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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 3666 van 14 november 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 20 september 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 4 september 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 18 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. DASSEN loco
advocaat S. VAN ROSSEM en van attaché G. HABETS, 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 Batticaloa. U zou in 2002
door de “LTTE” (Liberation Tigers of Tamil Eelam) meegenomen zijn om een gedwongen militaire training
te ondergaan. U zou deze training zes maanden gevolgd hebben, waarna u naar een ander kamp werd
overgebracht. Hier zou u geruime tijd doorgebracht hebben, zonder dat u ooit diende deel te nemen aan
een gevecht. Toen u op een dag de kans kreeg om te ontsnappen, zou u deze gegrepen hebben. U zou
samen met twee vrienden enkele dagen door de jungle gezworven hebben, vooraleer u bij een huisje
aankwam. Hier zouden jullie om eten gevraagd hebben. De bewoners zouden jullie verraden hebben bij
de “LTTE”, die jullie even later terug gevangen namen. Jullie zouden zwaar gestraft zijn. Een tijdje later
zou u weer naar een ander kamp overgeplaatst zijn. U zou geruchten gehoord hebben over de splitsing
binnen de “LTTE”. De leider van het gebied waar u zich bevond, nl. Karuna, zou zich afgesplitst hebben
van de hoofdgroep onder Prabakharan. U zou overgeplaatst zijn om een controlepunt te bewaken. De
troepen van Prabakharan zouden in de buurt gezeten hebben. Ze zouden uw controlepost aangevallen
hebben in april 2004. U zou naar huis gevlucht zijn. Daar u tijdens uw vlucht gewond geraakt zou zijn,
zouden uw ouders u hebben laten verzorgen in een ziekenhuis. U zou een tijdlang thuis gewoond
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hebben, maar de “LTTE” zou naar u op zoek geweest zijn. Uw vader zou u ondergebracht hebben bij
een moslimvriend van hem. Hierna zou u overgebracht zijn naar Colombo. In februari 2005 zou u Sri
Lanka verlaten hebben. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten en
voorwerpen voor: uw identiteitskaart, uw geboorteakte, een akte van uw ouders, een foto van u als
“LTTE”- soldaat en uw identiteitsplaatje als “LTTE”- soldaat.”

2.      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.

