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nr. 151 535 van 1 september 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

19 augustus 2015 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 4 augustus 2015.

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 27 augustus 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

31 augustus 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. KLAPWIJK en van attaché L.

DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Tamil afkomstig uit Udipiddy in Jaffna, het noorden van Sri Lanka.

Op het einde van 2005 kwamen uw ouders overeen om u naar uw tante, die in Paranthan in het district

Killinochi (de Vanni) woonde, te sturen omdat zij kinderloos was. U verbleef tot eind 2008 in Paranthan

toen het leger Paranthan begon te bestoken met mortieren. U vertrok met uw tante en vele dorpelingen

naar Iranapalai naast Vallipuram, waar u ongeveer een drietal maanden verbleef en een korte

wapentraining voor "LTTE" moest volgen. Omdat er ook mortieraanvallen waren op Iranapallai trok u

verder naar Iruddumadhu waar u tijdens een mortieraanval werd verwond en uw tante en oom uit het
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oog verloor. Ook in Irruddhumathu waren er overal bombardementen waarop u na een verblijf van een

tweetal maanden aldaar verder trok naar Mathalam. Ook in Mathalam waren er overal bombardementen

waarop u zich in december 2008 overgaf aan het Sri Lankaanse leger. Daarop werd u overgeplaatst

naar het Tharmapuram-kamp waar u een zestal maanden verbleef. Daarna werd u overgeplaatst naar

het Ramanathan-kamp, waar u een tiental maanden verbleef om uiteindelijk te worden overgeplaatst

naar het Arunachalam-kamp, waar u een viertal maanden verbleef. In augustus 2010 werd u door het

leger vrijgelaten en keerde u terug naar uw ouderlijk huis in Udipiddy, Jaffna. Aanvankelijk had u geen

enkel probleem in Udipiddy, u ging er weer naar school, tot wanneer eind september 2014 enkele

mensen die rondreden in een witte bestelwagen naar u kwamen vragen. Volgens u ging de regering op

zoek naar mensen die ooit in de Vanni gezeten hadden omdat zij bevreesd waren dat die personen

opnieuw "LTTE" zouden sterk maken. Vervolgens ging u onderduiken bij de jongere zus van uw vader

en vertrok u in oktober 2014 naar Colombo, waar u een internationaal paspoort aanvroeg. In afwachting

van uw vertrek uit Sri Lanka verbleef u in Colombo op verschillende adressen. In december 2014 verliet

u Sri Lanka en reisde u naar Guinée, waar u een zestal maanden verbleef. Vervolgens reisde u

via Sierra Leone naar België, waar u op 2 juli 2015 aankwam en asiel aanvroeg. U verklaarde dat u uw

paspoort en ration cards van de ontheemdenkampen aan de smokkelaar moest afgeven.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u kopies van uw geboorteakte, de geboorteakte van uw

vader en de detentiekaart van uw vader neer. Na het gehoor legt u nog faxen neer van uw

examenresultaten van het Udipiddy American Mission College.

B. Motivering

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

een gegronde vrees voor vervolging zoals omschreven 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 zou lopen zoals bepaald in de definitie over subsidiaire bescherming.

Vooreerst kan er geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u recent uit het noorden van Sri

Lanka afkomstig bent waardoor u het het Commissariaat-generaal onmogelijk maakt om uw reële

situatie en uw ingeroepen problemen correct in te schatten. Zo beweerde u dat u eind 2005 bij uw tante

in de Vanni bent gaan wonen, waar u zich in december 2008 aan het leger heeft overgegeven en

waarna u vervolgens werd overgeplaatst in ontheemdenkampen. Van augustus 2010 tot oktober 2014

woonde u dan weer in Jaffna, het noorden van het land. U bent vooreerst niet in het bezit van enig

document dat onomstotelijk aantoont dat u tot 2014 in de Vanni, in de ontheemdenkampen en in het

noorden van Sri Lanka heeft verbleven. U stelde dat u weliswaar over dergelijke documenten, namelijk

rantsoenkaarten van de ontheemdenkampen waarin u verbleef, beschikte doch dat u ze aan de

smokkelaar moest afgeven. Daar u expliciet verklaarde dat u die documenten speciaal vanuit Sri

