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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4977 van 14 december 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 15 oktober 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 26 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 27 november 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
december 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL,
loco advocaat A. HENDRICKX en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1      Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:
“U verklaarde de Sri Lankaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van de noordelijk  gelegen
Jaffna-regio. U diende op 5 juni 2000 een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. Deze
aanvraag werd op 1 februari 2001 kennelijk  ongegrond bevonden door de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) en deze beslissing werd in beroep door het Commissariaat-generaal (CGVS) bevestigd op 31
oktober 2003. U keerde niet terug naar Sri Lanka en op 11 mei 2007 diende u een tweede asielaanvraag
in bij de Belgische autoriteiten. Bij een terugkeer naar Sri Lanka vreest u problemen te kennen met het
Sri Lankaanse leger omdat dorpsgenoten en militaire groeperingen hen zullen inlichten over uw
voormalige aktiviteiten voor de LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), met name het smokkelen van
goederen per boot van India naar Sri Lanka van 1985 tot 1998. Uw echtgenote en drie k inderen
verblijven heden te Mathagal (onder controle van het Sri Lankaanse leger). Ter ondersteuning van uw
tweede asielaanvraag legde u foto’s voor van uw echtgenote en drie k inderen.”
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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.

3.1       De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Vooreerst dient opgemerkt dat u uw opgegeven identiteit onvoldoende staaft. U overhandigde tijdens uw
eerste asielaanvraag een gelegaliseerde kopie van uw geboorteakte (in het Tamil en een Engelse
vertaling) en bij uw tweede asielaanvraag toonde uw foto’s van uw familieleden. De door u voorgelegde
kopie van uw geboorteakte is evenwel geen identiteitsbewijs en er is geen zekerheid dat dit document
op u van toepassing is. U stelde (maandelijks) telefonisch contact te hebben met uw familie in Sri
Lanka en u beloofde tijdens het gehoor op het CGVS uw familie te contacteren om documenten per fax
te laten overkomen. Heden heeft u nog steeds niets overgemaakt aan het CGVS en heeft u nagelaten
om te verduidelijken waarom u er niet in slaagde (zie gehoorverslag 2de asielaanvraag CGVS p. 3 en
12). Nochtans verblijft u al ruim zeven jaar in België en mag aangenomen worden dat u kopies van de
identiteitsdocumenten (“national identity card” en/of legerpasjes en/of “postal identity card”) van uw
echtgenote en drie volwassen kinderen, alsook uw huwelijksakte probleemloos zou kunnen overmaken.
Volgens uw verklaringen zou u uw “national identity card (NIC)” in 2000 te Colombo kwijtgeraakt zijn en
een bewijs van verlies van uw NIC zou u in België zijn kwijtgeraakt bij een verhuis. Voorts beweerde u
dat uw origineel Sri Lankaans paspoort tijdens uw reis, in Roemenië, door uw reisagent in beslag werd
genomen (zie gehoorverslag 2de asielaanvraag CGVS p. 2). Het gebrekkig bezit van bewijskrachtige
identiteitsdocumenten is bijgevolg volledig aan uzelf te wijten. Uw gebrekkige medewerking laat het
CGVS niet toe een juiste inschatting te maken van uw identiteit, profiel en familiale situatie. Dit
ondermijnt uw geloofwaardigheid en de ernst van uw ingeroepen vrees.
Verder dient opgemerkt dat u uw huidige vrees deels baseert op uw ingeroepen problemen bij uw eerste
asielaanvraag. Tijdens uw eerste asielaanvraag beweerde u ten overstaan van DVZ dat toen u in juli
1998 aan het vissen was met uw schoonbroer Alfred de Sri Lankaanse marine jullie zonder reden tegen
hield en jullie hardhandig werden aangepakt. U schoonbroer overleed en u werd gewond achtergelaten.
