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nr. 54 107 van 5 januari 2011

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 Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op

23 december 2010 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 9 december 2010.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 4 januari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 januari 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. BORTELS, en van attaché H.

JONCKHEERE, 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 Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, is het Rijk binnengekomen op 12 november

2010 met de vlucht SN465 vanuit Entebbe en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 24

november 2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 2 december 2010.

1.3. Op 9 december 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 aan verzoeker per drager op 10 december 2010 ter kennis gebracht.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een etnische Tamil afkomstig uit Urelu, Jaffna district, Sri Lanka.

In september 2006 zou uw schoolbus (Ceylon Tamil Bus) vlakbij het Jaffna Hindu College in

brand gestoken zijn door een studentenvereniging die verbonden is met de Liberation Tigers of Tamil

Eelam (LTTE). U kon hierbij ontsnappen door een venster stuk te slaan. Het incident werd vastgelegd

op video door het leger dat een beetje verderop een kamp had. Na de gebeurtenis ging u met een

minibus terug naar huis en bleef gedurende een week binnen. Dan ging u opnieuw naar school. Op dat

moment kwam de politie naar de school en toonde de video in het kantoor van de directeur. Daarop

werden studenten, waaronder uzelf, erkend en beschuldigd van de aanslag. Hoewel jullie zeiden het

slachtoffer te zijn en niet de dader werden jullie toch gearresteerd en opgesloten. Na een week kon u

echter al vrijkomen omdat uw familie 50.000 roepies smeergeld had betaald. De daaropvolgende jaren

kwam u niet vaak buiten en bleef u steeds in de buurt. U kende toen geen enkel probleem. Op 9 mei

2010 nam u de bus naar het Jaffna Central College waar u vroeger school liep om er een certificaat op

te halen zodat u in Londen zou kunnen gaan studeren. Toen u bij uw terugkeer aankwam in het

busstation van Urelu werd u door twee soldaten meegenomen naar het legerkamp in Urelu. Een

vroegere vriend van u, Mohanakumar, die zelf ooit voor de “LTTE” zou hebben gewerkt en zich had

overgegeven aan het leger, had u aangeduid als LTTE-lid. U werd gedurende twee dagen opgesloten

en geslagen. Dan werd u vrijgelaten op voorwaarde dat u zich elke dag om 5 pm in het kamp zou

aanbieden, wat u gedurende een maand ook deed. Uw moeder, die bang was, zei dat u niet meer

moest gaan en nam u mee naar haar broer in Malakam. Daar leefde u gedurende drie maanden en half

ondergedoken. In september 2010 reisde u samen met uw oom met de bus naar Colombo waar u

gedurende tien dagen in het huis van een neef van uw moeder verbleef. Dan reisde u met uw eigen

paspoort met het vliegtuig naar India en vervolgens naar een Afrikaans land. Uw reis werd geregeld

door een smokkelaar. In Afrika diende u gedurende een maand in een huis te verblijven. De smokkelaar

nam uw paspoort af en u kreeg een vals Indisch paspoort met een visum voor Canada. Op 11 november

2010 reisde u per vliegtuig naar België, waar u een vervolgens een vlucht naar Canada zou nemen. In

de luchthaven van Zaventem werd u echter gearresteerd omwille van het valse paspoort waarmee u

reisde. Op 12 november 2010 diende u op de luchthaven van Zaventem een asielaanvraag in bij de

Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw nationale identiteitskaart,

uw geboorteakte, de overlijdensakte van uw vader, een certificate on residence and character,

een schoolcertificaat van O-level 2005 in het Tamil en in het Engels, een verklaring over de

gebeurtenissen opgesteld door uw moeder en gelegaliseerd door de Grama Sevaka en de Justice of

Peace.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u er niet in bent geslaagd om een vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Ten eerste kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen in verband met de bus die

in september 2006 in brand zou zijn gestoken en u betrokkenheid hierbij. Zo kon u om te beginnen niet

de exacte datum zeggen waarop deze aanval plaatsvond (zie gehoorverslag CGVS p. 5). Nochtans kan

er worden verwacht dat iemand die van dergelijk misdrijf wordt verdacht en daarvoor onschuldig

wordt opgesloten zich de dag waarop dit plaatsvond kan herinneren. Verder is het nogal vreemd dat u

op basis van een video waarop u te zien bent in de bus, als slachtoffer dus, zou worden beschuldigd als

één van de daders. De video bewijst integendeel precies uw onschuld. Voorts is het ook zeer

opmerkelijk dat u na het betalen van smeergeld na een week reeds werd vrijgelaten door de politie,

hoewel deze u hadden gearresteerd als beschuldigde. Niettegenstaande er wel corruptie mogelijk is in

Sri Lanka, is het onwaarschijnlijk dat ze hun eigen nationale veiligheid in het gedrang zouden brengen

door personen die verdacht zijn van terrorisme voor “LTTE” vrij te laten, zelfs niet tegen betaling.

