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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 3332 van 30 oktober 2007
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, van Sri Lankaanse nationaliteit, op 3 september 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 16 augustus 2007.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25
oktober 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN LAER en van
attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1 Het feitenrelaas van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“U zou over de Srilankaanse nationaliteit beschikken en afkomstig zijn uit X. U zou in het verleden
gedwongen hebben moeten werken voor de “LTTE” (Liberation Tigers of Tamil Eelam). U zou geregeld
de opdracht gekregen hebben om goederen aan te kopen. In augustus 1986 zou u door het leger
gearresteerd zijn en een jaar later zou u vrijgelaten zijn. U zou gehuwd zijn. In 1993 zou u opnieuw
gearresteerd zijn op verdenking van het verstrekken van hulp aan de “LTTE”. Na drie maanden kwam u
weer vrij. Toen het geweld terug oplaaide in 2004 zou u samen met uw echtgenote naar X gevlucht zijn.
Hier verbleef u tot de oom van uw echtgenote vermoord werd. In september 2005 zouden jullie naar X
gegaan zijn. Op 15 september 2005 zou u opgepakt zijn door het leger. U zou in hun kamp mishandeld
zijn. Na anderhalve maand zou u weer vrijgekomen zijn. Hierna zou u af en toe nog eens voor korte tijd
opgepakt zijn. Na uw vrijlating zou u de opdracht gekregen hebben om thuis te blijven. In maart 2006
zou uw broer vermoord zijn. In augustus 2006 zou u besloten hebben om uw moeder op te zoeken. Op
de terugweg zou u door twee Tamils tegengehouden zijn. Ze zouden u hebben willen meenemen, maar u
wist te ontkomen. U zou dit voorval bij de politie aangegeven hebben. Hierna zouden jullie naar Colombo
gegaan zijn. Een agent zou jullie vlucht geregeld hebben en in september 2006 zou u Sri Lanka verlaten
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hebben. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: geboorteaktes van u,
uw echtgenote en uw dochter (en vertalingen), uw huwelijksakte, de k lacht die u indiende, de klachten
die uw schoonmoeder neerlegde, documenten ivm met uw eerste opsluiting, documenten ivm de
financiële compensaties die u kreeg na de opsluiting, uw identiteitskaart, een brief van een lokale
rechter, een brief van uw moeder, de overlijdensakte van uw broer; medisch attest, een uittreksel van de
verkiezingslijst met stemgerechtigden en uw rijbewijs. Na uw gehoor stuurde u nog een bevestiging van
het indienen van uw klacht op.”

1.2 Verzoeker verklaart dat hij een zeer groot wantrouwen had tegenover het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (hierna: CGVS) aangezien
deze instantie de overheid vertegenwoordigt (die met de Sri Lankaanse overheid in contact
staat) en dat hij vreesde voor repercussies, waardoor hij onvolledig is geweest en
verklaringen heeft afgelegd die niet volledig met de waarheid stroken om zo zijn
achtergebleven familie te beschermen. Hij stelt dat hij in zijn verzoekschrift wel volledige en
waarheidsgetrouwe verklaringen wenst af te leggen, aangezien hij na de weigeringsbeslissing
van het CGVS beseft dat het “nu of nooit” is.

Verzoeker verklaart aldus dat zijn eigendom en zaak bij de eerste aanhouding in 1986 kort en
klein geslagen werden en dat hij na zijn vrijlating van een vreedzame Tamil-organisatie een
bedrag van 25.000 roepies kreeg om deze zaak terug op te starten. In 1999 zou verzoekers
vader overleden zijn na een “round-up” in zijn dorp en mishandeling door het leger. Verzoeker
verklaart verder dat hij in 2000 van een vriend hoorde dat heen Canadese hulporganisatie
(Canadian International Development Agency –Program Support Unit) een drietalige chauffeur
zocht. Na een sollicitatie-interview in Colombo zou hij aangenomen zijn. Deze organisatie
bouwde huizen, subsidieerde opstartende handelszaken en trachtte te bemiddelen tussen de
strijdende partijen. Verzoeker stelt dat het zijn taak was om personeelsleden van de
organisatie, en af en toe Canadese politici, vanuit de “bevrijde zone”, waar het Sri Lankaanse
leger controle had, naar het door de LTTE gecontroleerde gebied te brengen, en omgekeerd.
