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nr. 160 341 van 19 januari 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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

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

vluchtelingen en de staatlozen van 8 juli 2015.

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 16 november 2015 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 23 november 2015.

Gelet op de beschikking van 18 december 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 januari 2016.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat VERSTRAETEN loco advocaat

D. VAN EENOO.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 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) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1.1. Verzoekers eerste asielaanvraag werd geweigerd bij ’s Raads arrest nr. 93 310 van 11 december

2012 omdat zijn asielrelaas niet aannemelijk en ongeloofwaardig is. Zijn tweede asielaanvraag werd

door de Dienst Vreemdelingenzaken niet in overweging genomen. De derde asielaanvraag van

verzoeker, in het kader waarvan hij verklaarde bij zijn eerdere asielaanvragen over meerdere zaken te
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hebben gelogen, werd geweigerd bij ’s Raads arrest nr. 128 122 van 18 augustus 2014 omwille van de

ongeloofwaardigheid van zijn relaas.

1.2. In de bestreden beslissing, waarbij verzoeker in het kader van zijn huidige vierde asielaanvraag de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus opnieuw worden geweigerd, wordt vooreerst

verwezen naar de huidige algemene toestand in Sri Lanka en gesteld dat deze op zich geen aanleiding

geeft tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging op basis van etnische origine in de zin

van het Vluchtelingenverdrag, en evenmin van die aard is dat er zonder meer sprake kan zijn van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Voorts wordt opgemerkt dat

verzoeker op geen enkele manier het Commissariaat-generaal weet te overtuigen wegens verdenking

van LTTE sympathieën in Sri Lanka te worden gezocht. Dienaangaande wordt er o.a. op gewezen dat

verzoeker in het verleden frauduleuze verklaringen en documenten heeft neergelegd. Verzoeker maakt

niet aannemelijk dat hij heden in een negatief licht zou staan bij de Sri Lankaanse autoriteiten of door

deze autoriteiten zou worden geviseerd bij een eventuele terugkeer omwille van zijn huidige relatie of

aanwezigheid op enkele TCO activiteiten, aldus de commissaris-generaal die voorts stelt dat wat

verzoekers beweerde identiteit betreft hij moedwillig verwarring tracht te scheppen. Voor wat betreft

verzoekers vrees dat hij thuis niet meer welkom zou zijn en dus niet meer op een netwerk zou kunnen

terugvallen bij een eventuele terugkeer naar Sri Lanka stelt de commissaris-generaal dat hier maar

moeilijk geloof aan kan gehecht worden. Ook met betrekking tot verzoekers beweerde sympathie ten

aanzien van het LTTE worden enkele kanttekeningen gemaakt. De commissaris-generaal concludeert

dat bezwaarlijk kan worden gesteld dat verzoeker omwille van zijn loutere deelname aan een beperkt

aantal evenementen in die mate in de kijker zou lopen dat hij hierdoor bij terugkeer naar zijn land van

herkomst het risico zou lopen op vervolging of op ernstige schade. Hij was immers, zo wordt opgemerkt,

slechts een gewone deelnemer aan deze demonstratie, en heeft, zo luidt de beslissing verder, evenmin

met zekerheid weet van de publicatie van zijn beeltenis in berichtgeving door de media van deze

evenementen. Ook verzoekers partner is, zo wordt hieraan toegevoegd, een gewoon deelneemster. De

door verzoeker neergelegde documenten zijn, zo wordt tot slot geoordeeld, niet van aard om voormelde

conclusies te wijzigen.

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

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 geheel in gebreke blijft. Hij beperkt zich immers louter tot het

herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het poneren van een vrees voor vervolging, en het

formuleren van algemene beweringen en kritiek (op de bevindingen van de commissaris-generaal).

Een verwijzing naar algemene rapporten en artikels, zoals in casu het door verzoeker als bijlage aan zijn

verzoekschrift gevoegde ‘Algemeen Ambtsbericht Sri Lanka’ van oktober 2014, volstaat niet om aan te

tonen dat men in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar

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

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of dit risico op ernstige schade dient in concreto te

worden aangetoond en verzoeker blijft hier, gelet ook op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas, in

gebreke.

Dergelijk algemeen en weinig of niet ernstig verweer is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente

motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier

en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas, te ontkrachten.

