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nr. 40 849 van 25 maart 2010

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 Srilankaanse nationaliteit te zijn, op 12 maart 2010

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

staatlozen van 25 februari 2010.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 19 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat K.

HENDRICKX en van attaché P. VAN COSTENOBLE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Srilankaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 22 januari 2010 en heeft zich dezelfde dag aan de grenscontrole vluchteling

verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 29 januari

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 11 februari 2010.

1.3. Op 25 februari 2010 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 26 februari 2010 per drager ter kennis gebracht.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Tamil afkomstig uit Munaithivu (bij Batticaloa) in Oost-Sri Lanka.

In december 2005 zou u door aanhangers van de dissidente "LTTE”-leider Karuna opgepakt zijn

en meegenomen naar hun legerkamp in Tharavai. Daar werd u gedwongen om een militaire opleiding

te volgen om later te worden ingezet tegen het "LTTE" van Prabakharan. Na een twintigtal dagen

slaagde u erin om te ontsnappen. U vluchtte door de jungle langs Pallukaman omdat de groep van

Karuna in Paddirupu een checkpoint had. In Pallukalam was er een rivier die u met een vissersboot

overstak. Dan kwam u aan in Kalukawalaj, waar u verbleef bij een kennis van uw vader. Vervolgens

ging u naar Kalluwnchoody waar u een bus nam naar Colombo. Op de weg naar Colombo waren

checkpoints die u na het vertonen van uw identiteitsdocumenten probleemloos kon passeren. In

Colombo bleef u een negental maanden ondergedoken in de wijk Katchikadai tot aan uw vertrek uit Sri

Lanka. Op 3 oktober 2006 vertrok u uit Colombo met uw eigen paspoort tot in Gambia. In Gambia werd

u een tijd tewerkgesteld als huisslaaf. Vervolgens nam u contact op met uw vader die u vanuit Gambia

hielp door te reizen naar België. Op 22 januari 2010 kwam u in België aan, waar u asiel aanvroeg.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een fax van uw

nationale identiteitskaart, een fax en diverse uittreksels van uw geboorteakte, een brief van de Justice of

Peace, dd. 07/02/2010 waarin uw vader uw problemen uiteenzet die door de Justice of Peace

worden bevestigd, een klacht van uw vader bij de "Human Rights Commission of Sri Lanka” dd.

10/02/2009 met postbewijs dd. 08/02/2010, een brief van de Gramma Sevaka dd. 08/02/2010 ter

bevestiging van uw problemen (ondertekend door de Justice of Peace), een brief van het bisdom

Trincomalee-Batticaloa dd. 08/02/2010 ter bevestiging van uw problemen (met postbewijs). U beweert

dat alle originele stukken binnenkort zullen aankomen.

B. Motivering

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

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

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

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen. Uit

uw verklaringen kan immers niet worden besloten dat u op het ogenblik van de aangehaalde feiten in

uw beweerde regio van afkomst of zelfs nog in Sri Lanka verbleef. Een eerste aanwijzing van

deze vaststelling blijkt uit het feit dat u niet op de hoogte was van het vredesbestand dat in Sri Lanka

werd afgesloten tussen "LTTE" en het Srilankaanse leger op het ogenblik dat u nog in Sri Lanka

en meerbepaald in de conflictzone bevond. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan

een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd blijkt immers dat het Srilankaanse leger en de

"LTTE" in 2002 een vredesbestand sloten. In dat vredesbestand werd bepaald dat beide strijdende

partijen zich zouden onthouden van offensieve acties en dat ze hun militaire posities zouden behouden.

Er was sprake van een territoriale status quo. Voorts zou er bewegingsvrijheid zijn voor ongewapende

strijders van beide partijen. De "LTTE" kreeg verder in beperkte mate het recht om politieke activiteiten

te ontplooien in territoria onder controle van het Srilankaanse leger. Uit wat voorafgaat kan

worden besloten dat het vredesbestand een dermate verregaande impact had voor de bevolking in

Tamil gebied, waaronder de regio Baticaloa, dat iedereen die zich in die periode in deze regio bevond

daarvan op de hoogte moet zijn. Dat u het bestaan van het vredesbestand niet kende is bijgevolg

onbegrijpelijk en wijst erop dat u zich op dat ogenblik niet in de bewuste regio bevond en dat er zelfs kan

worden getwijfeld of u op dat ogenblik nog steeds in Sri Lanka vertoefde (CGVS p. 3).