Hij tolkte de gesprekken tussen de organisatie en de overheid of de rebellen, waarbij hij ook
telkens de controleposten van het leger of de LTTE moest passeren. Verzoeker stelt dat
hijzelf en zijn positie dus bij beide zijden goed bekend waren. In 2004 scheurde de
Karuna-fractie zich af van de LTTE, zodat er sindsdien drie verschillende partijen betrokken
waren bij de gewapende strijd. Verzoeker verklaart dat de LTTE-rebellen en de militairen
reeds voordien hadden getracht om hem te overhalen hen informatie te bezorgen over de
andere partij, maar na de afscheuring van de Karuna-fractie werd het voor hem echt te
risicovol. Deze fractie was er namelijk op uit om van verzoeker informatie te krijgen over de
LTTE en over welke projecten de Canadese organisatie nog gepland had voor de
LTTE-gebieden. Verzoeker verklaart dat hij weigerde deze informatie te geven en dat hij zich
verweerde door te stellen dat hij enkel chauffeur en tolk was en dat hij geen informatie te
geven had, doch dat de Karuna-fractie ervoor bekend staat veel mensen gedood te hebben
en dit op erg wrede wijze, waardoor hij zich dus erg onveilig voelde. In 2006 zou de
Karuna-fractie 2,5 miljoen roepies van verzoeker gevraagd hebben om hem met rust te laten,
waarbij ze hem en zijn familie zouden bedreigd hebben met ‘grote problemen’ indien hij dit
niet binnen de maand betaalde. Daarop vroeg hij een periode van drie maanden om te kunnen
zorgen voor het geld, maar regelde ondertussen zijn vlucht. Verzoeker stelt dat hij het risico
zou lopen om problemen te krijgen met de LTTE of met het leger indien hij het geld wel zou
betalen, hetgeen toch niet zou lukken gezien het hoge bedrag. Verzoeker verklaart dat hij met
zijn gezin naar Zwitserland vertrokken is, met paspoorten en visa, van zodra hij de kans had.
Ook nu nog zouden verzoeker moeder en schoonmoeder worden lastiggevallen door het
Karuna met de vraag waar hij nu is.

1      De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Gezien uw tegenstrijdige, vage en ongeloofwaardige verklaringen kan er geen geloof worden gehecht
aan de door u ingeroepen vrees voor vervolging. Zo bestaat er vooreerst ernstige twijfel bij uw beweerde
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vertrekdatum. Zo wist u nauwelijks enige recente gebeurtenis te beschrijven hoewel er in de streek
waar u beweerde te verblijven veel gevochten wordt. Toch had u de grootste moeite om deze gevechten
of incidenten te plaatsen in tijd en locatie. Er werd u gevraagd of er iets gebeurd was toen u Kalmonai
verbleef. U had het enkel over de dood van de oom van uw echtgenote. Zelfs toen expliciet gevraagd
werd of er een groot gevecht was geweest of een grote natuurramp toen u in X woonde, had u het
enkel over uw oom. Nochtans was X een van de dorpen die zwaar getroffen werden door de tsunami
van december 2004. Pas nadat u hiermee geconfronteerd werd, beweerde u dat er inderdaad veel doden
gevallen waren en dat het water bijna tot bij uw huis kwam. Dat u dit niet spontaan zou vermelden gezien
de omvang van deze ramp is onbegrijpelijk . Dit is een aanwijzing dat u uw land van herkomst reeds
langer verlaten had. Nochtans verklaart u dat u in september 2006 voor de eerste maal Sri Lanka
verlaten heeft. Dit wordt bevestigd door de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en
waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd met betrekking tot de geboorteaktes die u
voorlegde en die afgestempeld zijn door het “Ministry of Foreign Affairs, Consular Affairs Division”. Uit
die informatie blijk t immers dat de stempels die op deze documenten voorkomen geplaatst worden
indien iemand vanuit het buitenland geboorteattesten aanvraagt via een Srilankaanse ambassade of
consulaat. Daar u verklaarde deze documenten reeds bij u te hebben toen u aankwam in België
betekent het dus dat u deze heeft aangevraagd buiten Sri Lanka. De meeste van deze documenten zijn
afgestempeld op augustus 2006 (dit is de datum dat deze documenten op de diplomatieke post
aankwamen), wat dus betekent dat u minstens een maand voor uw beweerde vertrek al in het buitenland
was, en dat u aldus bedriegelijke verklaringen aflegde over de datum van uw vertrek uit Sri lanka.