Wanneer u werd gevraagd naar documenten die de aanslag of uw betrokkenheid hierin kunnen

bewijzen, stelde u hier niet over te beschikken. Nochtans verklaarde u zelf dat de video op de televisie

werd getoond en dat er artikels over het incident in de krant stonden. Er kan dus worden verwacht dat u

op zijn minst over een krantenartikel zou beschikken. Verder is het ook vreemd dat u bij uw vrijlating uit

de gevangenis een document van vrijlating kreeg maar dit ondertussen “verloren” bent (zie

gehoorverslag CGVS p. 5).

Ten tweede kan er ook geen enkel geloof worden gehecht aan uw verklaringen omtrent uw

problemen met het Srilankaans leger sinds 9 mei 2010. Zo kon u geen afdoende verklaring geven voor

de reden waarom uw eigen vriend u valselijk zou hebben beschuldigd van “LTTE”- lidmaatschap

(zie gehoorverslag p. 7). Ook uw verklaring dat u na twee dagen reeds werd vrijgelaten wijst erop dat u
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niet ernstig wordt verdacht en valt moeilijk te rijmen met het feit dat u zich dagelijks bij het legerkamp

moest melden. Indien u daadwerkelijk van banden met “LTTE” zou worden verdacht kan logischerwijze

worden gesteld dat men u niet zou vrijlaten maar eerder naar een High Security Camp zou worden

gebracht. Ook het feit dat u enkele maanden later het risico nam om via het checkpoint van Omanthai

met uw eigen identiteitskaart naar Colombo te reizen ondermijnt de geloofwaardigheid dat u door

de Srilankaanse autoriteiten werd geviseerd, temeer u zich na een maand niet meer bij het

legerkamp meldde en u intensief door het leger werd gezocht. Uverklaarde immers dat het leger tien

keer naar uw ouderlijk huis kwam om u te zoeken.Uw verklaringen dat uw oom de reis zo regelde dat u

’s nachts in Omanthai passeerde, dat Omanthai een ander district is dan Jaffna en dat het al vier

maanden geleden was dat u vluchtte voor het leger zijn in casu niet overtuigend. Bovenstaande

vaststelling wordt bevestigd door het feit dat u ook in Colombo zonder enig probleem een paspoort kon

verkrijgen zodat u naar het buitenland kon reizen. Uw verklaring dat het leger en het “paspoortkantoor”

geen connectie met elkaar hebben kan ook niet overtuigen.

Tot slot dient te worden verwezen naar de huidige algemene toestand in Sri Lanka. Uit de richtlijnen

van het UNHCR “UNHCR Eligibility Guidelines For Assessing The International Protection Needs

Of Asylum-Seekers From Sri Lanka” (dd. 5 juli 2010) blijkt dat de oorlog op 19 mei 2009 eindigde met

de overwinning van het Sri Lankaanse leger op “LTTE”. De situatie is sindsdien gevoelig verbeterd en

er wordt werk gemaakt om het hoge aantal “IDP’s” die zich in de vluchtelingenkampen bevinden

te hervestigen, terwijl personen die verdacht zijn van banden met “LTTE” in “High Security Camps”

blijven. In het licht van de gewijzigde situatie in Sri Lanka is het profiel van een gewone Tamil afkomstig

uit het noorden of het oosten niet meer voldoende om aanspraak te kunnen maken op een vorm

van internationale bescherming. Elk dossier dient individueel te worden behandeld en het al dan

niet toekennen van een internationaal beschermingsstatuut hangt er vooral van af of de

asielzoeker aannemelijk heeft gemaakt dat hij of zij tot één van de door het UNHCR opgesomde