Bovenstaande vaststelling wordt verder bevestigd door de vage verklaringen die u aflegde over

het interne conflict tussen de "LTTE"-fractie van Prabhakaran en deze van Kolonel Karuna. U weet wel

dat Karuna zich afsplitste ergens in 2004 maar kon zelfs niet bij benadering zeggen wanneer dit

juist gebeurde. Voorts zijn uw verklaringen over de gevechten die plaatsvonden tussen Karuna en

"LTTE" bijzonder vaag. Zo verklaarde u eerst dat er kort na de afsplitsing wrijvingen waren tussen beide

fracties (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). Op de vraag wanneer er oorlog was tussen Karuna en

Prabakharan stelde u dat duurde tot de dood van Prabakharan (zie gehoorverslag CGVS, p. 3), wat

eigenlijk een correct antwoord zou zijn op de vraag wanneer het conflict in het algemeen in Sri Lanka

werd beëindigd. Vervolgens werd u de vraag gesteld om meer details te geven specifiek over het interne
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conflict tussen de Karuna-fractie en de Prabakharan-fractie. U repliceerde dat Karuna steeds sterker

werd doordat hij door het leger werd gesteund, maar meer details daarover wist u niet te geven. Ook

antwoordde u vaag en zelfs foutief op de vragen over de gebieden die door de belligerenten werden

gewonnen en verloren. Zo stelde u dat Karuna dan eens terrein veroverde en dan weer verloor (zie

gehoorverslag CGVS, p. 3). Op de vraag welke gebieden dan door Karuna verloren gingen gaf u

ontwijkende antwoorden. Zo stelde u dat Prabhakaran in Tharavai een hoofdbasis had die uiteindelijk

samen met de basissen Palukan en Padiruppu door Karuna werden veroverd. Op het ogenblik dat u Sri

Lanka verliet (oktober 2006) zou Karuna nog steeds de controle hebben over Batticaloa en Ampara (zie

gehoorverslag CGVS, p. 4).

Wat u verklaarde strookt echter niet met de realiteit. Uit informatie waarover het CGVS beschikt

en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd blijkt immers dat op 3 maart 2004

Kolonel Karuna en 5000 à 6000 strijders openlijk rebelleerden tegen Prabakharan. In tegenstelling met

uw verklaringen dat er kort na de splitsing tussen beide groeperingen enkel wrijvingen waren, blijkt dat

er in werkelijkheid aan de noordelijke Verugal-rivier gevechten uitbraken tussen "LTTE" en Karuna.

Karuna trok aan het kortste eind en moest terugvallen op zijn junglebasis Thoppigalla. Op hetzelfde

moment rukten "LTTE"-strijders ook op vanuit het zuidelijke Ampara. Op 12 maart 2004 desintegreerde

de krijgsmacht van Karuna. Deze laatste heeft na de initiële nederlaag aan de Verugal, geen

pogingen ondernomen om het gebied van Meenagam-Thoppigala-Tharavai te verdedigen. Op 13 maart

2004 gaven een aanzienlijk aantal rebellen zich over aan de "LTTE", Karuna zelf bleek verdwenen. Er

kan gesteld worden dat medio april 2004 de "LTTE" van Prabakharan opnieuw controle had over al

haar faciliteiten in het oosten, inclusief de kampen Meenagam-Thoppigala-Tharavai. In weerwil

van gewelddaden in het oosten bleef "LTTE" (Prabakharan) tot ver in 2006 de dominante factor in de

regio Batticalao-Ampara. Bovenstaande informatie is tegenstrijdig aan uw verklaringen dat kolonel

Karuna zijn macht in de regio Batticaloa-Ampara had weten te consolideren (zie gehoorverslag CGVS,

p.4-5). Dat u over deze belangrijke gebeurtenissen foutieve verklaringen aflegde wijst er op dat u

onmogelijk, op het ogenblik van die feiten, in Batticaloa aanwezig was.