Gezien bovenstaande vaststellingen kan worden aangenomen dat u het oosten van Sri Lanka en Sri
Lanka zelf reeds jaren geleden verlaten heeft. Geconfronteerd met deze vaststellingen, ontkende u dit
alles echter en bleef u volhouden dat u Sri Lanka pas in september 2006 verlaten zou hebben. Hier kan
echter geen geloof meer aan gehecht worden. Gezien uw vertrekdatum niet vaststaat, kan er ook geen
geloof worden gehecht aan uw directe vluchtaanleiding. De geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas wordt
verder ondermijnd door de volgende tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen. U verklaarde
gedwongen gewerkt te hebben voor de “LTTE”. Voor het Commissariaat-generaal (CGVS) verklaarde u
dat u sinds 1987 af en aan voor hen werkte tot 2003. Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) u in
augustus 1986 werd aangehouden en dat u na uw vrijlating in 1987, uw werk voor de “LTTE” hervatte, wat
dus inhoudt dat u reeds voor 1987 voor de “LTTE” werkte. Hiermee geconfronteerd beaamde u dit
ondanks uw eerdere beweringen, maar u verklaarde wel dat u hen voor 1987 niet echt hielp, maar
dat u enkel hun vergaderingen volgde (gehoorverslag CGVS 1 p. 8, 13). Nochtans had u even
voordien reeds verklaard dat u buiten uw werk niets deed voor de “LTTE”; u volgde zelfs geen
vergaderingen (gehoorverslag CGVS 1 p. 8, 10). Ook verklaarde u voor de DVZ dat u een salaris van
de “LTTE” kreeg, wat wel vreemd is voor iemand die gedwongen wordt om voor hen te werken. Voor het
CGVS verklaarde u hierover dan weer dat u geen salaris kreeg maar dat u een commissie kon
opstrijken, wat ook een vreemd voorrecht is voor iemand die verklaart gedwongen te zijn tot het verlenen
van steun (gehoorverslag CGVS 1 p. 9). Voorts werd uw echtgenote (06/15844/B J. J.) ) ook enkele
vragen gesteld ivm uw gedwongen werk voor de “LTTE”. Daar u sinds 1992 met haar gehuwd bent en
daar u meer dan 10 jaren voor de “LTTE” gewerkt heeft, mag men er toch vanuit gaan dat zij hier wel iets
over zou weten, temeer daar zij reeds voor de DVZ verklaarde dat u door de “LTTE” gedwongen
werd om voor hen te werken. Uw echtgenote gaf hierover voor het CGVS in eerste instantie een zeer
verwarrende uitleg, waarna ze tot de conclusie kwam dat u volgens haar nooit voor de “LTTE”
diende te werken. Geconfronteerd met haar verklaring voor de DVZ, gaf ze opnieuw een verwarrende
uitleg waarna ze opnieuw tot de conclusie kwam dat u nooit voor de “LTTE” gewerkt zou hebben
(gehoorverslag echtgenote p. 9, 10). Uw verklaring dat u dus jaren gedwongen gewerkt heeft voor de
“LTTE” is ongeloofwaardig.
Voorts bestaat er veel onduidelijkheid over de reden van de vlucht van uw gezin naar X. U
verklaarde zowel voor de DVZ als voor het CGVS (gehoorverslag CGVS 1 p. 21) dat de reden voor
jullie vertrek uw angst was omwille van de interne ruzie binnen de “LTTE” met de Karuna-
fractie.
Uw echtgenote had voor het CGVS echter een volledig andere verklaring. Zij beweerde dat de “LTTE”
van haar een groot geldbedrag geëist zou hebben; u diende dit geld persoonlijk op een
afgesproken plek en datum af te geven (gehoorverslag echtgenote gehoorverslag p. 3, 4). Het is
opvallend dat jullie individueel zo’n verschillende redenen voor jullie vertrek gegeven hebben.