risicoprofielen behoort. Personen die verdacht worden van banden met de “LTTE”, hetgeen u vreest bij

terugkeer naar Sri Lanka, kunnen als een mogelijk risicoprofiel worden beschouwd. In dergelijk geval

moet echter uit het individuele dossier blijken, namelijk door middel van documenten en/of

geloofwaardige verklaringen, of de asielzoeker daadwerkelijk banden heeft met de “LTTE” en in die

hoedanigheid nood heeft aan internationale bescherming. Zoals hierboven reeds werd uiteengezet heeft

u echter op geen enkele manier het CGVS weten te overtuigen van uw voorhanden profiel van

verdachte bij betrokkenheid bij de “LTTE”. Bijgevolg kan dan ook niet besloten worden dat u op dit

ogenblik bij een eventuele terugkeer naar Sri Lanka het risico loopt op vervolging zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie. Evenmin kan worden gesteld dat er in uw geval een reëel risico op ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou bestaan.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen bovenstaande

beslissing niet wijzigen. Uw nationale identiteitskaart en uw geboorteakte bevestigen louter uw identiteit

en uw nationaliteit. Hieraan wordt evenwel niet getwijfeld. Geen enkel van de door u ingediende

documenten volstaan echter om uw asielrelaas te staven.

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 eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van

28 juli 1951, de artikelen 48/3 en 48/4, §1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet),

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, de materiële motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijk bestuur,

waaronder het zorgvuldigheids-, het proportionaliteits- en het redelijkheidsbeginsel, voert verzoeker aan

dat verwerende partij ten onrechte geweigerd heeft geloof te hechten aan zijn verklaringen, minstens om

hem het voordeel van de twijfel te gunnen en hem de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus te verlenen. Hij betoogt dat zijn verklaringen volstrekt in lijn zijn met de algemene

specifieke informatie die beschikbaar is over Sri Lanka tijdens de betrokken periode en stelt dat hij

daarenboven een inspanning heeft geleverd om bijkomende documenten neer te leggen die zijn

asielaanvraag staven. Verzoeker vervolgt dat verwerende partij het redelijkheids- en

proportionaliteitsbeginsel schendt door geen geloof te hechten aan zijn verklaringen, louter op grond van

de overweging dat verweerder enkele elementen van het verhaal “nogal vreemd” of “opmerkelijk” vindt.

Onder verwijzing naar het rapport van UNHCR van 5 juli 2010 en Amnesty International van 28 mei
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2010 argumenteert verzoeker dat het einde van de oorlog in Sri Lanka niet geleid heeft tot het einde van

de veelvuldige mensenrechtenschendingen door de overheid en de asielaanvragen van personen met

bepaalde profielen een bijzonder nauwkeurig onderzoek naar mogelijke risico’s vereisen. Verzoeker

stelt dat hij onmiskenbaar aan het risicoprofiel, namelijk personen verdacht van banden met de LTTE,

beantwoordt en zijn asielaanvraag dan ook minstens met bijzondere nauwkeurigheid diende te worden

onderzocht, wat niet het geval is gelet op de korte duurtijd van het verhoor en de vage motivering van de

beslissing. Verzoeker verwijst verder naar de veelvuldige rapporten en krantenartikels die melding

maken van een ernstig probleem van willekeurige aanhoudingen en opsluitingen, gepaard gaande met

folteringen en gedwongen verdwijningen en naar de verschillende wetten die de politie en het leger

ruime bevoegdheden geven inzake aanhouding en opsluiting. Voorts onderneemt verzoeker een poging

om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen met betrekking tot de geloofwaardigheid

van de incidenten in 2006 en 2010. Wat zijn terugkeer naar Sri Lanka betreft wijst verzoeker erop dat

verscheidene bronnen bevestigen dat alle personen die het voorwerp uitmaken van een gedwongen

terugkeer overgebracht worden naar het “Criminal Investigation Department”, waar de nationaliteit en

het strafrechtelijk verleden worden nagegaan en de betrokkene daarenboven kan overgemaakt worden

aan de “State Inteliigence Service” (SIS) en/of het “Terrorist Investigation Department” voor

ondervraging en leden van de Tamil bevolking die afkomstig zijn uit het noorden en oosten onderworpen

worden aan een nauwkeuriger onderzoek.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van het algemeen beginsel van openbare orde dat

de eerbied voor de rechten van verdediging oplegt, voert verzoeker aan dat niettegenstaande het

Commissariaat-generaal op de hoogte werd gesteld van de tussenkomst van zijn raadsman, deze

laatste niet werd uitgenodigd voor het gehoor dat plaatsvond op 2 december 2010. Verzoeker betoogt

dat de eerbiediging van de rechten van verdediging een substantiële vormvereiste vormt die niet door

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan worden hersteld, en vraagt bij een weigering van de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus de bestreden beslissing te vernietigen.