1      De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Niettegenstaande de initiële beslissing tot ontvankelijkheid door het Commissariaat-generaal (CGVS)
dient nu, in de fase ten gronde, te worden vastgesteld dat u dusdanig veel tegenstrijdige verklaringen
heeft afgelegd, dat er geen enkel geloof meer gehecht kan worden aan uw asielrelaas. Deze
tegenstrijdigheden handelen over de kernzaken van uw asielrelaas, tevens kan er in uw hoofde ook geen
geloof worden gehecht dat u een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie
van subsidiaire bescherming
Zo is vooreerst uw directe vluchtaanleiding ongeloofwaardig. Uw verklaringen hierover lopen bij elk van
uw gehoren voor de verschillende Belgische asielinstanties volledig uit elkaar. Zo beweerde u vooreerst
bij de DVZ dat na anderhalve maand thuis verbleven te hebben (na de aanval in april 2004), drie
mannen van Prabakharan u kwamen zoeken, maar u zou deze mannen niet gezien hebben.
Tijdens uw gehoor in Dringend Beroep (DB) beweerde u dan weer dat u twee leden van Prabakharan
(er waren er waarschijnlijk meer) naar uw huis zag komen, ongeveer een week na uw aankomst
thuis (wat u later weer veranderde tot anderhalve maand zie p. 11). U verklaarde dat het hier om leden
van Prabakharan ging daar de leden van Karuna al lang de streek verlaten hadden (u was zelf een
lid van de Karuna- beweging) (gehoorverslag CGVS DB p. 9, 10). Tijdens uw gehoor Ten Gronde (TG)
tenslotte, verklaarde u dan weer dat u niet één, maar tweemaal gezocht werd door twee mannen (iets
waarover u voordien met geen woord repte), waarbij de eerste maal twee en een halve maand na uw
aankomst thuis was. Het meest bevreemdende echter is dat u TG uitdrukkelijk  verklaarde dat u niet
door de mannen van Prabakharan gezocht werd, maar door de mannen van Karuna en dit in schril
contrast met uw eerdere verklaringen. U verklaarde immers dat u één van de mannen die u kwam
zoeken, herkende als zijnde een man van Karuna (gehoorverslag CGVS TG p. 2, 3). U had geen
afdoende verklaring voor deze toch wel opmerkelijke reeks aan tegenstrijdigheden. Voorts lijk t de
chronologie van het laatste deel van uw verblijf in Sri Lanka ook niet te k loppen. Zo beweerde u voor de
DVZ dat u van mei 2004 tot november 2004 bij een bevriende moslim (waarvan u overigens niet eens
de naam wist) verbleef. Ook in DB beweerde u dat u een half jaar bij deze man verbleef, terwijl u tijdens
uw gehoor TG uitdrukkelijk  verklaarde dat u slechts één tot twee maanden bij de moslim verbleef
(van september tot november 2004) (gehoorverslag CGVS TG p. 1 - 4). Bij confrontatie beweerde u
enkel dat u het niet meer zeker wist, wat geen afdoende verklaring vormt. Ook verklaarde u in DB dat
uw ouders problemen hadden met de Srilankaanse autoriteiten; ze zouden immers bedreigd zijn
door het leger en de politie toen u in Colombo verbleef (gehoorverslag CGVS DB p. 12). Tijdens uw
gehoor TG echter beweerde u dan weer dat uw ouders nooit bedreigd zouden zijn door de
overheden (gehoorverslag CGVS TG p. 13). Tenslotte dient over deze laatste periode van uw verblijf in
Sri Lanka nog opgemerkt te worden dat u steeds uitdrukkelijk  verklaarde dat u nooit een eigen
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paspoort gehad zou hebben. U beweerde immers dat u nog te jong hiervoor was (gehoorverslag CGVS
TG p. 15).
U legde tijdens uw gehoor TG een document neer waarvan u beweerde dat het een akte van uw ouders
was. Bij het nalezen bleek echter dat dit document in uw naam opgesteld werd met het
uitdrukkelijke doel om een paspoort aan te vragen. Uw verklaring hiervoor, dat het document van uw
vader was, raakte kant noch wal, daar het duidelijk  op uw naam opgesteld werd. Hierna beweerde u dat
uw familie mogelijks een paspoort voor u aangevraagd zou hebben. Het lijk t echter
onwaarschijnlijk  dat u dit niet zeker zou weten. Er bestaat dan ook een ernstig vermoeden dat u dit
paspoort gebruikt zou hebben bij uw vlucht uit Sri Lanka en nu achterwege probeert te houden.
Bovenstaande vaststellingen breken volledig de door u aangehaalde directe vluchtaanleiding af.
Voorts bestaan er ook over een aantal andere delen van uw verklaringen, tegenstrijdigheden, die de
geloofwaardigheid van het geheel van uw verklaring verder schaden. Zo beweerde u vooreerst over uw
gedwongen rekrutering door de “LTTE” voor de DVZ dat u vanuit uw school naar een kantoor dat
ongeveer 200 meter verder lag gebracht werd. Voor het CGVS beweerde u dat dit kantoor zeer ver
van uw school lag, zeker drie dorpen verder: de afstand zou verschillende kilometers bedragen
(gehoorverslag CGVS TG p. 5). Voorts verklaarde u voor de DVZ dat u slechts anderhalve maand
training kreeg in het eerste kamp, vooraleer u naar het tweede kamp overgebracht werd. Tijdens uw
beide gehoren voor het CGVS echter, verklaarde u steeds dat u zes maanden militaire training kreeg
(gehoorverslag CGVS DB p. 6, TG p. 5). Over deze training beweerde u dan weer voor de DVZ dat jullie
groep training kreeg van twee personen en dat u persoonlijk training kreeg van (K.). Voor het
CGVS echter beweerde u dat u training kreeg van in totaal wel vijf of zes verschillende personen en
dat u daardoor de namen van uw opleiders niet meer kende (gehoorverslag CGVS TG p. 7). Wat
betreft de schietpartij waarbij u gewond geraakte, dient opgemerkt te worden dat u tijdens uw gehoor TG
in eerste instantie beweerde dat de mannen van Karuna op u schoten, terwijl u even later dan
weer verklaarde dat het de mannen van Prabakharan waren (gehoorverslag CGVS TG p. 4). Bij
confrontatie beweerde u enkel dat u in de war was. Overigens verklaarde u in DB dat u op het moment
van de aanval van 8 april 2004 nog maar enkele dagen verbleef in het kamp dat aangevallen werd
(waarschijnlijk zou u op 5 april 2004 aangekomen zijn) (gehoorverslag CGVS DB p. 8). Tijdens uw
gehoor TG beweerde u dan weer dat u op het moment van de aanval al 25 dagen in dat kamp
verbleef (gehoorverslag CGVS TG p. 10). Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat u voor de DVZ
met geen woord repte over uw beweerde ziekenhuisopname wegens uw schotwonde en dit
ondanks het belang van deze verklaring. U weet deze (en andere) tegenstrijdigheden aan de tolk van
de DVZ. Het gehoorverslag van de DVZ werd u echter voorgelezen en u gaf uw goedkeuring aan de
opgeschreven versie door dit verslag te ondertekenen. U heeft dus alle kansen gehad om eventuele
wijzigingen aan te brengen. U maakt pas gewag van de problemen met de tolk op het moment dat u
tijdens uw gehoor in DB geconfronteerd werd met uw eerste tegenstrijdigheden. Daar u deze problemen
nooit eerder vermeldde, kan er maar weinig waarde gehecht worden aan dit argument, waarmee u de
meeste van uw tegenstrijdigheden probeert goed te praten. Bovendien bestaan er ook tegenstrijdigheden
tussen uw opeenvolgende verklaringen voor het CGVS. Hier had de tolk van de DVZ niets mee te
maken.
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 door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in een
positieve zin zouden doen ombuigen. Uw identiteitskaart en uw geboorteakte wijzen op uw identiteit, iets
dat hier niet ter discussie staat. Voorts legde u een foto voor waarop u gekleed bent in het “LTTE”-
uniform. Hierover dient echter opgemerkt te worden dat u in DB verklaarde dat deze foto getrokken
werd in 2004 terwijl u TG met zekerheid verklaarde dat deze foto in de achtste of negende maand
van 2002 vlak na uw training genomen werd. Bij confrontatie beweerde u plots dat u zich de data niet
meer zo goed kon herinneren, ondanks uw eerder duidelijke verklaringen (gehoorverslag CGVS TG p.
14, 15). Deze vaststelling breekt de waarde van deze foto (en ook uw identiteitsplaatje) af.”