Het door verzoeker bij zijn verzoekschrift gevoegde trouwboekje, uitgereikt door de gemeente Lanaken,

toont louter aan dat hij gehuwd is met S.T., doch niets meer dan dat.

1.3. Voorgaande vaststellingen volstaan om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder

te onderzoeken, omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de

gegrondheid van de asielaanvraag kan leiden.

1.4. Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Sri Lanka.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop
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in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4.1. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 16 november 2015, stelt verzoekende partij dat zij kan verwijzen naar haar vraag tot

horen en naar de brief die zij naar aanleiding daarvan heeft ingediend. Zij licht toe dat zij als

landverrader zal gezien worden en dat dit blijkt uit de ambtsberichten van Nederland en Frankrijk

waaruit blijkt dat teruggekeerde afgewezen asielzoekers extra gevaar lopen. Verzoekende partij vervolgt

dat zij al lang weg is uit Sri Lanka en haar moedertaal het Tamil is en niet het Singalees. Zij stelt dat zij

steeds in Jaffna heeft gewoond tot zij daar werden verdreven door de Tijgers. Verzoekende partij wijst

er op dat zij door de overheid wordt gezien als iemand die voor de Tijgers heeft gesmokkeld en haar

profiel wordt nog kwetsbaarder nu zij gehuwd is met een Tamilvrouw in België die erkend werd als

vluchteling en wiens ouders/familie LTTE activiteiten hebben gepleegd. Verzoekende partij besluit dat zij

reeds jaren in België is en regelmatig deelneemt aan de activiteiten van de LTTE samen met haar

echtgenote. Verzoekende partij is in het bezit van een huwelijksboekje.

4.2. De Raad herneemt vooreerst 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. Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat de algemene situatie in Sri Lanka op

zich geen aanleiding geeft tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging op basis van

etnische origine in de zin van de Vluchtelingenconventie. Evenmin is de algemene situatie in Sri Lanka

van die aard dat er zonder meer sprake kan zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Verzoekende partij heeft in casu op geen enkele wijze aangetoond wegens verdenking van LTTE

sympathieën te worden gezocht. Zo dient erop te worden gewezen dat verzoekende partij in het

verleden frauduleuze verklaringen en documenten heeft neergelegd. Verzoekende partij heeft in het

kader van huidige asielprocedure ook toegegeven dat de verklaringen die zij in de eerste drie

asielaanvragen aflegde niet correct zijn. Verder heeft verzoekende partij niet aannemelijk gemaakt dat

zij nu in een negatief licht zou staan bij de Sri Lankaanse autoriteiten of door deze autoriteiten zou

geviseerd worden bij een eventuele terugkeer omwille van haar huidige relatie of aanwezigheid op

enkele TCO activiteiten, vermits zij niet behoort tot een van de geviseerde risicoprofielen. De Raad

benadrukt 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.

Verzoekende partij heeft op geen enkele wijze aangetoond tot één van deze door UNHCR opgesomde

mogelijke risicoprofielen te behoren. Het loutere gegeven dat zij gehuwd is met een Tamilvrouw in

België die erkend werd als vluchteling en wiens ouders/familie LTTE activiteiten (in België) plegen,

vermag hieraan geen afbreuk te doen. Een verzoek om internationale bescherming vindt immers op

individuele basis plaats waarbij rekening wordt gehouden met, onder meer, alle relevante feiten in
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verband met het land van herkomst op het tijdstip van de beslissing, met de door verzoekende partij

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

omstandigheden van de verzoekende partij teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke

omstandigheden van de verzoekende partij, de daden waaraan zij blootgesteld is of blootgesteld zou

kunnen worden, met vervolging of ernstige schade overeenkomen. Ook van haar deelname aan een

beperkt aantal LTTE-evenementen kan bezwaarlijk gesteld worden dat zij omwille van deze loutere

deelname in die mate in de kijker zou staan dat zij hierom bij terugkeer naar Sri Lanka het risico zou

lopen op vervolging of ernstige schade. Verzoekende partij was immers slechts een gewone deelnemer

aan deze demonstraties. Zij heeft evenmin met zekerheid weet van de publicatie van haar beeltenis in

berichtgeving door de media van deze evenementen. Ook haar partner is een gewoon deelneemster.