Bij het verzoekschrift wordt een inventaris met 18 stukken gevoegd.

2.3. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat er geen geloof

kan worden gehecht aan zijn verklaringen in verband met de bus die in september 2006 in brand zou

zijn gestoken en zijn betrokkenheid hierbij, er ook geen geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen

omtrent zijn problemen met het Sri Lankaase leger sinds 9 mei 2010 en omdat uit de richtlijnen van

UNHCR “UNHCR Eligibility Guidelines For Assessing The International Protection Needs Of Asylum-

seekers From Sri Lanka” (5 juli 2010) blijkt dat de oorlog op 19 mei 2009 eindigde met een overwinning

van het Sri Lankaanse leger op de “LTTE” waardoor de situatie sindsdien gevoelig verbeterd is en het

profiel van een gewone Tamil afkomstig uit het noorden of het oosten niet meer voldoende is om

aanspraak te kunnen maken op een vorm van internationale bescherming.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen voldaan (R.v.St., nr. 167.477, 5 februari 2007; R.v.St., nr.

1.64.298, 31 oktober 2006; R.v.St., nr. 163.358, 10 oktober 2006; R.v.St., nr. 163.357, 10 oktober 2006;

R.v.St., nr. 149.149, 21 september 2005; R.v.St., nr. 149.148, 21 september 2005). Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoeke de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (R.v.St., nr. 169.217, 21 maart 2007). Het eerste middel

kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoeren.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 9 december 2010 (CG nr. 1001385), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (R.v.St., nr. 133.153, 25 juni 2004).
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2.4. In de mate dat verzoeker meent dat zijn rechten van verdediging werden geschonden omdat zijn

raadsman niet werd uitgenodigd voor het gehoor van 2 december 2010, wijst de Raad erop dat de

procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is, maar een administratieve

procedure en de verplichting om de rechten van verdediging na te leven, behoudens andersluidend

voorschrift, enkel gelden in tuchtzaken. Verzoeker werd bij zijn oproeping tot gehoor op de hoogte

gesteld dat hij zich kon laten bijstaan door een raadsman van zijn keuze en/of een vertrouwenspersoon

en niets belette hem om zijn raadsman in te lichten. Uit het gehoorverslag van 2 december 2010 blijkt

dat aan verzoeker onder andere de rol van de tolk en advocaat werd uitgelegd en verzoeker heeft

dienaangaande geen enkele opmerking gemaakt. Verzoeker licht overigens niet concreet toe op wijze

het gehoor niet regelmatig zou zijn verlopen. In de mate dat hij aanvoert dat het onderzoek

nauwkeuriger diende te gebeuren en het gehoor zeer kort was, wijst de Raad erop dat verzoeker niet

concreet toelicht welke elementen niet aan een onderzoek zijn onderworpen en welke gegevens hij niet

heeft kunnen aanbrengen, terwijl hij de mogelijkheid heeft dit te doen middels zijn verzoekschrift.

2.5. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.6. Verzoeker ontvluchtte naar eigen zeggen op 10 oktober 2010 zijn land van herkomst Sri Lanka per

vliegtuig naar India, in het bezit van zijn identiteitskaart en een paspoort, vanwaar hij doorreisde naar

“Afrika”, waar hij in het bezit werd gesteld van een vals paspoort met Canadees visum, en op 11

november 2010 doorreisde naar België. Blijkens verzoekers verklaringen zou hij op 8 september 2006

door het leger gefilmd zijn op het moment dat de schoolbus, waarmee hij naar school ging, door de

studentenvereniging in brand werd gestoken. Naar aanleiding van dit incident werden acht studenten,

waaronder verzoeker, herkend en beschuldigd van de aanslag. Verzoeker werd een week

vastgehouden en geslagen teneinde hem te doen bekennen dat hij lid was van de LTTE. Tegen betaling

werd hij vrijgelaten. De daaropvolgende jaren ging verzoeker niet veel buiten en kende hij geen

problemen.