Lanka had meegebracht om aan de asielinstanties aan te tonen dat u in de Vanni heeft verbleven, is het

ongeloofwaardig dat u verplicht werd die documenten aan de smokkelaar af te geven en doet dit

ernstige vermoedens rijzen dat u nooit over deze documenten heeft beschikt. Bovenvermelde

vaststelling wordt bevestigd door het feit dat u verklaarde dat u uw identiteitskaart op school verkreeg en

dat de school de autoriteit is die de identiteitskaarten uitreikt (zie gehoorverslag CGVS, p. 5), terwijl uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief

dossier is gevoegd blijkt dat de identiteitskaart wordt uitgegeven door het 'Registration of Persons

Department’ dat ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wel legt u een geboorteakte

op uw naam neer, doch hierbij dient te worden opgemerkt dat een geboorteakte niet dezelfde waarde

heeft als een identiteitskaart. Op een identiteitskaart staat namelijk een foto wat bij een Sri

Lankaanse geboorteakte niet het geval is. Bovendien geeft een geboorteakte enkel een indicatie dat u in

Sri Lanka bent geboren maar levert het geen bewijs dat u recent in het noorden of het oosten van Sri

Lanka heeft verbleven. Op aangeven van het Commissariaat-generaal legt u na het gehoor voor het

Commissariaat-generaal een aantal examenresultaten neer van het Udupiddy American Mission

College neer die zouden moeten aantonen dat u in 2014 in het noorden van Sri Lanka verbleef. Daar u

niet in het bezit bent van enig geldig identiteitsdocument met daarop een foto is de bewijswaarde van

laatstgenoemde documenten relatief. Bovendien gaat het hier om fotokopies die gemakkelijk door knip-

en plakwerk kunnen worden vervalst.

Naast het feit dat u er niet in slaagt om via documenten uw recente afkomst uit het noorden van Sri

Lanka aan te tonen moet nog worden opgemerkt dat uw kennis over het noorden en het eindconflict in

de Vanni uiterst beperkt is, waardoor de twijfel over uw recent vertrek uit het noorden van Sri Lanka nog

verder worden versterkt.

In eerste instantie zijn uw opeenvolgende verklaringen over uw vertrek uit Paranthan niet

eensluidend. Aanvankelijk stelde u dat u Paranthan verliet ten gevolge van de hevige bombardementen

in september 2008 (zie gehoorverslag CGVS, p. 2) om dan later in het gehoor te vertellen dat dit reeds

in juni 2008 was (zie gehoorverslag CGVS, p. 2). Uit de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken

blijkt dat u reeds van 2007 ontheemd was en aanvankelijk zes maanden in Vallipuram bleef, vervolgens
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drie maanden in Iranapalai, twee maanden in Iruddumathu en twee maanden in Mathalam (zie

verklaring DVZ vraag 10). Voor het Commissariaatgeneraal stelde u dat u in 2008 Paranthan verliet

waarna u aldus ontheemd was. U vertrok onmiddellijk naar Iranapalai dat naast Vallipuram ligt en

verbleef daar drie maanden. Het is opvallend dat u over een verblijf van zes maanden in Vallipuram

vooraleer u naar Iranapali vertrok voor het Commissariaat-generaal met geen woord repte (zie

gehoorverslag CGVS, p. 2). Ofschoon u beweerde in de Vanni te hebben verbleven wist u verder de val

van de stad Killinochchi, waar het "LTTE zijn politieke en administratieve hoofdkwartier had gevestigd,

niet in de tijd te situeren (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Verder verklaarde u dat de strijd om Killinochchi

begonnen was in op het einde van 2007 (zie gehoorverslag CGVS, p. 6), terwijl uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd

blijkt dat het offensief op Killinochchi werd gestart in november 2008 en de stad uiteindelijk werd

ingenomen in januari 2009. Andere plaatsen in de Vanni waar het conflict begon kon u niet geven (zie

gehoorverslag CGVS, p. 6). Ofschoon u lange tijd in Paranthan verbleef kon u ook niet zeggen wanneer

