanspraak te maken op een vorm van internationale bescherming, en (viii) de

door verzoeker neergelegde documenten voorgaande appreciatie niet vermogen om te buigen.

De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in de artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 14 februari 2019, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht

(RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).



RvV X - Pagina 8

2.5. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid1

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.6.1. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal dat verzoeker geen elementen aanbrengt waaruit kan blijken dat hij zijn land van herkomst is

ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen valabele argumenten bijbrengt om

de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig

zijn en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten dat

verzoeker geenszins aantoont een nood te hebben aan internationale bescherming, te verklaren of te

weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel in gebreke blijft. Hij komt immers in

wezen niet verder dan het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het minimaliseren en
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vergoelijken van de gedane vaststellingen en het tegenspreken en bekritiseren van de gevolgtrekkingen

van de commissaris-generaal, waarmee hij er aldus niet in slaagt hoger aangehaalde motieven van de

bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen.

2.6.2. In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd dat verzoekers

geloofwaardigheid compleet ondermijnd wordt door niet eensluidende, tegenstrijdige en weinig

aannemelijke verklaringen doorheen zijn relaas.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om

deze motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het

aan verzoeker toekomt om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waar hij echter in gebreke blijft.

Verzoeker werpt op dat het niet contradictoir is dat hij in Jaffna een paspoort ging afhalen. De Raad

leest nergens in de bestreden beslissing als zou het feit dat hij zijn paspoort ging afhalen in Jaffna

ongeloofwaardig of tegenstrijdig zijn. Wel wordt opgemerkt dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen

heeft afgelegd over wanneer hij naar Jaffna is gereisd en dat verzoeker ook over zijn verblijf in Jaffna

tegenstrijdige verklaringen aflegde. De bestreden beslissing luidt dienaangaande als volgt: “Verder

kunnen er ook nog opmerkingen worden gemaakt over de geloofwaardigheid van het incident dat

volgens uw verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal plaats vond

in juli 2017 (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS, p. 8). Voor de Dienst Vreemdelingenzaken stelde

u al dat dit incident gebeurde in juni 2017 (zie vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Vervolgens beweerde u dat u

na dat incident voor drie maanden ging onderduiken bij het parlementslid, waarna u naar Jaffna vertrok

in januari 2018 (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 8). Overwegende uw verklaringen

dat u na dat incident in juni of juli 2017 voor drie maanden ging onderduiken bij het parlementslid om

dan vervolgens naar Jaffna te reizen, dient te worden opgemerkt dat u ofwel in oktober of in november

2017 naar Jaffna bent gereisd. Zowel voor de Dienst Vreemdelingezaken als voor het Commissariaat-

generaal stelde u echter dat dit in januari 2018 was. Ook over uw verblijf in Jaffna legde u tegenstrijdige

verklaringen af. Zo beweerde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u drie maanden in Jaffna bleef

onderduiken, terwijl u tijdens het persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal aanvankelijk

stelde dat u één maand in Jaffna verbleef en uw verklaring later bijstelde dat dit anderhalve maand was

(zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 8 en p. 10). Uw verklaring voor bovenvermelde

discrepantie, namelijk dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken had verklaard dat u in Jaffna

onderdook tot de derde maand kan niet overtuigen. Aangezien u beweerde in januari 2018 naar

Jaffna te zijn vertrokken en daar verbleef tot de derde maand betekent hetzelfde dat u ongeveer drie

maanden in Jaffna bleef onderduiken. Bovendien is het ook opmerkelijk dat u in Jaffna ging onderduiken

en toch nog het risico nam om vanuit Jaffna terug naar Vavuniya te reizen om daar een paspoort te

gaan afhalen (zie notities van het persoonlijk onderhoud, p. 10).”

Het is duidelijk dat verzoekers verweer elke ernst en feitelijke grondslag mist. Voormelde vaststellingen

zijn pertinent, deugdelijk en vinden alle steun in het administratief dossier.

Verzoeker werpt voorts op dat het evenmin contradictoir is dat hij een intern vluchtalternatief zoekt in

hetzelfde district waar veel Tamils zijn “terwijl niet redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich

vestigt in andere delen van Sri Lanka in de zin van artikel 48/5 van voormelde Immigratiewet van 15

december 1980 en daarmee meegaat in de etnische zuivering”.

Ook hier weer slaagt verzoeker er niet in de Raad te overtuigen nu hij niet verder komt dan het omkeren

van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal en hij wederom uitgaat van een verkeerde lezing

van de bestreden beslissing. In de bestreden beslissing wordt immers helemaal niet gesteld dat

verzoeker zich ter voorkoming van de door hem aangevoerde problemen dient te vestigen in een ander

deel van Sri Lanka. Wel wordt opgemerkt dat het in de gegeven omstandigheden, namelijk indien

verzoeker effectief door “CID” of het leger wordt gezocht, ongeloofwaardig is dat verzoeker ging wonen

in een dorp dat ook behoort tot het district Vavuniya en daar zelfs publiek politieke campagne ging

voeren voor een parlementslid naar aanleiding van de verkiezingen. Te meer verzoeker zelf beweerde

tijdens het persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal dat zijn betrokkenheid bij "TNA" voor

problemen kon zorgen (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS 4 februari 2019, p. 11).