Op 9 mei 2010 nam verzoeker de bus naar zijn vroegere school om er een certificaat op te halen om in

Londen te kunnen studeren. Bij terugkeer in Urelu werd hij door twee soldaten meegenomen naar het

legerkamp waar hij door M., een oude kennis die vroeger zelf lid was van de LTTE en later overgelopen

was naar het leger, aangewezen werd als lid van de LTTE. Verzoeker werd twee dagen gefolterd en

ondervraagd en daarna vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zich elke dag in het kamp zou

aanmelden. Na een maand oordeelde verzoekers moeder dat het te gevaarlijk was en zij bracht hem

naar zijn oom waar hij gedurende drie en een halve maand ondergedoken leefde. Per bus ging hij

samen met zijn oom naar Colombo waar hij een paspoort aanvroeg om naar zijn tante in Canada te

kunnen reizen.

2.7. Waar verzoeker onder punt (i) verwijst naar de algemene toestand in Sri Lanka sinds het einde van

de oorlog van 19 mei 2009, naar verschillende rapporten en de wetten die politie en leger ruime

bevoegdheden geven inzake aanhouding en opsluiting, benadrukt de Raad dat het louter aanhalen van

een vrees voor vervolging op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Deze

dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen. Verzoekers vrees

moet gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij hem aanwezig moet zijn, maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd. Zo volstaat het evenmin dat zijn verklaringen “in lijn (zijn) met de

algemene en specifieke informatie die beschikbaar is over Sri Lanka tijdens de betrokken periode” en hij
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“een inspanning (heeft) geleverd om bijkomende documenten neer te leggen die zijn asielrelaas staven”,

met name een krantenartikel als bewijs van het busincident (stuk 9, gevoegd bij het verzoekschrift). Wat

het bewuste krantenartikel betreft, waarvan de vertaling per faxkopie werd toegestuurd op 4 januari

2011, wijst de Raad erop dat dit krantenartikel hoogstens kan bevestigen dat “een bus van de Jaffna

Noord Transportdienst (…) door onbekende mensen in brand gestoken (werd)”, doch nergens aantoont

dat verzoeker bij dit incident betrokken was. Dit klemt des te meer nu de Raad vaststelt dat geen geloof

kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen over het incident van 2006, zoals blijkt uit hetgeen

volgt onder punt 2.8.. Hoe dan ook, het krantenartikel betreft enkel een scan waaraan geen objectieve

bewijswaarde kan worden toegekend omdat fotokopieën/faxkopieën of scans gemakkelijk te vervalsen

of te fabriceren zijn en aldus geen enkele waarborg bieden inzake authenticiteit. Volledigheidshalve wijst

de Raad erop dat verzoeker in het verzoekschrift geen enkele toelichting geeft over de wijze waarop hij

dit krantenartikel heeft verkregen en waarom hij dit stuk niet eerder heeft voorgelegd.

2.8. De Raad stelt vast met betrekking tot het incident in 2006 dat verzoeker in het verzoekschrift terecht

opmerkt dat hij het incident waarbij een aanslag zou gepleegd zijn op een schoolbus door de

studentenvereniging “vrij nauwkeurig (kon) situeren”. Echter, het is niet omdat verzoeker het incident,

dat, volgens zijn verklaringen, zou gekaderd hebben in een algemene boycot van de Jaffna

studentenvereniging sinds 9 september 2006 waaraan op zich niet wordt getwijfeld, nauwkeurig kan

situeren in de tijd dat hij aannemelijk maakt dat hij bij dit incident betrokken was of dat hij naar

aanleiding van dit incident werd beschuldigd van banden met de LTTE en opgesloten werd gedurende

één maand. Verzoeker verklaart immers dat het incident dichtbij het legerkamp plaatsvond en het leger

een video had gemaakt van de gebeurtenis (gehoor, p. 3). Het is dan ook ongeloofwaardig dat het leger

op het ogenblik dat de bus in brand werd gestoken door “petrol op de banden en op het dak van de bus”