Paranthan viel. Uit informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd blijkt dat de strijd om Paranthan werd gestreden tussen december

2008 en januari 2009. In het licht van deze informatie is het eigenaardig dat u reeds in juni 2007 met

velen uit Paranthan zou zijn gevlucht om aan de mortieraanvallen te ontkomen (zie gehoorverslag

CGVS, p.2). Opvallend is ook dat u niet correct kon vertellen of de Vanni op het ogenblik dat u

er verbleef werd gecontroleerd door het leger of "LTTE", u beweerde dat zowel het leger als het "LTTE"

er aanwezig waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt blijk echter dat de Vanni in de periode dat u er verbleef onder controle stond van "LTTE".

Verder weet u wel te vertellen dat de A9 snelweg werd afgesloten maar kunt u de sluiting niet precies in

de tijd situeren. U verklaarde dat dit eind 2007 was. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd blijkt echter dat dit reeds in

augustus 2006 was, wat tot de complete afsluiting van de Vanni leidde. Daar uw ouders zich in Udipidy

(Jaffna) bevonden kan worden aangenomen dat u toch precies zou moeten weten vanaf wanneer het

voor u onmogelijk was om terug naar uw familie te gaan. Ook kan er geen geloof worden gehecht aan

uw verblijf in de diverse ontheemdenkampen nadien. Zoals hierboven reeds werd aangehaald kunt u

daarvan geen documenten voorleggen en kan er weinig geloof worden gehecht aan de bewering dat u

ze heeft moeten afgeven aan de reisagent. Bovendien blijft u eerder vaag over welke kaarten u in die

kampen kreeg. U beweerde dat dit een soort rantsoenkaart is, waarop staat in welke tent u verblijft en

waarvan u denkt dat het diende voor de voedselbedeling (zie gehoorverslag CGVS, p.4). Overwegende

dat u lange tijd in ontheemdenkampen heeft verbleven kan worden verwacht dat u het doel van die

kaarten toch wel uitgebreider kunt omschrijven. Zelfs de naam van de documenten die in de kampen

worden uitgereikt was u onbekend (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Verder weet u zelfs niet bij

benadering te zeggen waar deze kampen gelegen zijn. Zelfs of ze in Tamilgebied of in Singhalees lagen

was u onbekend. U kende ook geen enkele stad in de omgeving van de kampen (zie gehoorverslag

CGVS p. 4). Volgens de informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt liggen alle kampen

waar u beweerde te hebben verbleven in het district Vavuniya dat behoort tot de Vanni. Ook wist u niet

te vertellen welke steden en dorpen u bent gepasseerd toen u werd vrijgelaten uit het kamp en

terugkeerde naar huis. Dat u door een gezin werd vergezeld is daarvoor geen afdoende verklaring (zie

gehoorverslag CGVS, p. 4). Uit wat voorafgaat kan er geen geloof worden gehecht aan uw verblijf in de

Vanni en in de ontheemdenkampen.Verder is uw kennis over het verloop van het conflict met “LTTE”

ook zeer beperkt. U weet niet wanneer de oorlog werd beëindigd. Wanneer Prabakharan, de leider van