Verder blijkt uit dezelfde informatie dat, niettegenstaande strijders van de groep Karuna

samenwerkten met het Srilankaanse leger, de groep van Kolonel Karuna niet over eigen militaire bases

in het oosten beschikte. Pas na het verdrijven van "LTTE" uit het oosten kwam de Karuna-groep

opnieuw aan de oppervlakte en begon pas vanaf eind 2006, toen u reeds uit Oost-Sri Lanka was

vertrokken, opnieuw actief te rekruteren. In deze context valt dan ook de geloofwaardigheid van uw

ingeroepen problemen in duigen. U beweerde immers dat u in december 2005 werd opgepakt door

aanhangers van Karuna -u herkende hen aan de petten met daarop "TMVP" (Tamileelam Makkal

Viduthalai Pilukal)- en naar hun legerbasis in Tharavai werd meegenomen om er een militaire opleiding

te volgen (zie gehoorverslag CGVS p. 6). Zoals hierboven reeds werd uiteengezet klopt dit niet met de

werkelijkheid. Immers, uit de bijgevoegde informatie blijkt dat de groep rond Karuna zich pas eind 2006

ook begon te profileren als een politieke partij. De ongeloofwaardigheid dat u door leden van Karuna

zou zijn ontvoerd om een opleiding te volgen wordt verder geïllustreerd door het feit dat u beweerde dat

de graad van Karuna kapitein is, terwijl hij zeker in het land en zeker in oosten algemeen gekend is als

“Kolonel Karuna” (zie gehoorverslag CGVS p. 10). In deze optiek is het ook eigenaardig dat de

vrederechter Mr. Rajendiram in zijn affidavit dd. 7/2/2010 ook spreekt van Karuna die volgens hem in de

periode van december 2005 een belangrijke kapitein was in de oostelijke provincie. Alles wijst er dus op

dat dit document op uw aanvraag werd opgesteld waardoor het geen bewijswaarde heeft. Hetzelfde kan

worden gezegd over de andere affidavits, namelijk van de Grama Sevaka en van het bisdom

Trincomalee-Batticaloa. Het attest dat uw vader heeft ingediend bij de Human Rights Commission of Sri

Lanka in februari 2009 toont aan dat uw vader zich tot deze organisatie heeft gewend om melding te

maken dat u werd bedreigd, doch geeft over de aard van deze bedreiging geen verdere informatie.

Bovendien is het eigenaardig te noemen dat uw vader zich niet in 2005 (tijdens het vredesbestand) tot

deze organisatie heeft gewend om uw problemen aan te kaarten. Alles wijst erop dat dit attest eerder

werd aangevraagd en opgesteld om uw ongeloofwaardig verhaal te ondersteunen. De geboorteaktes en

uw identiteitskaart zouden kunnen aantonen aan dat u uit het oosten van Sri Lanka afkomstig bent,

maar hebben in het licht van bovenstaande vaststellingen echter een relatieve bewijswaarde. Uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd

blijkt immers dat het in Sri Lanka gemakkelijk is om aan valse identiteitsdocumenten te komen.

Dergelijke documenten kunnen uw asielrelaas slechts staven bij geloofwaardige verklaringen wat niet
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het geval is gebleken. Uw verklaringen zijn immers vaag en niet in overeenstemming met de

beschikbare informatie.

Uit dit alles dient te worden besloten dat u niet enkel de vluchtelingenstatus maar ook de

subsidiaire beschermingsstatus moet worden geweigerd. Zoals bepaald in paragraaf 205 van het

UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status is het de plicht van de

asielzoeker de waarheid te vertellen en alle pertinente informatie aan te brengen betreffende hemzelf en

zijn verleden opdat de onderzoeker in de mogelijkheid wordt gesteld alle relevante feiten te

beoordelen. Indien u het de asielinstanties immers niet duidelijk maakt waar en onder welke

omstandigheden u gedurende de laatste jaren werkelijk heeft verbleven, maakt u het deze instanties

onmogelijk om een correct inzicht te krijgen over uw leefsituatie en uw eventuele nood aan

bescherming. Sinds decennia leven talloze Tamils uit Sri Lanka buiten hun land van herkomst. Grote

groepen Srilankanen leven in het buurland India, anderen hebben zich gevestigd in Dubai, Thailand,

Maleisië, Europa en hebben er een reëel verblijfsalternatief ontwikkeld. Voor de asielinstanties is het

van belang om te kunnen vaststellen of de betrokken kandidaat-vluchteling tot recent in Sri Lanka

woonde dan wel dat hij sinds een lange tijd (of zelfs altijd) buiten dit land verbleef. Indien immers

doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat de kandidaat-vluchteling sinds

lang uit Sri Lanka vertrokken is of er mogelijks zelfs nooit heeft gewoond, en deze persoon bovendien

door het afleggen van bedrieglijke verklaringen over zijn verblijfplaatsen geen zicht biedt op zijn reële

verblijfssituatie elders, is het voor de instanties onmogelijk om een correct zicht te krijgen op de nood