(gehoor, p. 6) te gieten niets anders zou gedaan hebben dan het nemen van videobeelden en geen

poging zou ondernomen hebben om de daders van de brandstichting meteen op te pakken en te

arresteren. Meer nog, de videobeelden moeten dan ook de daders en de slachtoffers hebben

vastgelegd zodat het eveneens ongeloofwaardig is dat de politie naar aanleiding van dit incident plots

de slachtoffers, jongeren op weg naar hun school, zou beschuldigen en arresteren omwille van banden

met de LTTE. De Raad wijst er tevens op dat de inhoud van het door verzoeker neergelegd

krantenartikel niet overeenstemt met zijn verklaringen. Zo is er in het krantenartikel met geen woord

gerept over de LTTE en is er sprake van een “bus van (de) Jaffna Noord Transportdienst”, terwijl

verzoeker verklaarde dat het een “Ceylon Tamil Bus” betrof; is er in het krantenartikel sprake van

“onbekende mensen” terwijl verzoeker duidelijk stelde dat het om de studentenvereniging gesteund door

de LTTE ging naar aanleiding van het studentenprotest tegen het leger, hetgeen een krant toch wel zou

weten; en tenslotte blijkt dat de brandweer ter plaatse kwam die het vuur niet onder controle kreeg,

hetgeen meteen de vraag oproept hoe verzoeker kon gefilmd worden door het leger op een ogenblik dat

deze “werd (…) ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden”. Overigens dient bijkomend te worden

vastgesteld dat verzoeker verklaart dat hij geen enkel probleem kende met leger of politie tussen 2006

en zijn beweerde aanhouding in 2010 (gehoor, p. 6). In de mate verzoeker beweert dat hij vier jaar niet

veel buiten kwam en vier jaar niets deed (gehoor, p. 3-4) kan hij ook hier de Raad niet overtuigen

vermits op het schoolattest de data 2 april 2007 en 18 juli 2007 staan en verzoeker plots, na vier jaar

niets te hebben gedaan, een attest wilde aanvragen om in de “UK” naar een “British College” te gaan

om te studeren.

Dat zelfs de hoedanigheid van slachtoffer beschouwd kan worden als een voldoende band met een

onwettige handeling om een aanhouding te rechtvaardigen, zoals verzoeker het stelt, is een blote

bewering. Ook verzoekers verwijzing naar de noodwetten van 2005 en 2006 en “de veelvuldige klachten

van gezaghebbende mensenrechtenorganisaties en overheidsinstanties inzake willekeurige

aanhoudingen” zijn niet afdoende om de Raad te overtuigen dat verzoeker in 2006 omwille van zijn

loutere, toevallige aanwezigheid bij een aanslag op een schoolbus, het slachtoffer is geweest van een

willekeurige aanhouding waarbij hij werd beschuldigd van banden met de LTTE. De Raad is dan ook

van oordeel dat zelfs indien het incident met de bus plaatsvond in september 2006 in het kader van de

studentenprotesten, verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij omwille van zijn aanwezigheid als

slachtoffer aldaar - voor zover daar enig geloof aan gehecht kan worden – werd aangehouden en

beschuldigd van banden met de LTTE. De Raad wijst er dienaangaande nog op dat verzoeker geen

enkel begin van objectief bewijs kan voorleggen van zijn beweerde vervolgingsfeiten, vermits het enige

stuk dat wordt voorgelegd ter staving van dit incident een scan van een krantenartikel betreft. Met de

verwijzing naar rapporten waaruit blijkt dat er in ernstige mate corruptie is en vele aangehoudenen na

twee dagen worden vrijgelaten indien geen officieel aanhoudingsmandaat toont, verzoeker de

voorgehouden vervolgingsfeiten in zijn hoofde niet aan.
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2.9. Waar verzoeker voorhoudt op 9 mei 2010 te zijn aangehouden door twee soldaten en gedurende

twee dagen te zijn vastgehouden en gefolterd waarna hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich

elke dag zou aanmelden, stelt de Raad vast dat verzoeker van deze beweerde aanhouding en vrijlating

op voorwaarde geen enkel begin van bewijs heeft ingediend. Daarenboven staat verzoekers verklaring

dat hij via het checkpoint Omanthal met de bus naar Colombo vluchtte haaks op zijn beweerde vrees

voor vervolging omwille van de beschuldiging van banden met de LTTE en zijn vrijlating onder

voorwaarde in mei 2010. Immers, en in tegenstelling tot verzoekers lezing van het rapport van de “UK