Ook omtrent de datum dat jullie aankwamen in X bestaat onduidelijkheid. Zo verklaarde u in
eerste instantie dat jullie op 1 mei 2005 aankwamen, wat u even later corrigeerde naar 1 mei 2004
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(gehoorverslag CGVS 1 p. 1). Uw echtgenote zou echter voor de DVZ verklaard hebben dat jullie op 1
mei 2005 aankwamen, wat ze voor het CGVS dan weer corrigeerde naar 1 mei 2004 (gehoorverslag
CGVS p. 4, 5). Dit onderstreept wederom het vermoeden dat jullie al eerder Sri Lanka verlaten
hebben. Ook uw laatste arrestatie leek weinig geloofwaardig. U verklaarde door de STF
gearresteerd te zijn, maar voor het CGVS wist u niet waar dit voor kon staan. Ook verklaarde u dat u
na uw vrijlating anderhalve maand later, de opdracht kreeg om in uw huis te blijven. Ook
beweerde u dat u hierna gedurende het jaar of zo dat u nog in X verbleef nog een tien tot vijftien
keren opgepakt werd door het leger voor controle; soms werd u wel twee tot drie dagen opgesloten
(gehoorverslag CGVS 2 p. 10, 11). Het is dan ook opmerkelijk dat uw echtgenote verklaarde dat u
na uw laatste detentie nooit meer meegenomen werd, u zou steeds thuis gebleven zijn (gehoorverslag
echtgenote CGVS p. 9). Men mag er van uitgaan dat uw echtgenote het zich zou herinneren
indien u af en toe enkele dagen verdween, temeer daar u volgens haar thuis diende te blijven.
Tenslotte verklaarde u nog in augustus 2006 een probleem met de “LTTE” gekend te hebben. U zou,
tegen het bevel van het leger in, uw dorp verlaten hebben om uw moeder te bezoeken. Het is dan ook
opmerkelijk  dat u ondanks het overtreden van het legerbevel toch naar de politie ging om dit voorval te
melden. U legt een Engelse vertaling voor van de aanklacht die u neergelegd zou hebben. Tijdens
uw eerste gehoor voor het CGVS werd u gevraagd of er een originele bestond in het Tamil of
Singhalees. U verklaarde dat de originele in het Singhalees was, maar dat u enkel de Engelse
kopie meekreeg (gehoorverslag CGVS 1 p. 15). Tijdens uw tweede gehoor voor het CGVS verklaarde u
;dan weer dat u de versie in het Singhalees niet alleen meegekregen zou hebben, maar u zou deze
ook al afgegeven hebben. U verwees hierbij echter naar een andere k lacht (blijk t oa uit de vertaling).
Deze klacht (en een tweede) zou volgens u door uw schoonmoeder ingediend zijn, omwille van de
problemen die u kende. In deze klacht staat echter vooreerst dat uw aanvaring met de onbekenden in
juni ipv augustus plaatsvond. Ten tweede lijk t deze klacht eerder door de dochter van uw
schoonmoeder neergelegd te zijn, zijnde uw echtgenote (er wordt naar u verwezen als zijnde de
echtgenoot van diegene die de klacht neerlegde). U en uw echtgenote ontkenden dat zij ooit een
klacht zou neergelegd hebben ivm dit voorval. De derde aanklacht die u neerlegde was dan weer wel
ingediend door uw schoonmoeder. Echter gezien de oprechte twijfels over de authenticiteit van de twee
andere k lachten, mag er ook getwijfeld worden aan deze laatste k lacht. Na uw gehoren door het CGVS
stuurde u nog een attest op dat een bevestiging van de door u ingediende klacht moet zijn. Dit is nog
steeds de originele k lacht niet. Bovendien mag er gezien uw tegenstrijdige verklaringen getwijfeld worden
aan de authenticiteit van zowel uw klacht als het bewijsje. Tenslotte kan er ook geen geloof gehecht
worden aan de door u beschreven vluchtroute. U beweerde een vals paspoort gebruikt te hebben (zie
supra), maar u wist maar weinig te vertellen over de inhoud van het paspoort; u kende met moeite één
naam. Toch stond u op het punt een internationale vlucht te nemen, waarbij identiteitscontroles steeds
mogelijk  zijn. Ook beweerde u voor het CGVS dat u de foto op het paspoort niet gezien had, maar
daar de agent uw foto genomen had ging u ervan uit dat uw foto op het paspoort staat
(gehoorverslag CGVS 1 p. 18) Geconfronteerd met de vaststelling dat u voor de DVZ verklaard had
dat de foto op het paspoort niet van u was, maar van iemand die op u leek, verklaarde u enkel dat
u inderdaad de foto gezien had en dat het inderdaad de foto was van iemand die op u leek en dit
in schril contrast met uw eerdere verklaringen.