aan bescherming van deze persoon.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, eerste onderdeel, afgeleid uit de schending van artikel 48/3 en 62 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) en van de bewijskracht van geschreven stukken,

voert verzoeker aan dat zijn ontoereikende kennis te wijten is aan het feit dat hij in zijn thuisland nooit de

politieke kennis heeft kunnen opdoen om afdoende op de vragen van het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) te kunnen antwoorden gezien hij in het dorp Munaithivu

verbleef, de gevechten elders plaatsvonden, hij niet in het bezit was van een televisie, de feiten zich

lange tijd geleden voordeden, hij alleen kennis heeft van zijn directe omgeving en elke scholing en/of

kennis ontbreekt. Verzoeker concludeert dat met andere woorden veel te veel kennis wordt

verondersteld. Onder verwijzing naar de “Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer

le statut de réfugié” stelt verzoeker dat rekening dient gehouden te worden met de concrete situatie en

dat desgevallend een aangepaste vraagstelling aan de orde kan zijn, de echte redenen achterhaald

moeten worden voor elk geval afzonderlijk en een gedegen politieke kennis daar niets aan zal

veranderen.

2.2. In een tweede onderdeel betoogt verzoeker dat de neergelegde stukken zijn relaas bewijzen en

deze opwegen tegen de twijfels van het CGVS. Hij vervolgt dat de stukken een begin van bewijs zijn en

het voordeel van de twijfel moet worden toegekend. Hij benadrukt dat hij reisde met een origineel

paspoort en dat de stempel het bewijs vormt van zijn verblijf in Sri Lanka in 2006.

2.3. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming is verzoeker van oordeel dat hij een reëel risico loopt

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet en de toekenning van dit

statuut mogelijk is niettegenstaande ongeloofwaardige verklaringen. Hij stelt dat niet te betwisten valt

dat hij uit oost-Sri Lanka komt en wijst erop dat het UNHCR in haar “Note on the Applicability of the 2009

Sri Lanka Guidelines” de beschermingsnood van Tamil asielzoekers wederom bevestigt. Tot slot stelt

verzoeker dat uit de verschillende internationale rapporten en berichtgevingen blijkt dat de situatie

objectief gezien bedreigend is voor burgers van Sri Lanka.
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2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat niet kan

besloten worden dat hij op het ogenblik van de aangehaalde feiten in zijn beweerde regio van afkomst of

zelfs nog in Sri Lanka verbleef. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen dat verzoeker niet op

de hoogte was van het vredesbestand dat in Sri Lanka werd afgesloten tussen “LTTE” en het

Srilankaanse leger op het ogenblik dat hij zich nog in Sri Lanka, meerbepaald in de conflictzone,

bevond, deze vaststelling verder bevestigd wordt door de vage verklaringen die hij aflegde over het

interne conflict tussen de “LTTE”-fractie van Prabhakaran en die van kolonel Karuna, zijn verklaring, als

zou Karuna nog steeds controle hebben gehad over Batticaloa en Ampara toen hij Sri Lanka verliet in

2006, niet strookt met de realiteit, zoals blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier,

uit dezelfde informatie blijkt dat, niettegenstaande strijders van de groep Karuna samenwerken met het

Srilankaanse leger, de groep van kolonel Karuna niet over eigen militaire bases in het oosten beschikte,

pas na het verdrijven van “LTTE” uit het oosten de Karuna-groep opnieuw aan de oppervlakte kwam en

pas vanaf 2006, toen verzoeker reeds uit Oost-Sri Lanka was vertrokken, opnieuw actief rekruteerde, de

groep rond Karuna zich pas eind 2006 politiek begon te profileren, hij beweert dat de graad van Karuna

kapitein is terwijl in het land en zeker in het oosten, hij algemeen bekend is als “Kolonel Karuna”, het in

deze optiek ook eigenaardig is dat de vrederechter Mr. R. in zijn affidavit van 7/02/2010 ook spreekt van

Karuna die volgens hem in de periode van december 2005 een belangrijke kapitein was in de oostelijke

provincie en alles er dus op wijst dat dit document op verzoekers aanvraag is opgesteld waardoor het

geen bewijswaarde heeft, hetzelfde kan gezegd worden van de andere affidavits, namelijk van de