Border Agency”, blijkt uit het rapport dat volgens sommige bronnen de checkpoints als doel hebben

verdachte personen te identificeren, Tamils te ontmoedigen om zich in Colombo te vestigen, diegene die

het meest kans lopen om ondervraagd te worden Tamils zijn, komende van het noorden en het oosten

(zoals verzoeker), Tamils zonder identiteitskaart, Tamils zonder residentie of tewerkstelling in Colombo

(zoals verzoeker) en diegene sinds kort terug uit het Westen, al komen arrestaties aan de checkpoints

zelden voor. Hetzelfde rapport vervolgt dat Tamils meer kans lopen voor onderzoek aan het checkpoint

en Tamils uit het noorden en het oosten gevraagd wordt naar hun “police registration certificate” samen

met hun identiteitskaart. Nog volgens dit rapport riskeren Tamils een uitgebreide ondervraging aan de

checkpoints die alleen bemand zijn door agenten die geen Tamil kunnen lezen, en lopen de personen

met een identiteitskaart uit Jaffna of het noorden de kans om kortstondig te worden aangehouden

teneinde hun identiteit te onderzoeken (UK Border Agency Report, p. 176). De Raad is derhalve van

oordeel dat indien verzoeker effectief zou worden gezocht omwille van banden met de LTTE, hij en zijn

oom niet het risico zouden hebben genomen om met de bus via een checkpoint naar Colombo te reizen.

Dat verzoeker samen met zijn oom na vier maanden uit zijn plaats van herkomst vluchtte, hij in het bezit

was van zijn identiteitskaart en de doortocht ’s nachts plaatsvond wijzigt niets aan de vaststellingen uit

het “UK Border Agency Report”, waaruit blijkt dat Tamils uit het noorden zonder registratie in Colombo

wel degelijk een groot risico lopen om ondervraagd te worden met betrekking tot hun identiteit zodat het

niet aannemelijk is dat verzoeker dit risico zou hebben genomen indien hij effectief zou worden gezocht

omwille van banden met het LTTE.

Dat het volgens verzoeker ook volstrekt aannemelijk is dat hij een paspoort kon verkrijgen zonder

aangehouden te worden wijzigt niets aan het oordeel van de Raad dat het legaal aanvragen in Colombo

van een paspoort door een jonge Tamil komende uit het noorden en beschuldigd/verdacht van banden

met de LTTE en het legaal verlaten van zijn land van herkomst haaks staat op zijn beweerde vrees voor

vervolging om reden dat hij banden zou hebben met de LTTE. De Raad is dan ook van oordeel dat

verzoeker de aanleiding van zijn beweerde vlucht uit zijn land van herkomst niet aannemelijk heeft

gemaakt en hij niet aantoont dat de Sri Lankaanse autoriteiten hem viseren omwille van banden met de

LTTE. Verzoeker toont derhalve niet aan dat hij beantwoordt aan het risicoprofiel zoals gesteld in de

richtlijnen van UNHCR “UNHCR Eligibility Guidelines For Assessing The International Protection Needs

Of Asylum-seekers From Sri Lanka” (5 juli 2010).

In de marge wijst de Raad er nog op dat verzoeker ter terechtzitting geen enkele klaarheid schept over

zijn reisweg. Zo dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen enkel begin van bewijs indient wanneer

hij zijn land van herkomst heeft verlaten. Daarenboven kan verzoeker niet toelichten uit welke

luchthaven in India hij zou zijn vertrokken, en in welk land of welke luchthaven in Afrika hij zou zijn

geland. Meer nog, de Raad dient vast te stellen dat verzoekers verklaringen ter terechtzitting niet

stroken met zijn verklaringen tijdens het gehoor. Bij het Commissariaat-generaal stelde verzoeker het

Indisch paspoort te hebben verkregen in Afrika van de agent en dat zijn eigen Sri Lankaans paspoort

werd afgenomen door de agent in Afrika (gehoor, p. 2 en 3), terwijl hij ter terechtzitting twee keer

verklaart dat zijn Sri Lankaans paspoort werd afgenomen door zijn Indische agent, en hij naar “Afrika”

reisde met een Indisch paspoort.