Waar verzoekende partij, onder een verwijzing naar de ambtsberichten van Nederland en Frankrijk,

argumenteert dat teruggekeerde afgewezen asielzoekers extra gevaar lopen, leest de Raad in de SRB

“Sri Lanka – Risico bij terugkeer” d.d. 21 maart 2013, dat elke Sri Lankaan zeer grondig gescreend kan

worden bij terugkeer. De autoriteiten zullen hierbij alles willen weten over de identiteit en de

herkomstregio van de terugkeerder maar ook over de omstandigheden en het tijdstip van vertrek uit Sri

Lanka proberen te achterhalen. Wie uit de voormalige oorlogszone komt en vertrokken is tijdens het

conflict kan grondiger ondervraagd worden dan andere terugkeerders. De autoriteiten beschikken zeker

ook over databases waarmee terugkeerders gecheckt worden tegen lijsten van gezochte personen

(personen tegen wie een arrestatiebevel loopt, wie zich aan een borg onttrokken heeft, wie ontsnapt is).

Ook worden de terugkeerders gecheckt tegen lijsten van wie gezocht wordt omwille van andere feiten

(desertie, mensensmokkel, illegale uitreis). Ook wie betrapt wordt op het bezit van (ver)vals(t)e

documenten of wie geen identiteitsdocumenten heeft loopt het risico op grondige ondervraging. Wie een

kritische positie heeft ingenomen (of inneemt) tegen de regering kan zeker ook hierover ondervraagd

worden. Wie in de ogen van de autoriteiten verdacht kan worden van banden met de LUE (strijders,

handlangers, familieleden, fondsenwervers, hoog profiel, laag profiel, ....) loopt dus uiteraard het risico

hierover ondervraagd te worden. Deze personen kunnen in het kader van de PTA ook bijzonder hard

worden aangepakt. Het kan zelfs gebeuren dat deze personen op illegale wijze zullen aangepakt

worden (zonder "détention order" of FIR). In beide gevallen (legale detentie, illegale detentie) is vrijkoop

mogelijk, maar dit hangt af van de intenties van de politie. Een hoog profiel ex-LTTE kaderlid zal zich in

ieder geval niet kunnen vrijkopen.

Behalve HRW en Al zijn de organisaties die beweren gevallen van foltering op terugkeerders te kennen

quasi allemaal hetzij organisaties die lobbywerk verrichten voor de Tamils in Sri Lanka hetzij

organisaties die in het bijzonder opkomen voor de kansen van asielzoekers in het Westen. De rapporten

over foltering op terugkeerders na de oorlog bieden bovendien geen kijk op de meeste elementen die

een rol spelen in de beoordeling van een asielaanvraag (identiteit slachtoffers, reden en wettelijk kader

van de foltering, omstandigheden van de foltering, manier van vrijlating, reisweg terug naar het VK,

eventuele documenten van de betrokkenen...). CEDOCA heeft FFT en HRW gevraagd om deze

elementen (eventueel off the record) te mogen kennen, maar deze organisaties hebben dergelijke

informatie over hun "cases" tot op heden niet gedeeld. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om uit de

geanalyseerde mensrechtenrapporten te concluderen dat louter een asielaanvraag, of een verblijf in het

Westen, of vredelievend activisme (deelname aan protestdemonstraties) de negatieve belangstelling

van de autoriteiten zouden kunnen opwekken.

De bijkomende contacten die CEDOCA gelegd heeft met andere bronnen die de mensenrechtensituatie

in Sri Lanka van nabij opvolgen, hadden (behalve Charu Lata Hogg, die als consulente voor HRW

werkt) geen weet van Sri Lankanen die in de loop van de laatste jaren na hun terugkeer gefolterd

zouden geweest zijn. Alleen Charu Lata Hogg, die in het verleden bij HRW heeft gewerkt en momenteel

nog steeds consulente is voor deze organisatie, beweerde op de hoogte te zijn van gevallen van

foltering op terugkeerders.

De Raad benadrukt 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.

Gezien verzoekende partij op geen enkele wijze heeft aangetoond tot één van deze door UNHCR

opgesomde mogelijke risicoprofielen te behoren en dat zij in een negatief licht zou staan bij de Sri

Lankaanse autoriteiten, toont zij niet aan dat zij door deze autoriteiten zou geviseerd worden bij een

eventuele terugkeer.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond. Bijgevolg

toont verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in



RvV X - Pagina 5

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Sri Lanka.

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 negentien januari tweeduizend zestien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