Verzoeker gaat met zijn betoog overigens volledig voorbij aan de vaststellingen dat de opeenvolgende

verklaringen die hij aflegde over de vervolgingsfeiten die hij zou hebben ondergaan niet eensluidend

zijn, hij incoherente verklaringen heeft afgelegd over wanneer het incident waarna hij is ondergedoken,

heeft plaatsgevonden, en het bevreemdend is dat hij na het incident in juni of juli 2017 ging onderduiken

bij het parlementslid terwijl hij beweert ook geviseerd te zijn omdat hij “TNA” hielp.
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2.6.3. Verder worden er in de bestreden beslissing ook vraagtekens geplaatst betreffende de

geloofwaardigheid van zijn reisweg: “Vooreerst legde u geen enkel stuk neer ter staving van uw reisweg

(foto’s, tickets, …), waardoor u het CGVS geen duidelijk zicht geeft op uw eventuele vertrek uit Sri

Lanka en de route die u zou hebben afgelegd. Uw originele paspoort, nochtans een uitstekend stuk ter

staving van deze reisweg legde u niet neer en u hiernaar gevraagd antwoordde u nogal stereotiep dat

dit door de smokkelaar werd afgenomen. Bovendien rijst hierdoor het vermoeden dat u uw paspoort

liever niet kenbaar wenst te maken ten aanzien van de Belgische autoriteiten daar de inhoud niet zou

stroken met uw verklaringen. U legde dan wel een kopie neer van de eerste pagina van uw paspoort,

doch zulks biedt geen inzicht in mogelijke in-en uitreisstempels. Bovendien zijn uw opeenvolgende

verklaringen betreffende uw verblijf in Afrika niet eensluidend. Zo beweerde u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken dat u een zestal maanden in Nigeria verbleef en een drietal maanden in Ghana

(zie vragenlijst DVZ, vraag 31). Voor het Commissariaatgeneraal stelde u ongeveer 10 à 11 maanden in

Nigeria te hebben verbleven, wat impliceert dat u nauwelijks in Ghana heeft verbleven alvorens België in

januari 2019 te bereiken (zie notities van het persoonlijk onderhoud CGVS, p. 10). Bovenstaande

verklaringen over uw reisweg overtuigen allerminst en doen vermoeden dat u op een andere manier en

een ander moment hebt gereisd dan u wil uitschijnen.”

Verzoeker voert aan dat hij, weliswaar een kopie, heeft neergelegd van zijn paspoort, en dat deze kopie

een uniek identificatienummer vermeldt dat controleerbaar is en dat verwerende partij ertoe gehouden is

aan de hand van dit nummer een onderzoek te voeren of hij inderdaad tweemaal het paspoort eerder

gebruikte en of hij daadwerkelijk op 21 maart 2018 Sri Lanka verliet. De Raad kan deze redenering van

verzoeker echter bezwaarlijk volgen nu deze pagina een loutere fotokopie betreft waarvan de

authenticiteit niet kan worden nagegaan. Verzoeker legt zijn origineel paspoort niet neer. Het stereotiep

antwoord dat die door de smokkelaar werd afgenomen, overtuigt de Raad niet. De Raad benadrukt dat

de bewijslast in beginsel berust bij de verzoeker om internationale bescherming die in de mate van het

mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van het relaas en dat er in hoofde van de

commissaris-generaal slechts sprake is van een onderzoeksplicht wanneer de verzoeker heeft voldaan

aan de op hem rustende medewerkingsplicht en er op dat moment nog onvoldoende informatie

beschikbaar is om te kunnen komen tot een beslissing die krachtens de artikelen 57/6 tot en met 57/6/3

van de Vreemdelingenwet tot zijn bevoegdheid behoort. De commissaris-generaal kon, rekening

houdend met bovenstaande, terecht oordelen dat het vermoeden ontstaat dat verzoeker bewust zijn

paspoort heeft achtergehouden. Duidelijkheid omtrent de reisweg en de eventueel gebruikte

documenten is van beland voor een correct onderzoek naar de gegronde vrees. Het internationale

paspoort is, indien een asielzoeker de waarheid spreekt omtrent zijn vluchtrelaas en vlucht, een

objectief bewijs waarmee deze zijn verklaringen kan aantonen en zodoende zijn vrees aannemelijk kan

maken. Het ontbreken van elementen zoals bedoeld in artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet, vormt

een negatieve indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid. Door opzettelijk dit document

achter te houden voor de asielinstanties en daarenboven een fictieve reisweg en mogelijk fictieve

reisdatum op te geven aan de protection officer ondergraaft verzoeker volledig zijn algemene

geloofwaardigheid. De loutere vaststelling dat verzoeker op 9 januari 2019 in de luchthaven van