"LTTE" werd gedood, was u onbekend. Meer nog u beweerde zelfs niet te weten of Prabakharan wel

echt overleden is. Andere “LTTE”-leiders kende u zelfs niet, terwijl u volgens uw verklaringen enkele

jaren in hun gebied te hebben gewoond. U weet verder niet wanneer de laatste lokale verkiezingen

waren in het noorden en welke Tamilpartijen opkwamen, terwijl uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het dossier is gevoegd blijkt dat in

september 2013 voor het eerst sinds jaren provinciale verkiezingen in het noorden van Sri Lanka

werden gehouden die door de "Tamil National Alliance" gewonnen werd. Ook de laatste

presidentsverkiezingen in Sri Lanka kon u niet correct situeren. U kon enkel zeggen dat die

plaatsvonden voor u Sri Lanka verliet (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Dat u politiek haatte is maar een

povere verklaring voor die onwetendheid, temeer u verklaarde dat u na uw terugkeer uit Vanni studies

"Advanced Level" aan het Udipiddy American Mission College te hebben gevolgd (zie gehoorverslag

CGVS, p. 8). U weet ook niet te zeggen wanneer de A9 terug geopend werd, gezien de impact die de

sluiting van deze weg had op de economie van de noordelijke provincie, kan worden verondersteld dat

elke Tamil afkomstig uit het noorden daarvan op de hoogte moet zijn. Verder kende u de naam niet van

het dorpshoofd van Udipiddy (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Uit wat voorafgaat kan er geen geloof

worden gehecht aan uw verblijf in de Vanni en dat u de laatste jaren in het noorden van Sri Lanka heeft

verbleven waardoor de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vluchtmotieven, namelijk dat u werd
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gezocht door mannen in een witte bestelwagen omdat u destijds in de Vanni verbleef, volledig wordt

onderuit gehaald. Bovendien geeft u het Commissariaat-generaal geen zicht op wanneer u het noorden

van Sri Lanka verlaten heeft en waar u overal sindsdien verbleven heeft en met welk statuut. Bijgevolg

maakt u het voor het Commissariaat-generaal onmogelijk om een correcte inschatting te maken van uw

risico bij terugkeer naar Sri Lanka.

Wat betreft de documenten die u voorlegt werden de geboorteakte en examenresultaten reeds boven

besproken. De geboorteakte en de identiteitskaart van uw vader tonen mogelijk aan dat uw vader

geboren is in Sri Lanka en een identiteitskaart heeft die uitgereikt is in Noord-Sri Lanka maar zegt niets

over uw recent verblijf in het noorden van Sri Lanka. De Temporary Identity Card van het kamp van

Poosa geeft een indicatie dat uw vader ooit in een kamp gezeten heeft. Een datum staat er echter niet

op vermeld en weet ook enkel zeggen dat hij werd gedetineerd voor u naar de Vanni vertrok, meer

informatie over de periode wanneer hij werd gevangen gezet kunt u niet geven. Wat op zich

bevreemdend is daar het toch om uw vader gaat (zie gehoorverslag CGVS, p. 7).

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus worden toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de

gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden

zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,c) van de

Vreemdelingenwet.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt dat de oorlog in Sri Lanka op 19

mei 2009 eindigde met de overwinning van het Sri Lankaanse leger op het LTTE. Hiermee kwam een

einde aan 26 jaar gewapend conflict in Sri Lanka. De situatie is sindsdien gevoelig verbeterd. Het LTTE

is militair volledig verslagen en is momenteel niet meer actief in Sri Lanka. Er werd werk van gemaakt

om het hoog aantal 'IDP's' (Internally Displaced Persons, interne vluchtelingen) te hervestigen, terwijl

het merendeel van de personen die verdacht worden van banden met LTTE ondertussen werden

vrijgelaten. Het UNHCR in zijn Eligibility Guidelines For Assessing The International Protection Needs Of

Asylum-Seekers From Sri Lanka d.d. 21 december 2012 wijst er weliswaar op dat algemene

mensenrechtensituatie in Sri Lanka precair is, maar stelt dat in het licht van de huidige situatie in Sri

Lanka alle aanvragen van asielzoekers uit Sri Lanka op basis van hun individuele intrinsieke merites

moeten worden beoordeeld en het al dan niet toekennen van een internationaal beschermingsstatuut er

vooral van afhangt of de asielzoeker aannemelijk heeft gemaakt dat hij tot één van de door het