3.2      Verzoeker wenst te benadrukken dat aan zijn identiteit en afkomst door het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (verder: CGVS) niet getwijfeld
wordt, gelet op zijn identiteitskaart en geboorteakte.
Verzoeker betoogt dat hij wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging koestert, gezien de
huidige situatie in Sri Lanka nog steeds zeer precair is en de veiligheid in zijn land van
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herkomst onmogelijk kan gegarandeerd worden. Hij stelt dat er zowel objectieve als
subjectieve redenen voorhanden zijn om een gegronde vrees voor vervolging te koesteren.
Verzoeker beweert verder dat het gaat om een persoonlijke vervolging, op grond van een
politieke overtuiging, namelijk zijn lidmaatschap en activiteiten voor de LTTE. Verzoeker
vreest dat zij dadelijk zal gearresteerd worden indien ze terugkeert naar Sri Lanka.
Verzoeker wil benadrukken dat het voor hem onmogelijk is om de bescherming van zijn land
in te roepen.
Ter zitting legt verzoeker een faxbericht neer, waarvan hij beweert het daags voor de zitting te
hebben ontvangen.

3.3      Het ter zitting neergelegde faxdocument wordt door de Raad, overeenkomstig artikel 8
PR RvV, niet in overweging genomen, daar het niet vergezeld is van een eensluidende
vertaling.
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 Raad stelt vast dat verzoeker talrijke, flagrant tegenstrijdige verklaringen aflegde, zoals
uitvoerig uiteengezet in de motivering van de bestreden beslissing. Deze tegenstrijdigheden
vinden steun in het administratief dossier, raken de kern van verzoekers asielrelaas en
worden door hem niet weerlegd. Derhalve wordt deze motivering als niet-betwist en
vaststaand beschouwd en door de Raad tot de zijne gemaakt.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster de
bescherming van het land waarvan zij 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.