Grama Sevaka en van het bisdom Trincomalee-Batticaloa, het attest van de Human Rights Commission

of Sri Lanka melding maakt dat verzoeker werd bedreigd doch geen verdere informatie geeft over de

aard van die bedreiging, het bovendien eigenaardig is dat zijn vader zich niet in 2005 tot deze

organisatie heeft gewend om zijn problemen aan te kaarten, de geboorteaktes en zijn identiteitskaart

zouden kunnen aantonen dat hij uit het oosten van Sri Lanka afkomstig is maar in het licht van de

vaststellingen een relatieve bewijswaarde hebben omdat het gemakkelijk is om aan valse

identiteitsdocumenten te komen in Sri Lanka en omdat verzoeker niet duidelijk maakt waar en onder

welke omstandigheden hij gedurende de laatste jaren werkelijk heeft verbleven, zodat hij het de

asielinstanties onmogelijk maakt om een correct zicht te krijgen op zijn leefsituatie en zijn eventuele

nood aan bescherming.

2.5. De bewijslast berust in beginsel bij de asielzoeker 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 is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van

de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de

geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De verklaringen van de

asielzoeker 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 verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met algemeen

bekende feiten of, zoals in casu, met de informatie over Sri Lanka toegevoegd aan het administratief

dossier. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien de Raad overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de door de vreemdeling afgelegde verklaringen. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen dient niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan. De

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei

1993 nr. 43.027) en het is niet zijn taak zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te

vullen (RvS 26 oktober 2004 nr. 136.692).

2.6. Waar verzoeker betoogt dat hij in zijn thuisland nooit de politieke kennis heeft kunnen opdoen om

afdoende op de vragen van het CGVS te kunnen antwoorden, wijst de Raad erop dat in de verweernota

terecht gesteld wordt dat er geen politieke kennis noodzakelijk is om op de hoogte te zijn van het feit dat

er in de regio waar men woont sprake is van een vredesbestand tussen twee partijen die eerder

betrokken waren bij een gewapend conflict, gezien de impact die een dergelijk akkoord heeft op de

bevolking van de regio en er bovendien verondersteld kan worden dat iedere bewoner van deze regio,

al dan niet in het bezit van een televisie, van het vredesakkoord op de hoogte is. De Raad benadrukt

voorts dat van een asielzoeker mag verwacht worden dat deze kennis heeft van belangrijke

gebeurtenissen, zoals het vredesbestand dat in Sri Lanka werd afgesloten tussen “LTTE” en het

Srilankaanse leger in 2002 op het ogenblik dat verzoeker zich, blijkens zijn verklaringen, nog in Sri

Lanka, meer bepaald in de conflictzone, zou hebben bevonden, ongeacht het tijdsverloop vermits dit in
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het geheugen gegrift zou staan zo verzoeker zich in werkelijkheid op dit moment in de conflictzone

bevond. Verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk dat hij in 2002 in oost-Sri Lanka woonde.

Tevens dient te worden opgemerkt dat essentiële verklaringen van verzoeker die betrekking hebben op

zijn beweerde vlucht uit oost-Sri Lanka, met name dat hij in december 2005 zou zijn opgepakt door

aanhangers van Karuna die hem meenamen naar hun militaire basis in Tharavai om een militaire

opleiding te volgen om daarna ingezet te worden tegen de “LTTE”, niet stroken met de realiteit vermits

deze verklaringen tegenstrijdig zijn met de informatie toegevoegd aan het administratief dossier. De

Raad wijst erop dat het niet volstaat om onder verwijzing naar de “Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié” te poneren dat rekening dient gehouden te worden met

de concrete situatie en dat desgevallend een aangepaste vraagstelling aan de orde kan zijn, de echte

redenen achterhaald moeten worden voor elk geval afzonderlijk en een gedegen politieke kennis daar

niets aan zal veranderen, om de pertinente en gedetailleerde motieven in de bestreden beslissing te

ontkrachten. Verzoekers asielaanvraag werd terdege onderzocht, daarbij werd gebruik gemaakt van de

informatie over het land en de regio waarvan verzoeker beweerde afkomstig te zijn, de vragen die door

de interviewer werden gesteld hebben betrekking op de door verzoeker beweerde gebeurtenissen

waarvan hijzelf het slachtoffer zou zijn geweest zodat mag verwacht worden dat hij correct kan

antwoorden op vragen dienaangaande en een relaas brengt dat in overeenstemming is met de

informatie in het administratief dossier. Vermits verzoekers beweringen niet overeenstemmen met de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier, zoals uitgebreid en gedetailleerd wordt toegelicht

in de bestreden beslissing, wordt aan zijn relaas en zijn vluchtmotieven geen geloof gehecht.