UNHCR opgesomde risicoprofielen behoort. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt, blijkt voorts dat de veiligheidssituatie voor Tamils in de Noordelijke en Oostelijke gebieden

anno 2015 problematisch blijft. De Noordoostelijke (Tamil)gebieden in Sri Lanka hebben ondermeer af

te rekenen met een verregaande militarisering doordrongen tot in alle regionen van de samenleving en

een doorgedreven monitoringbeleid jegens de Tamilbevolking. Zo is de concentratie van militairen en

ander veligheidspersoneel (oa CID) in deze regio's problematisch hoog. Daarnaast voert de overheid er

een beleid van Singalizering en heeft ze een gevaarlijk negatieve houding ten aanzien van elke vorm

van oppositie door de Tamilbevolking. Ofschoon de oorlog reeds 6 jaar geëindigd is, zijn de drijfveren en

mechanismen van deze oorlog nog steeds hard voelbaar in deze gebieden. Dit alles uit vrees bij de

overheid voor een terugkeer van de LTTE en/of het militant Tamilseparatisme. Er heerst duidelijk een

klimaat van algemene straffeloosheid voor geweld gepleegd door leden van de overheid of

daarmee samenwerkende (paramilitaire) groeperingen. Daar u geen zicht geeft op uw reële situatie,

heeft u het voor het Commissariaat-generaal onmogelijk gemaakt om een correcte inschatting te maken

of u tot één van deze door UNHCR opgesomde mogelijke risicoprofielen behoort.

Volledigheidshalve kan hier nog aan worden toegevoegd dat de twaalf risicofactoren waarnaar het

Europees Hof voor de Rechten van Mens verwijst voor de beoordeling van asielaanvragen van Tamils

uit Sri Lanka en andere risicofactoren gedetecteerd door het Commissariaat-generaal (ondermeer in

Subject Related Briefing "Sri Lanka. Risico bij Terugkeer" en de COI Focus "Sri Lanka. Terugkeer naar

Sri Lanka"), voor zover relevant bij de beoordeling van uw asielaanvraag, mee in overweging werden

genomen.

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
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2.1. Verzoekende partij beroept zich in een enig middel op de schending van de artikelen 48/3, 48/4 en

62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van het

redelijkheidsbeginsel.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet is

voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven

van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te

verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15

februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de

motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet

duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke

gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan

het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende

partij in wezen enkel de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, 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. Dit onderdeel

van het middel dient dan ook vanuit dit oogpunt te worden onderzocht.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

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

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

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

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

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3. Waar verzoekende partij opwerpt dat “de vermeende gebreken in de kennis van verzoeker of zijn

toegegeven totale desinteresse in de politieke geschiedenis van zijn land niet tegen verzoeker mogen

gebruikt, laat staan de geloofwaardigheid van zijn asielaanvraag er onder uit halen; Dat moet blijken dat

verzoeker tijdens het gehoor bij verwerende partij wel degelijk blijk gaf over een relatief afdoende kennis

van zaken te kunnen beschikken omtrent de politieke en maatschappelijke situatie in het noorden van

zijn land van oorsprong” oordeelt de Raad dat dit een louter tegenspreken van de bevindingen en de

conclusies van verwerende partij is zonder ook maar één element van de motivering van verwerende

partij in concreto te weerleggen. De uitgebreide motivering van onjuistheden, onwetendheden en

tegenstrijdigheden in de bestreden beslissing blijft dan ook onverminderd overeind.