Gezien bovenstaande vaststellingen dient dan ook opgemerkt te worden dat u er niet in geslaagd bent
om uw vrees voor vervolging in de zin van Vluchtelingenconventie geloofwaardig te maken of een reëel
risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming
aannemelijk  te maken. De tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen die u aflegde handelden
immers allen over de gebeurtenissen die volgens u de laatste jaren zijn voorgevallen. Dit alles
ondersteunt de stelling dat u Sri Lanka en uw woongebied in het oosten van het land al veel langer
verlaten heeft dan u verklaarde. Daar u niet recent afkomstig bent uit de conflictzone bestaat er voor u
bij terugkeer geen vrees voor vervolging zoals voorzien onder de Conventie van Genève. Volgens de
informatie toegevoegd aan uw administratief dossier is de situatie in de hoofdstad Colombo niet van die
aard dat modale Tamils worden vervolgd louter omwille van hun etnische achtergrond. Gezien uw
asieldossier is het ook niet aannemelijk  dat de overheid u voor een “LTTE”- sympathisant zou houden.
Daar er voor u dus een intern vluchtalternatief in Colombo voorzien is, kunt u geen aanspraak maken op
de subsidiaire bescherming. De overige door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze
bovenstaande appreciatie in een positieve zin zouden doen ombuigen. De inhoud van de
geboorteattesten, overlijdensakte van uw broer en de huwelijksakte staat hier niet ter discussie, enkel
de manier waarop u ze verkregen zou hebben. Ook uw rijbewijs en uw identiteitskaart vormen een bewijs
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van uw identiteit. De documenten ivm uw gevangenschap in 1986 en de financiële tegemoetkoming die u
naderhand kreeg, ondersteunen uw problemen in de jaren ’80, maar zijn geen indicatie voor uw directe
vluchtaanleiding. De brieven van uw moeder en de lokale rechter voegen geen nieuwe elementen toe aan
uw asielrelaas, en ze hebben een gesolliciteerd karakter. Uw medisch attest verwijst enkel naar een
onderzoek dat in België verricht werd. De lijst met stemgerechtigden wijst er enkel op dat u in 2006 nog
op de stemlijst in uw geboortestreek stond, maar het wijst er geenszins op dat u op dat ogenblik nog in
de streek woonde.”

2.2       Verzoeker stelt dat onderhavig beroep een schending uitmaakt van artikel 47 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en van de principes van het E.U.-
procesrecht in het algemeen. Verzoeker argumenteert dat het beroep niet voldoet aan de
waarborgen zoals vastgesteld in deze wetgeving, in het bijzonder stelt hij dat hij recht heeft op
een beroep met volle rechtsmacht. Dit recht wordt volgens verzoeker beperkt gezien hij na
het indienen van dit beroep geen nieuwe stukken kan aanbrengen en geen geactualiseerde
memorie of conclusies kan bijbrengen. Verzoeker wijst erop dat artikel 6, lid 1 E.V.R.M. niet
alleen toegang tot de rechter garandeert, maar ook eisen stelt aan de rechterlijke toetsing van
het overheidsoptreden; in het bijzonder moet de rechter alle voor het betreffende geschil
relevante vragen van zowel juridische als feitelijke aard kunnen onderzoeken. Om zijn betoog
te ondersteunen, verwijst verzoeker naar rechtspraak van het E.H.R.M. omtrent de
toepassing van dit artikel. Verzoeker vraagt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een
prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie, die als volgt luidt: “Dienen de
lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief rechtscollege inzake de materie van
de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie in dat deze administratieve rechtscolleges over een eigen
onderzoeksbevoegdheid dienen te beschikken die hen toelaat tot op de dag van de
eindbeslissing onderzoek te verrichten naar alle relevante feiten die nuttig zijn om de zaak te
beoordelen?”
Vervolgens wenst verzoeker erop te wijzen dat hij het grootste wantrouwen heeft ten opzichte
van elke overheid, en daardoor ook ten overstaan van het CGVS, gezien zijn verleden. Hij stelt
dat de interviewer tijdens het gehoor van 8 augustus 2007 te kennen gaf dat de
informatiedienst van het CGVS in contact was getreden met de Sri Lankaanse overheid om te
vragen wat de betekenis was van een bepaalde stempel op één van de door verzoeker
overgelegde documenten. Verzoeker verwijst hierbij naar de relevante nota’s die zijn advocaat
maakte tijdens het gehoor.