De LTTE zou u overgebracht hebben naar een ziekenhuis waar u tien dagen verbleef (zie
gehoorverslag 1ste asielaanvraag DVZ vraag 42). Tijdens uw gehoor in dringend beroep beweerde u
evenwel in januari 1998 tijdens het vissen door de Sri Lankaanse marine te zijn mishandeld. Er was
geen concrete aanleiding voor dit incident en u diende één maand in het ziekenhuis verzorgd te
worden (zie gehoorverslag 1ste asielaanvraag CGVS p. 3 en 4). Heden, bij uw tweede asielaanvraag,
stelde u dat u in 1992 samen met uw schoonbroer Alfred verder in zee ging vissen dan was
toegelaten en jullie betrapt werden door de Sri Lankaanse zeemacht. Jullie werden geslagen en
overboord gegooid. U werd nadien opgemerkt door de tijgers en ongeveer één maand verzorgd in een
ziekenhuis. Het lichaam van uw schoonbroer werd nooit aangetroffen (zie gehoorverslag 2de
asielaanvraag CGVS p. 8). Geconfronteerd met de vaststelling dat u deze gebeurtenis heden veel eerder
situeerde, verklaarde u dat in 1993 het Sri Lankaanse leger Jaffna binnenviel en dat dit incident zich
nadien voordeed maar u niet meer weet wanneer precies (zie gehoor 2de asielaanvraag CGVS p. 9).
Bovenstaande tegenstrijdige verklaringen ondermijnen uw geloofwaardigheid. Er kan immers
rederlijkerwijs verwacht worden dat bepaalde ervaringen in uw leven dermate in uw geheugen gegrift
staan dat u in een later stadium nog een gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven.
Bovendien kan u niet het minste bewijs voorleggen van dit éénmalig incident met de Sri Lankaanse
autoriteiten (bijvoorbeeld krantenartikel, overlijdensakte schoonbroer of ziekenhuisattest van uw
opname).
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Voorts dient opgemerkt dat uw aangehaalde vrees bij terugkeer naar Sri Lanka (verraden te worden)
enkel gebaseerd is op een vermoeden en stelde u uitdrukkelijk  dat uw echtgenote en (volwassen)
kinderen nooit zijn lastig gevallen vanwege uw smokkelaktiviteiten uit het verleden voor de LTTE,
niettegenstaande ze reeds geruime tijd in een gebied wonen dat door de Sri Lankaanse autoriteiten
wordt gecontroleerd (zie gehoorverslag 2de asielaanvraag CGVS p. 7).
U heeft bijgevolg onvoldoende aannemelijk  gemaakt een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de
Vluchtelingenconventie te moeten koesteren.
Voorts dient opgemerkt dat u stelde niet naar Sri Lanka te kunnen terugkeren vanwege de algemene
verslechterde situatie. U beweerde niet naar Colombo te kunnen terugkeren (en u er eventueel te
vestigen) omdat uw kennissen en familie weten dat u aktief was voor de tijgers en u zullen verraden. Uit
informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief
dossier blijk t evenwel dat de situatie in de hoofdstad Colombo niet van die aard is dat modale Tamils
worden vervolgd louter omwille van hun etnische achtergrond (zie Cedoca CL 2007-010w). Ook de
recente evoluties wijzen niet op een vervolging van Tamils in de hoofdstad Colombo omwille van hun
etnische achtergrond. In het kader van "cordon and search operations" worden wel degelijk  mensen
gearresteerd en opgesloten maar deze maatregelen kunnen worden beschouwd als algemene
veiligheidsmaatregelen genomen door de Sri Lankaanse staat ter preventie van mogelijke
"LTTE"-aanslagen in de hoofdstad. Bovendien stelt "U.K. Home Office" dat het leven voor iedereen in de
hoofdstad, ongeacht de etnische afkomst, onderworpen is aan strenge veiligheidsmaatregelen. Wat
betreft de verdwijningen in Colombo dient te worden opgemerkt dat zowel Tamils, moslims als
Singhalezen het slachtoffer van ontvoeringen kunnen zijn. Bovendien zijn deze verdwijningen niet toe te
schrijven aan één organisatie of belanghebbende partij. Uit informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt kan worden afgeleid dat de meerderheid van de Tamilbevolk ing in
Colombo geen reëel risico loopt op willekeurige ontvoeringen en moorden, dit gezien het relatief k lein
aantal ontvoeringen die sinds augustus 2006 hebben plaatsgevonden in Colombo. Verder dient te
worden vastgesteld dat UNHCR stelt dat vooral Tamils afkomstig uit het noorden of het oosten van het
land in Colombo kwetsbaar zijn voor willekeurige aanhoudingen en verdenking van LTTE-lidmaatschap.