2.2.4. Betreffende de opmerking van verzoekende partij dat het niet is omdat zij ‘Advanced Level’

onderwijs volgt dat zij verondersteld en verplicht wordt alles te weten over wat zich tijdens haar

minderjarigheid in de politieke geschiedenis van haar land van oorsprong heeft voorgedaan, merkt de

Raad op dat dit verweer duidelijk resulteert uit een verkeerde lezing van de bestreden beslissing vermits

uit niets in de bestreden beslissing kan worden afgeleid dat van verzoekende partij wordt verwacht

“alles” te weten over de politieke geschiedenis van haar land tijdens haar minderjarigheid. De Raad is

van oordeel dat gezien verzoekende partij zelf geruime tijd in LTTE-gebied heeft verbleven en er zelfs

een LTTE-wapentraining volgde en gezien verzoekende partij op het ogenblik van het eindigen van de

oorlog veertien jaar was en derhalve geen infans meer, verwerende partij in alle redelijkheid van haar

kan verwachten dat zij het einde van de oorlog minstens bij benadering in de tijd kan situeren en zij op

zijn minst kan duiden of de gekende LTTE-leider Prabakharan al dan niet overleden is. Verder oordeelt

de Raad dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat verzoekende partij, die een hogere intellectuele

opleiding genoot en derhalve hoegenaamd niet als een analfabeet kan worden beschouwd, niet weet
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wanneer de laatste lokale verkiezingen in het noorden van haar land hebben plaats gehad nu deze, voor

het eerst sinds jaren na het beëindigen van de oorlog, zijn doorgegaan in september 2013, op een

ogenblik dat verzoekende partij achttien jaar was en amper een jaar voor haar vertrek uit haar land van

herkomst. De persoonlijke betrokkenheid van verzoekende partij bij de oorlog en haar latere hogere

intellectuele opleiding laten niet toe haar beweerde desinteresse in politiek als verschoningsgrond te

aanvaarden voor voormelde flagrante onwetendheden. De ondersteunende verwijzing naar de

‘Advanced Level’ studies van verzoekende partij is dan ook terecht.

2.2.5. Waar verzoekende partij betoogt dat de door verwerende partij vastgestelde onvolkomenheden in

haar asielrelaas te wijten zijn aan haar erg jeugdige leeftijd op het ogenblik van de feiten kan door de

Raad worden aangenomen dat een exacte datering van gegevens die zich hebben voorgedaan op een

leeftijd van amper tien jaar niet van verzoekende partij kan worden verwacht. Evenwel kunnen tal van

onwetendheden en eigenaardigheden betreffende wezenlijke elementen in het voorgehouden

asielrelaas niet worden verschoond door de leeftijd die verzoekende partij had op het ogenblik van de

feiten. Zo is het volstrekt onaannemelijk dat verzoekende partij bij haar gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken gewag maakt van een ontheemdenverblijf in Vallipuram gedurende zes maanden

onmiddellijk na het verlaten van Paranthan gevolgd door een verblijf als ontheemde gedurende drie

maanden in Irananpalai, daar waar zij op het Commissariaat-generaal stelt na Paranthan onmiddellijk

naar Irananpalai te zijn getrokken. Daar waar de ontheemdenverblijven elders dan in Vallipuram slechts

drie, twee en nog eens twee maanden duurden, is het volstrekt ongeloofwaardig dat verzoekende partij

haar eerste verblijf gedurende een half jaar in Vallipuram bij haar gehoor op het Commissariaat-

generaal zou zijn vergeten. Verzoekende partij had op het ogenblik van het verlaten van Paranthan de

leeftijd van dertien jaar en herinnert zich wel nog de overige drie hoofdverblijven van mindere duur

waardoor kan worden aangenomen dat ook het verblijf van zes maanden in haar geheugen is gegrift.