Verzoeker stelt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ambtshalve dient over te gaan
tot onderzoek van de door verzoeker ingeroepen feiten en van de huidige
mensenrechtensituatie in Sri Lanka.
Volgens verzoeker dient het principe van het voordeel van de twijfel toegepast te worden. Hij
stelt eveneens dat een aantal van de twijfels die het CGVS ten aanzien van zijn verklaringen
heeft geuit kunnen opgeheven worden aan de hand van de aan het verzoekschrift gehechte
documenten, namelijk (i) een dankbetuiging van het Canadese CEDA voor zijn hulp na de
tsunami (ii) een certificaat van deelneming aan een veiligheidstraining voor chauffeurs in juni
2006 (ii) een internationaal rijbewijs, ontvangen op 29 augustus 2006 en niet afgestempeld
door het ministerie van buitenlandse zaken.
Met betrekking tot de stempel van het ministerie van buitenlandse zaken op enkele andere
documenten, verklaart verzoeker nog dat hij zijn vlucht heeft voorbereid en dat hij
documenten die hij van belang achtte voor een asielaanvraag wou laten legaliseren door het
ministerie.
Ondergeschikt vraag verzoeker om zijn dossier opnieuw over te maken aan het CGVS om
daar nogmaals onderzocht te worden.

2.2       De Raad stelt vast dat verzoeker, bij aangetekende brief van 17 oktober 2007, een
“aanvullende nota” toestuurde, inhoudend de melding “Gezien de nota van het
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Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen van 18.09.2007” terwijl , in het
kader van de behandeling van de beroepen tegen de beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, noch in de voormelde wet van 15
december 1980, noch in het procedurereglement van 21 december 2006 (B.S. 28 december
2006) de mogelijkheid tot repliek voorzien is. De “aanvullende nota” van 17 oktober 2007
wordt derhalve niet in aanmerking genomen.     
De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn
hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.
HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X,
nr. 43.027,19 mei 1993) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de
bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (R.v.St., X, nr. 173.197, 5 juli 2007). De
ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit
tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.
De Raad stelt vast het asielrelaas in het verzoekschrift in belangrijke mate afwijkend is van de
door verzoeker afgelegde verklaringen voor Dienst Vreemdelingenzaken (verder: DVZ) en het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (verder: CGVS). In het bijzonder
maakte verzoeker bij DVZ en het CGVS geen melding van het feit dat (i) hij werkzaam was
als chauffeur voor een Canadese organisatie (ii) dat hij in deze hoedanigheid tolkte tussen de
organisatie en de overheid of rebellen (iii) de Karuna-factie hem contacteerde om informatie
te verkrijgen over het LTTE en over de projecten van de organisatie in LTTE-gebieden (iv) de
Karuna-factie hem in 2006 een bedrag vroeg van 2,5 miljoen roepies om hem gerust te laten.
De Raad stelt tevens vast dat verzoeker zijn arrestatie en detentie in 2005 niet meer aanhaalt.
Verzoekers verklaring dat hij een zeer groot wantrouwen heeft ten aanzien van het CGVS is
niet dienstig daar hij op DVZ ook verklaringen aflegde die in velerlei opzichten afwijken van het
in het verzoekschrift gemelde relaas. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op DVZ
verklaarde dat door hem gegeven inlichtingen oprecht zijn (administratief dossier, stuk 25, p.
17). Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en
daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat
deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo
accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn
vertrek of vlucht uit het land van herkomst. De kandidaat-vluchteling dient dit zo volledig en
gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de
verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (R.v.St.,
X., nr. 163.364, 10 oktober 2006; R.v.St., X., nr. 150.135, 13 oktober 2005).
Verzoekers handelswijze, die strijdig is met de medewerkingsplicht, volgens dewelke de
asielzoeker de waarheid moet vertellen (zie UNHCR, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992,  205), resulteert in het feit dat
verzoeker intentioneel twee asielrelazen aanbrengt die dermate verschillend zijn dat ze,
afzonderlijk of samen genomen, elke geloofwaardigheid ontberen aangezien de Raad, in acht
genomen dat het eerste asielrelaas behept is met ongeloofwaardige verklaringen, niet kan
aannemen dat het nieuwe relaas geloofwaardig zou zijn. Verzoekers middel dat de Raad
ambtshalve het nieuwe asielrelaas zou dienen te onderzoeken wordt verworpen aangezien hij
er van uit gaat dat hij, nadat hij bij twee asielinstanties een verhaal heeft opgehangen, alsnog
een ander verhaal en scenario zou kunnen opdissen dat dan door de Raad dient onderzocht
te worden terwijl van hem, die internationale bescherming zoekt omwille van een beweerde
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vrees voor vervolging door de autoriteiten van zijn land van herkomst, minstens verwacht kan
worden dat hij bij de onderscheiden asielinstanties coherente en consistente verklaringen
aflegt ter onderbouwing van zijn beweerde vrees.