Andere bronnen stellen echter dat het leven in Colombo weliswaar onderworpen is aan strenge
veiligheidsmaatregelen maar dat de meerderheid van de Tamilbevolk ing niet geraakt worden door
arrestaties. In casu is het ook niet aannemelijk  dat u door de Srilankaanse overheid als potentieel
LTTE-lid of sympathisant zou worden beschouwd. U heeft immers geen geloofwaardige elementen
aangehaald die dit aantonen. Uit wat voorafgaat volgt dat er in uw geval onvoldoende aanwijzingen zijn
waarom een intern vluchtalternatief naar Colombo niet op u van toepassing zou zijn, temeer u, volgens
uw verklaringen, probleemloos een Sri Lankaans paspoort heeft bekomen in 2000, u probleemloos in
2000 een pasje kreeg van het Sri Lankaanse leger om van Vavuniya naar Colombo te reizen en u heden
niet officieel wordt gezocht/vervolgd door de Sri Lankaanse autoriteiten (zie gehoorverslag 2de
asielaanvraag CGVS p. 2-4). U heeft dan ook niet aannemelijk  gemaakt dat u bij een eventuele
terugkeer naar Sri Lanka een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming.”

3.2 Verzoeker voert de schending aan van artikel 62 van de voormelde wet van 15
december 1980 en is het niet eens met de argumentatie van de bestreden beslissing.
Aangaande zijn identiteit, stelt verzoeker dat het bijzonder moeilijk is voor hem om
bijkomende bewijzen voor te leggen, hetgeen volgens hem trouwens overbodig is gezien hij
reeds een gelegaliseerde kopie van zijn geboorteakte, waarvan de authenticiteit nergens
betwist wordt, neerlegde bij zijn eerste asielaanvraag.
Wat betreft het voorval met zijn schoonbroer Alfred, verklaart verzoeker dat zij zich niet meer
herinnert wanneer het juist plaatsvond en haalt aan dat hij “meer drinkt dan gebruikelijk”. Hij
bevestigt dat hij lange tijd in het ziekenhuis werd verzorgd, maar kan geen gedetailleerde en
coherente omschrijving meer geven. Hij koestert een vrees om terug te keren omwille van
zijn smokkelactiviteiten voor LTTE in het verleden.

3.3 De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de wet van 15
december 1980, heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de
administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat de rechtszoekende kan
oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.
Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de
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materiële motiveringplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt
onderzocht (R.v.St., nr. 133.153, 25 juni 2004).
De Raad merkt op dat verzoeker zijn identiteit, recente afkomst en familiale situatie niet
afdoende aantoont. Uit de door hem bij zijn eerste asielaanvraag neergelegde gelegaliseerde
kopie van zijn geboorteakte kan zijn identiteit niet afgeleid worden gezien niet vaststaat dat dit
document op hem van toepassing is. Verzoekers stelling dat het overbodig is bijkomende
documenten bij te brengen, gezien hij reeds voormelde geboorteakte neerlegde, volstaat
derhalve niet. Verzoeker verblijft reeds zeven jaar in België en heeft wekelijks contact met zijn
familie, waardoor redelijkerwijs kan aangenomen worden dat hij voldoende tijd en
mogelijkheden gehad heeft om de nodige bewijsstukken aan de bevoegde asielinstanties over
te maken. Verzoeker toont bijgevolg zijn identiteit niet aan, hetgeen een negatieve indicatie is
voor zijn geloofwaardigheid.
De Raad stelt vast dat verzoeker zijn vrees om verraden te worden bij terugkeer naar Sri
Lanka omwille van vroegere smokkelactiviteiten voor het LTTE niet aannemelijk maakt
gezien het een loutere bewering betreft, die door hem verder niet onderbouwd wordt.