Enige tegenspraak desbetreffende is derhalve onaanvaardbaar. Door de Raad kan evenmin worden

ingezien hoe de jeugdige leeftijd van verzoekende partij, dertien-veertien jaar, tijdens haar vlucht over

de diverse kampen en met een tussenliggende opleiding door de LTTE haar in een oorlog tussen twee

rivaliserende partijen in de onmogelijkheid zou hebben gesteld te weten in welk gebied van deze partijen

de kampen lagen en of de Vanni op het ogenblik dat zij er verbleef door het leger of door de LTTE werd

gecontroleerd, zeker vermits zij en haar tante en oom bewust het aanstormende oorlogsgeweld

ontvluchten en bewust veiliger oorden opzochten. Daar verzoekende partij het doel van de door haar

genoemde rantsoenkaarten die zij persoonlijk diende te gebruiken in de kampen niet uitgebreid kan

duiden en evenmin kennis heeft van de naam van de documenten die in de kampen dienden te worden

aangewend kan evenmin enig geloof worden gehecht aan het door haar voorgehouden asielrelaas. Van

een dertien-veertienjarige kan worden verwacht dat zij deze kaarten, die zij gedurende meer dan een

jaar heeft gehanteerd tijdens haar verblijf in de diverse kampen en die zij bovendien bewust zou hebben

meegebracht op haar vlucht naar België als bewijs van haar situatie in Sri Lanka, correct kan duiden en

benoemen. Ten slotte wijst de Raad erop dat de flagrante onwetendheden van verzoekende partij zich

niet enkel situeren in haar jeugdige leeftijd maar ook wanneer zij reeds de leeftijd van achttien jaar had

bereikt. De Raad verwijst hiervoor naar het reeds gestelde onder punt 2.2.3..

Voormelde flagrante onwetendheden en eigenaardigheden verhinderen terecht enig geloof te hechten

aan het door verzoekende partij voorgehouden asielrelaas. Dat verzoekende partij bepaalde

gebeurtenissen soms met een jaar verschil duidt in de tijd is dan ook enkel een bevestiging van de

voormelde motivering en vaststelling doch geen motivering die op zich de bestreden beslissing draagt.

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing als geheel moet worden gelezen en niet als aparte

motieven die deze elk op zich dragen.

2.2.6. Waar verzoekende partij met de documenten gevoegd als bijlagen 3 tot 6 bij het verzoekschrift, in

het bijzonder zoals vermeld in de inventaris “Kopij identiteitskaart, Verklaring van de Justice of Peace

dd.16 augustus 2015, Verkiezingskaart van verzoeker anno 2015 die hem werd opgestuurd zijn adres in

Sri Lanka, Verklaring betreffende activiteiten van vader van verzoeker”, poogt zijn recente aanwezigheid

in het noorden van Sri Lanka aan te tonen, stelt de Raad vast dat alle voornoemde documenten

fotokopieën betreffen. De Raad is evenwel van oordeel dat aan faxberichten en fotokopieën geen

enkele bewijswaarde kan worden toegekend daar deze gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren

zijn (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135; RvS 24 maart 2005, nr. 142.624).

De familiefoto die verzoekende partij als bijlage 7 voegt bij het verzoekschrift toont enkel een aantal

personen die worden aangeduid als verzoekende partij zelf, haar ouders, grootmoeder, oom en tante,

doch vormt geen bewijs van het effectief verblijf van verzoekende partij in het noorden van haar land

van herkomst en evenmin van de door haar voorgehouden problemen.
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2.2.7. Ingevolge het ongeloofwaardig bevinden van het door verzoekende partij voorgehouden

asielrelaas, meer in het bijzonder haar recente afkomst uit het noordelijk deel van Sri Lanka, en de

hierdoor gecreëerde onmogelijkheid enig zich te verwerven op de reële situatie van verzoekende partij

en een correcte inschatting te maken van het behoren tot mogelijke risicoprofielen, kan haar terecht

noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus, respectievelijke met toepassing

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, worden toegekend.

2.2.8. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad erop

dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid ingaat, doordat

de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt, in werkelijkheid een

kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Aangezien verwerende partij in haar

motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van verzoekende partij niet als geloofwaardig

kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden beslissing geenszins in kennelijke

wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De opgeworpen schending van het

redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden bijgetreden.

2.2.9. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens

of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

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 één september tweeduizend vijftien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