De Raad merkt ten overvloede op dat de bij het verzoekschrift gevoegde stukken, die in
fotokopie zijn bijgebracht en omwille van de manipuleerbaarheid van fotokopieën geen
authenticiteitwaarde hebben, reeds vroeger in de procedure konden worden bijgebracht
aangezien deze gesitueerd zijn in de periode 2000 tot 2006 en bijgevolg niet beantwoorden
aan de vereisten van artikel 39/76, derde lid, 3°, van de voormelde wet van 15 december
1980. Hetzelfde geldt voor de kopies van de paspoorten (rechtsplegingdossier, stuk 4).
Inzake de nota’s van het interview voor het CGVS van verzoekers advocaat, die hij aanhaalt
ter ondersteuning van zijn wantrouwen in de overheid, stelt de Raad vast dat het de taak is
van een advocaat om de belangen van zijn cliënt te behartigen, waardoor deze nota’s geen
objectieve bron uitmaken. De Raad merkt tevens op dat uit de voorgelegde nota, die geen
melding van naam of datum draagt, niet kan worden opgemaakt dat verweerder contact
opnam met de overheden van Sri Lanka om het document van verzoeker aan een onderzoek
te onderwerpen.
De Raad merkt op dat artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie als dusdanig geen bindende kracht heeft. Het Europees Hof van Justitie stelt in de zaak
C-540/03, anders dan voorgehouden door verzoeker, uitdrukkelijk dat “het Handvest geen
bindend rechtsinstrument is” (R.v.St., X, beschikking betreffende de toelaatbaarheid in
administratieve cassatie, nr. 1.400, 18 oktober 2007).
De voormelde wet van 15 december 1980 voorziet uitdrukkelijk dat het beroep tegen de
beslissingen van de Commissaris-generaal een beroep is met volle rechtsmacht. De Raad
kan luidens artikel 39/2, §1, de bestreden beslissingen bevestigen, hervormen en vernietigen
wegens een substantiële onregelmatigheid of het ontbreken van essentiële elementen die
inhouden dat de Raad niet kan komen tot de bevestiging of hervorming zonder aanvullende
onderzoeksmaatregelen te bevelen. Zulks houdt in dat de Raad kennis neemt van het geschil
in zijn volledigheid en de beslissing van de Commissaris-generaal kan herzien, ongeacht op
grond van welk motief deze tot de bestreden beslissing is gekomen. Het gebrek aan
aanvullende onderzoeksbevoegdheid wordt ondervangen door een aantal correcties: de
vreemdeling mag overeenkomstig artikel 39/76 onder bepaalde voorwaarden nieuwe gegevens
aanvoeren in het verzoekschrift en de Raad kan ook op eigen initiatief beslissen om onder
bepaalde voorwaarden rekening te houden met elk nieuw gegeven dat hem ter kennis wordt
gebracht door de partijen, ook tijdens de terechtzitting, en zulks zelfs wanneer daarvan geen
melding is gemaakt in het inleidend verzoekschrift. Ten slotte kan de kamervoorzitter of rechter
in vreemdelingenzaken de bestreden beslissing vernietigen en voor een nieuw onderzoek
terugsturen naar het CGVS indien hij van oordeel is dat hij de zaak niet ten gronde kan
onderzoeken omdat hij niet beschikt over bepaalde essentiële gegevens en waarvoor het nodig
is aanvullende onderzoeksmaatregelen te bevelen (R.v.St., X, beschikking betreffende de
toelaatbaarheid in administratieve cassatie, nr. 1344, 9 oktober 2007). Verzoeker laat na op
concrete wijze aan te duiden op welke wijze de behandeling van zijn beroep niet voldeed aan
het vereiste van volle rechtsmacht, zoals hierboven uiteengezet.