Verzoeker baseert zijn huidige vrees ook deels op de door hem ingeroepen problemen
tijdens zijn eerste asielaanvraag, met name een incident met zijn schoonbroer Alfred, waarbij
zij tegengehouden zouden zijn door de Sri Lankaanse marine terwijl ze op zee aan het
vissen waren. Hij legde echter tegenstrijdige verklaringen af omtrent dit voorval doordat hij
tijdens zijn eerste asielaanvraag voor Dienst Vreemdelingenzaken (verder: DVZ) verklaarde
dat de marine hen in juli 1998 tegenhield zonder reden en verzoeker tien dagen in een
ziekenhuis verbleef (administratief dossier, stuk 12, p. 1), terwijl hij voor het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (verder: CGVS) in dringend
beroep stelde dat dit in januari 1998 gebeurde en hij één maand in een ziekenhuis verzorgd
diende te worden (administratief dossier, map eerste asielaanvraag, stuk 6, p. 3-4). Bij zijn
tweede, huidige asielaanvraag verklaart verzoeker dan weer dat dit incident zich voordeed in
1992 en er wel degelijk een reden was voor de tussenkomst van de marine, namelijk dat zij
verder in zee gingen vissen dan toegelaten was. Verzoeker zou nadien opgemerkt zijn door
het LTTE en ongeveer één maand in een ziekenhuis verbleven hebben (administratief
dossier, map tweede asielaanvraag, stuk 3, p. 8) Hij tracht deze tegenstrijdigheden te
verklaren door te stellen dat hij meer drinkt dan gebruikelijk, hetgeen niet dienstig is ter
weerlegging van zijn incoherente verklaringen. Er kan immers verwacht worden dat
gebeurtenissen die een wezenlijke impact hadden op zijn leven en de rechtstreekse
aanleiding vormden voor het vertrek uit het land van herkomst, dermate in het geheugen
gegrift staan dat verzoeker hierover in een later stadium nog een coherente beschrijving kan
geven. Gelet op de vastgestelde tegenstrijdigheden en het ontbreken van enig begin van
bewijs omtrent dit éénmalig incident, kan geen geloof gehecht worden aan verzoekers
voorgehouden vrees. De Raad merkt op dat de bestreden beslissing bovendien terecht
opmerkt dat verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat (i) hij na dit incident geen problemen meer
gekend heeft met de autoriteiten (administratief dossier, map eerste asielaanvraag, stuk 6, p.
4) (ii) zijn echtgenote en kinderen nooit zijn lastiggevallen omwille van zijn beweerde
vroegere smokkelactiviteiten voor het LTTE, hoewel ze reeds geruime tijd in een gebied
wonen dat door de Sri Lankaanse autoriteiten wordt gecontroleerd, hetgeen door verzoeker
niet weerlegd wordt (administratief dossier, map tweede asielaanvraag, stuk 3, p. 7).

4.1      Verzoeker vraagt de toekenning van het statuut van subsidiaire bescherming en stelt
dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4, §2, c, van de
voormelde wet van 15 december 1980 ten gevolge van het aan de gang zijnde gewapende
conflict tussen LTTE en het leger.

4.2 Uit het antwoorddocument van Cedoca (administratief dossier, map tweede
asielaanvraag, stuk 16) 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. Zakenmannen,
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politieke figuren, 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, 15 november 2007, p. 174-176,
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/sri-lanka-151107.doc).
Verzoekers recente afkomst uit het noorden van Sri Lanka en zijn vrees voor de Sri
Lankaanse autoriteiten worden niet afdoende aangetoond. Verzoeker beschikt aldus over een
intern vluchtalternatief in Colombo, te meer daar hij, volgens zijn verklaringen, in 2000
probleemloos een Sri Lankaans paspoort en een pasje om van Vavuniya naar Colombo te
reizen zou verkregen hebben van de autoriteiten (administratief dossier, map tweede
asielaanvraag, stuk 3, p. 2-4) en er bovendien geen geloof kan worden gehecht aan zijn
voorgehouden profiel (zie 3.3).
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 december 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.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4896&l=1
http://www.minbuza.nl/
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/sri-lanka-151107.doc
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De griffier,     De voorzitter,

 R. SANEN.     W. MULS.