Zaventem vanuit Accra (de hoofdstad van Ghana) met vlucht SN278 is aangekomen, doet hieraan geen

afbreuk. Dit gegeven zegt immers niets over zijn werkelijk moment van vertrek uit Sri Lanka en neemt

niet weg dat verzoeker niet eensluidende verklaringen heeft afgelegd betreffende zijn verblijf in Afrika.

De commissaris-generaal uit dan ook terecht het vermoeden dat verzoeker op een andere manier en

een ander moment heeft gereisd dan verzoeker wil doen uitschijnen.

2.6.4. In het verzoekschrift haalt verzoeker het rapport “Freedom in the World – Sri Lanka” van 5 april

2018 aan. Het volstaat echter niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en

algemene rapporten dienaangaande om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en

verzoeker blijft hiertoe in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr. 138.480;

RvS 18 december 2009 nr. 5146). Dit wordt bevestigd door de in het administratief dossier vervatte

informatie waaruit blijkt dat het louter profiel van Tamil uit Sri Lanka op zich niet voldoende is om

aanspraak te maken op een vorm van internationale bescherming. Inzake een eventueel risico bij

terugkeer naar Sri Lanka, heeft Cedoca het nodige onderzoek gevoerd om de situatie in te schatten. Uit

dat onderzoek, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt evenwel niet dat er een reëel risico

bestaat om te worden blootgesteld aan foltering of vernederende behandeling of bestraffing voor Tamils

waarvan niet wordt vermoed dat er een band met de LTTE bestaat. Tevens blijkt dat Tamils (ook

afgewezen asielzoekers) bij een terugkeer naar Sri Lanka gescreend en ondervraagd kunnen worden

door de autoriteiten. Dit onderzoek omvat ook mogelijke inbreuken op de immigratiewetgeving waarna

inbreuken op die wetgeving kunnen leiden tot strafprocedures, zonder een onderscheid tussen Tamils
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en andere etnieën. Hieruit kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige schade worden afgeleid.

Een soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in het land

vigerende wetgeving te handhaven. Gezien verzoekers beweerde band met de LTTE als niet

geloofwaardig wordt beoordeeld, is aldus, alle risicofactoren in acht nemende, een terugkeer naar Sri

Lanka mogelijk voor verzoeker.

2.6.5. De bij het verzoekschrift gevoegde UNHCR return form waaruit de samenstelling van verzoekers

familie blijkt en het attest van het International Committee of the Red Cross (ICRC) bevinden zich reeds

in het administratief dossier. De Raad ziet niet in op welke wijze het nogmaals bijbrengen van diezelfde

documenten een ander licht vermag te werpen op de dienaangaande gedane vaststellingen in de

bestreden beslissing. De familieband met T.S., zijn broer, wordt op zich niet betwist. Evenmin staat ter

discussie dat verzoekers broer een verleden heeft bij de LTTE. Wel blijkt uit de pertinente motieven van

de bestreden beslissing, die allen grondslag vinden in het administratief dossier, dat er geen geloof kan

worden gehecht als zou verzoeker door de Sri Lankaanse autoriteiten worden geviseerd omwille van

zijn broers verleden bij de LTTE en dat er in hoofde van verzoeker niet gesteld kan worden dat de Sri

Lankaanse autoriteiten een band met LTTE veronderstellen.

Wat betreft de overige door verzoeker in de loop van de administratieve procedure neergelegde

documenten, stelt de Raad vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer

voert tegen desbetreffende motieven van de bestreden beslissing zodat de Raad om dezelfde redenen

als de commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem

voorgehouden nood aan internationale bescherming ten opzichte van Sri Lanka.

2.6.6. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 48/6, § 1 en § 4 van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen.

2.7. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

vluchtmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt

dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of

een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoeker maakte immers

doorheen zijn verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Sri Lanka zou

hebben gekend of zal kennen.

In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat

verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. Uit niets blijkt immers dat er in Sri Lanka actueel sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict zodat er ten aanzien van verzoeker geen

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

2.8. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal terecht

concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar

de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.10. In de mate verzoeker nog de schending van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van

de Europese Unie aanvoert, merkt de Raad op dat, gelet op het voorgaande, verzoekende partij een

mogelijke schending niet aannemelijk maakt.
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2.11. Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in

zijn geheel overgenomen.

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 zes maart tweeduizend negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY M.-C. GOETHALS