Volgens een constante rechtspraak van de Raad van State is artikel 6 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet van
toepassing op beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (R.v.St., X, nr. 161.169, 7 juli 2006). Derhalve
kan de schending van artikel 6 EVRM niet dienstig worden ingeroepen.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker de
bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit niet kan of niet wil inroepen omwille
van een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in artikel 1, A (2), van de Conventie van
Genève van 28 juli 1951. 
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3.1      Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van de artikelen
48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 en van het artikel 3 van de wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Verzoeker benadrukt dat in de bestreden beslissing niet wordt betwist dat hij een Tamil is, die
afkomstig is uit het oosten van Sri Lanka. Door te verwijzen naar een intern vluchtalternatief,
erkent de bestreden beslissing volgens verzoeker impliciet dat er wel degelijk problemen zijn
voor Tamils in Sri Lanka, in het bijzonder Tamils uit het oosten. Verzoeker is van oordeel dat
het onlogisch is om in een deel van de motivering te erkennen dat verzoeker als Tamil in het
oosten van Sri Lanka risico loopt op mensenrechtenschendingen, en vervolgens te stellen dat
hij geen aanspraak kan maken op de subsidiaire bescherming; dat de motivering op dit punt
dus niet juist is. Hij ondersteunt zijn betoog door de verwijzen naar een rapport van het
UNHCR van december 2006. Ten slotte wijst verzoeker erop dat het CGVS de beslissing
motiveert zonder accurate verwijzing naar een stuk uit het administratief verslag, waardoor
deze motivering niet afdoende is.

3.2     Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 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 (R.v.St., X., nr. 167.408, 2 februari 2007;
R.v.St., X., nr. 167.852, 15 februari 2007). Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de
motivering, zodat de schending van de materiële motiveringplicht wordt aangevoerd en het
middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht (R.v.St., nr. 133.153, 25 juni 2004).
Uit het antwoorddocument van Cedoca (administratief dossier, stuk 30) en voor iedereen
toegankelijke publieke bronnen blijkt dat er in de noordelijke en oostelijke provincies van Sri
Lanka momenteel een gewapend conflict is. De situatie in de hoofdstad Colombo is
daarentegen niet van die aard dat elke Tamil, louter omwille van zijn etnische origine, een
reëel risico op ernstige schade loopt. Het zijn vooral zakenmannen, politieke figuren,
pro-Tamilactivisten en journalisten die het doelwit zijn van gewelddadige acties (UNHCR,
Position on the international protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, december
2006, UNHCR Refworld, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?
docid=459a1fcb2).
De veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn in Colombo, waaronder systematische
veiligheids- en identiteitscontroles, en waarbij vooral na bomaanslagen strenge
veiligheidsmaatregelen worden genomen, gelden ten aanzien van iedereen. Tamils van wie
betrokkenheid bij de LTTE wordt vermoed lopen een groter risico op intimidatie of arrestatie
(Ministerie van Buitenlandse zaken, Nederland, Ambtsberichten,Algemeen Ambtsbericht Sri
Lanka, april 2007, http://www.minbuza.nl). Voor personen wiens asielaanvraag afgewezen
werd en die gedwongen dienen terug te keren naar Sri Lanka, kan worden vastgesteld dat er
door de autoriteiten een geijkte procedure gevolgd wordt. Slechts indien er tegen de
teruggeleide persoon een arrestatiebevel bestaat of indien deze persoon in het verleden
reeds door de autoriteiten verdacht werd omwille van banden met het LTTE, loopt hij het
risico bij aankomst gearresteerd te worden, zoniet is hij of zij vrij om te gaan. (UK Home
Office, Country of Origin Information Report Sri Lanka, 4 september 2007, p. 160-161,
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/sri-lanka-100907.doc).
Verzoekers recente afkomst uit het oosten van Sri Lanka en zijn betrokkenheid bij het LTTE
worden niet afdoende aangetoond. Verzoeker beschikt dus over een intern vluchtalternatief in
Colombo daar er geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden profiel.
Gelet op het bestaan van voormeld intern vluchtalternatief en de ongeloofwaardigheid van
verzoekers asielrelaas, is het verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
ongegrond.

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain? docid=459a1fcb2
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain? docid=459a1fcb2
http://www.minbuza.nl/
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/sri-lanka-100907.doc
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 30 oktober 2007 door:

dhr. W. MULS,   wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. SANEN,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 R. SANEN.     W. MULS.