4.1     Verzoeker vraagt de toekenning van het statuut van subsidiaire bescherming. Hij
betoogt dat hij afkomstig is uit het noorden van Sri Lanka en verwijst naar een rapport van
Amnesty Internatonal om het bestaan van een intern gewapend conflict daar aan te tonen.
Hij roept de schending van de materiële motiveringsplicht in, gezien men weigerde hem de
subsidiaire bescherming toe te kennen, zonder enige afdoende uitleg of motivatie. Verzoeker
stelt dat het CGVS individueel had moeten onderzoeken of hij in aanmerking kwam voor dit
statuut.
Hij vreest slachtoffer te worden van moord, ontvoeringen en verdwijningen en een ernstige
bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. Verzoeker vreest ook
dat artikel 3 EVRM zal geschonden worden indien hij terugkeert naar zijn land van herkomst.
Hij wenst erop te wijzen dat het CGVS duidelijk erkend heeft dat er in Sri Lanka sprake is van
een intern gewapend conflict. Volgens verzoeker wordt het statuut van de subsidiaire
bescherming totaal uitgehold en wordt dit begrip miskend door het CGVS.
Verzoeker stelt dat de mensenrechtensituatie nog verslechterd is, gezien het staakt-het-vuren
uit 2002 geschonden werd in 2005 en de vredesonderhandelingen geen resultaat hebben.
Sinds 31 juli 2006 zijn de vijandelijkheden tussen de regeringstroepen en de rebellen van de
LTTE bijna openlijk hernomen en zijn de spanningen volgens verzoeker fors toegenomen.
Verzoeker verwijst naar een zeer recente brief van het Hoog Commissariaat van de VN voor
de vluchtelingen en naar recente mediaberichtgeving, toegevoegd aan het verzoekschrift. Ten
slotte wenst verzoeker erop te wijzen dat uit zeer recente berichtgeving blijkt dat de politie
Tamils uit de hoofdstad Colombo gedeporteerd heeft.

4.2     Uit het antwoorddocument van CEDOCA van 27 juni 2007, gevoegd bij verweerders
nota, en uit 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. Zakenmannen, politieke figuren,
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pro-Tamilactivisten en journalisten kunnen 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). Het zijn hoofdzakelijk gegoede zakenlui, zowel van Tamil-afkomst als
Moslims, die een risico lopen om slachtoffer te worden van ontvoeringen, welke enkel de
financiering van de Tamil-strijders tot doel hebben en losstaan van de politieke overtuigingen
van de slachtoffers (International Crisis Group, Sri Lanka’s Human Rights Crisis, Asia Report
N°135, 14 juni 2007, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4896&l=1).
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).
De Raad wijst er verder op dat hij in het kader van zijn bevoegdheid, bepaald in artikel
39/2,§1, van de voormelde wet van 15 december 1980, geen uitspraak doet over een
terugleidingsmaatregel en aldus niet vermag artikel 3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden rechtstreeks te
toetsen (zie R.v.St, nr 173.134, 3 juli 2007). De Raad onderzoekt enkel het reële risico op
foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land
van herkomst in casu in het kader van de subsidiaire bescherming van artikel 48/4, §2, van de
voormelde wet van 15 december 1980.
Verzoekers recente afkomst uit het noorden van Sri Lanka en zijn vermeende problemen met
de Sri Lankaanse overheid en het LTTE worden niet afdoende aangetoond. Hij beschikt over
een intern vluchtalternatief in Colombo, gezien er geen geloof kan worden gehecht aan zijn
voorgehouden profiel. Gelet op het bestaan van voormeld intern vluchtalternatief, is het
verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus ongegrond.

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 14 november 2007 door:

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

dhr. R. SANEN,  toegevoegd griffier.

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.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4896&l=1
http://www.minbuza.nl/
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/sri-lanka-100907.doc
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De griffier,     De voorzitter,

 R. SANEN.     W. MULS.