2.10. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (R.v.St., nr. 163.124, 4 oktober 2006; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.205). In het relaas mogen dan ook geen hiaten,

vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). Verzoeker gaat eraan voorbij dat de informatie omtrent de

algemene situatie in Sri Lanka een geloofwaardig asielrelaas kan ondersteunen, maar niet vermag de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig relaas te herstellen.
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2.11. Vermits verzoeker geen enkel objectief begin van bewijs indient van zijn voorgehouden

betrokkenheid met de LTTE, zijn verklaringen omtrent zijn betrokkenheid bij het incident in 2006 en zijn

aanhouding in 2010 niet geloofwaardig zijn, hij op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat hij

door de Sri Lankaanse autoriteiten incluis het leger wordt geviseerd en hij op legale wijze een paspoort

kon verkrijgen en zijn land van herkomst op veilige wijze kon verlaten, kan in hoofde van verzoeker geen

vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.12. Elke aanvraag voor subsidiaire bescherming moet individueel worden onderzocht, waarbij de

aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een persoonlijk risico op

ernstige schade loopt. De loutere verwijzing naar een algemene toestand in het land van herkomst is

niet voldoende. Mede in acht genomen wat vooraf gaat, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont

dat hij wordt vervolgd of geviseerd door zijn autoriteiten en dat hij het slachtoffer dreigt te worden van

een vervolging die zou resulteren in een straf die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet uitmaakt. Verzoeker toont ook

niet aan dat hij actueel in Sri Lanka het slachtoffer dreigt te worden van ernstige bedreiging als gevolg

van willekeurig geweld in geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Zo op grond van het Country of Origin Information Report (p.195-196), Sri Lanka 2010, wordt

aangenomen dat (alle) Sri Lankanen, die gedwongen terugkeren uit het buitenland het voorwerp zijn van

een nationaliteitscontrole en een onderzoek naar hun strafrechtelijk verleden door de “Criminal

Investigations Department” en afhankelijk van het geval doorverwezen kunnen worden naar de “State

intelligence Service” en/of “Terrorist Investigation Department” voor ondervraging is de Raad van

oordeel dat een nationaliteitscontrole, een controle van het strafrechtelijk verleden en een uitvoerige

ondervraging door de officiële instanties op zich geen vervolging is in de zin van het Verdrag van

Genève noch een vervolging die resulteert in het risico op het lopen van ernstige schade. In de mate dat

verzoeker verwijst naar het feit dat hij een Tamil is uit het noorden, zonder paspoort, wijst de Raad op

de informatie in hetzelfde rapport waaruit blijkt dat Tamils uit het noorden een “greater scrutiny than

others” (eigen vertaling: nauwkeurig onderzoek dan andere) riskeren en mogelijks meer problemen

ondervinden en eventueel aangehouden worden indien zij het voorwerp zijn van een aanhoudingsbevel,

een strafregister hebben, connecties hebben met/betrokken zijn bij de LTTE, illegaal vertrokken zijn uit

Sri Lanka, betrokken zijn bij de media of een NGO of niet in het bezit zijn van een identiteitskaart of

andere documentatie. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij door zijn autoriteiten wordt

geviseerd om welke reden dan ook en het loutere feit dat hij een nauwkeuriger onderzoek zou krijgen bij

binnenkomst is onvoldoende. Het feit dat verzoeker niet meer in het bezit is van een paspoort belet hem

niet een nieuwe aanvraag in te dienen, hetgeen volgens het Country of Origin Information Report (p.

190) tot de mogelijkheden behoort.

Voorts merkt de Raad op dat in het kader van huidig beroep enkel uitspraak kan worden gedaan over

het vluchtelingenstatuut en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, en niet over de

verwijdering van de vreemdeling, waaronder een eventuele maatregel tot gedwongen terugkeer.

2.13. De brief van verzoekers moeder kan niet worden aangenomen als objectief bewijs van de door

verzoeker voorgehouden feiten, temeer de inhoud van het schrijven niet overeenstemt met verzoekers

relaas. De overige identiteitsdocumenten/schoolattesten zijn slechts een aanwijzing van zijn identiteit,

de krantenartikels en de rapporten betreffen de algemene situatie in Sri Lanka en het krantenartikel dat

het incident in 2006 betreft wordt besproken onder het punt 2.7..

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 vijf januari tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