Waar verzoeker volhoudt dat hij wel degelijk afkomstig is uit oost-Sri Lanka, dat de neergelegde stukken

zijn relaas bewijzen en deze opwegen tegen de twijfels van het CGVS en dat de stukken een begin van

bewijs zijn en het voordeel van de twijfel moet worden toegekend, benadrukt de Raad dat documenten

die worden ingediend ter ondersteuning van een aangehaald relaas en vervolgingsfeiten slechts in

aanmerking kunnen worden genomen voor zover deze een coherent, plausibel en waarachtig relaas

ondersteunen. Met een algemene bewering dat ze een begin van bewijs zijn wordt de pertinente

motivering omtrent de voorgelegde stukken niet onderuit gehaald. De Raad merkt op dat elk document

afzonderlijk door de Commissaris-generaal werd besproken in de bestreden beslissing en dat duidelijk

werd aangegeven waarom de documenten niet in overweging kunnen genomen worden als bewijs van

verzoekers ongeloofwaardig relaas en zijn ongeloofwaardige verklaring met betrekking tot zijn afkomst

uit oost-Sri Lanka. Wat verzoekers identiteitskaart en paspoort betreffen dient verwezen te worden naar

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier waaruit blijkt dat het in Sri Lanka heel

eenvoudig is om aan valse identiteitsdocumenten te komen. Gelet op de vaststelling dat verzoeker zijn

afkomst uit en verblijf in oost Sri Lanka middels zijn verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt kunnen

de voorgelegde documenten verzoekers bewering afkomstig te zijn uit oost Sri Lanka niet aantonen.

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

van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève juncto artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen.

2.8. Waar verzoeker stelt dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van

artikel 48/4, §2, c) geen geloofwaardige verklaringen noodzakelijk zijn en poneert dat niet valt te

betwisten dat hij uit oost-Sri Lanka afkomstig is, gaat hij voorbij aan de motieven in de bestreden

beslissing die op uitgebreide en gedetailleerde wijze aangeven waarom geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers beweerde afkomst uit oost-Sri Lanka. Uit het onderzoek van verzoekers

verweer blijkt dat hij er niet in geslaagd is om de pertinente motieven in de bestreden beslissing met

betrekking tot zijn afkomst te weerleggen of te ontkrachten.

Elke aanvraag dient individueel te worden onderzocht waarbij de aanvrager op een voldoende concrete

manier dient aan te tonen dat hij een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. De aanvrager van de

subsidiaire beschermingsstatus kan bijgevolg, met name wat betreft de vraag of hij bij een terugkeer

naar het land van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet zou lopen, niet met een verwijzing naar de algemene toestand van het land van

herkomst volstaan maar moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen

bewijs van een individuele bedreiging vereist (RvS, nr. 177.396 van 29 november 2007). Doordat

verzoeker ongeloofwaardige verklaringen aflegt in het bijzonder betreffende zijn voorgehouden (recent)
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verblijf in oost-Sri Lanka, heeft hij zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk

gemaakt. Waar verzoeker voorhoudt dat het aantonen van een recent verblijf niet in rekening moet

genomen worden bij het onderzoek van de subsidiaire bescherming wijst de Raad erop dat het

aantonen van een recent verblijf de asielinstantie in de mogelijkheid stelt na te gaan of de asielzoeker

nood heeft aan internationale bescherming. Immers, bij een jarenlang verblijf in het buitenland valt niet

uit te sluiten dat de asielzoeker in een derde land een verblijfsrechtelijk voordeel geniet of zelfs het

staatsburgerschap heeft waardoor de noodzaak aan het recht op subsidiaire bescherming zou

wegvallen. Verzoeker toont overigens niet aan waarom hij zich niet in of rond de hoofdstad zou kunnen

vestigen nu uit niets blijkt dat hij in de negatieve aandacht zou hebben gestaan van de Srilankaanse

autoriteiten.

2.9. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid de betrokken beslissing heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit de

bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal in het eerste deel van de

beslissing op uitgebreide wijze de verklaringen van verzoeker uiteenzet. Vervolgens worden de

bevindingen weergegeven van het onderzoek van deze verklaringen. De Commissaris-generaal

concludeert ten slotte aan de hand van deze vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is

derhalve genomen in overeenstemming met de wetsbepalingen betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandeling, aangezien zij de feitelijke en juridische overwegingen vermeldt die eraan ten

grondslag liggen.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.

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 23 maart 2010 door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY M.-C. GOETHALS


