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nr. 95 983 van 28 januari 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 22 oktober 2012

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

staatlozen van 20 september 2012.

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.

Gelet op de beschikking van 11 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat C. GYSEMBERG loco

advocaat S. VAN ROSSEM en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Tamil, afkomstig uit Jaffna, Sri Lanka. U bent in het bezit van de

Sri Lankaanse nationaliteit. In 1995 verhuisde u met uw ouders naar Kalmadinakulam, Vavuniya, waar u

tot uw vertrek naar België woonachtig was. Op 12 november 2009 verliet, u vergezeld van uw vader, M.

V. (O.V. .X), Sri Lanka. Jullie reisden eerst met het vliegtuig van Abu Dhabi naar Jordanië, van waaruit

jullie over de weg verder reisden naar België. Op 22 november 2009 kwamen jullie in België aan en de

volgende dag diende uw vader hier een eerste asielaanvraag in. U was op dat moment nog minderjarig.

Op 24 februari 2011 werd inzake voornoemde asielaanvraag van uw vader door het Commissariaat-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
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beschermingsstatus genomen. Op 20 mei 2011 werd deze beslissing bevestigd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen. Zonder sinds uw aankomst in november 2009 België nog verlaten te

hebben, dienden uw vader en uzelf, ondertussen was u meerderjarig geworden, op 28 juni 2011

opnieuw in België een asielaanvraag in. Op 15 juli 2011 werd in de tweede asielaanvraag van uw vader

evenwel door de Dienst Vreemdelingenzaken besloten tot een weigering tot in overwegingname van

een asielaanvraag. Uit uw verklaringen ten overstaan van het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw

asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die door uw vader werden ingeroepen in het kader van zijn

eerste asielaanvraag. Zo beaamde u Sri Lanka verlaten te hebben naar aanleiding van de LTTE-

activiteiten (Liberation Tigers of Talim Eelam, Tamiltijgers) van uw broers S. en J, waardoor jullie

problemen met het leger vreesden. Uw broer J. sloot zich in februari 2009 aan bij het LTTE. Sindsdien

werd niets meer van hem vernomen. Uw andere broer S. werd op 27 september 2009 opgepakt. Nog

diezelfde dag verlieten u, uw vader en de rest van het gezin jullie woning in Vavuniya. Deze gebeurtenis

vormde tevens de directe aanleiding voor het vertrek van u en uw vader uit Sri Lanka. Sinds 27

september 2009 werd evenmin nog iets van uw broer S. vernomen. Het lot van uw beide broers is u tot

vandaag onbekend. Bij terugkeer naar Sri Lanka vreest u hernieuwde problemen met het leger omwille

van het LTTE-profiel van uw familie. Uzelf was in het verleden zelf nooit persoonlijk betrokken bij

activiteiten van het LTTE. Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag legde u volgende

documenten neer: enkele gekopieerde bladzijden van een bankboekje op naam van uw vader als bewijs

dat u in Vavuniya hebt gewoond; medische documenten opgesteld in België over de

gezondheidstoestand van uw vader; uw identiteitskaart en uw geboorteakte.

B. Motivering

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw asielaanvraag integraal steunt op dezelfde

motieven die terzake door uw vader, M. V., op 10 februari 2011 werden uiteengezet ten overstaan van

het Commissariaat-generaal in zijn eerste asielaanvraag. In het kader van zijn eerste asielaanvraag

werd, zoals reeds vermeld een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen, die luidt als volgt:

"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. Omwille van

onderstaande redenen kan er namelijk geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u uw land van

herkomst diende te verlaten uit vrees dat uw zoon K. zou worden opgepakt door de militairen.

Ten eerste legde u geen enkel bewijs neer dat aantoont dat het leger werkelijk op zoek zou zijn

geweest naar uw zoon K. Volgens uw verklaring was dit zo omdat uw andere zoon S. gearresteerd werd

door het leger. Uw blote bewering dat wanneer één familielid wordt verdacht van iets, de militairen dan

ook andere familieleden van die persoon zullen verdenken (zie gehoorverslag CGVS p. 9) is

onvoldoende om uw vrees aannemelijk te maken. Daarenboven valt deze redenering niet te rijmen met

uw bewering dat het leger al gedurende lange tijd op zoek was naar S. (zie gehoorverslag CGVS p. 10)

maar dat u pas op het moment dat S. gearresteerd was met K. bent gevlucht. Ook op het einde van het

gehoor wanneer u werd gevraagd waarom u denkt dat u of uw zoon bij terugkeer naar Sri Lanka zal

worden ontvoerd en verwijderd, kon u dit enkel argumenteren door te stellen dat dit soort dingen nu

eenmaal gebeuren in uw land (zei gehoorverslag CGVS p. 12). Dergelijke algemene uitspraken kunnen

echter op geen enkele manier uw persoonlijke vrees aantonen.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat u verschillende verklaringen aflegde omtrent de

reden waarom het leger op zoek zou zijn naar K. In eerste instantie verklaarde u dat S.

was gearresteerd en hierdoor ook andere familieleden zouden worden verdacht door het leger

(zie gehoorverslag CGVS p. 9). Wanneer u even later opnieuw wordt gevraagd waarom het leger op

zoek was naar K. stelde u dan weer dat hij nogal groot is en dat hij de Tamil Tijgers zou

hebben geholpen met onder andere het geven van voedselpakketten (zie gehoorverslag CGVS p. 12).

De vaststelling dat u twee keer een andere reden aangeeft, ondermijnt nog verder de geloofwaardigheid

van uw verklaringen. Daarenboven verklaarde u dat u van andere mensen hebt horen zeggen dat K. de

Tamil Tijgers heeft geholpen (zie gehoorverslag CGVS p. 12), hetgeen impliceert dat u het zelf niet

zeker zou weten.

Ten derde legde u zeer vage verklaringen af wanneer het ging over de connecties die uw zonen

zouden hebben gehad met de LTTE. Wat betreft J, weet u niet sinds wanneer hij lid zou zijn

geweest van de LTTE (zie gehoorverslag CGVS p. 12). Hoewel hij volgens u is beschoten door de
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militairen en hij daardoor Sri Lanka is ontvlucht, kunt u zich niet herinneren in welk jaar dat gebeurd zou

zijn (zie gehoorverslag CGVS p. 12). Na lang nadenken noemt u het jaartal 2005 maar rekening

houdend met het vredesbestand dat pas in 2006 werd beëindigd, is dit weinig waarschijnlijk. Ook wat

betreft S. kunt u niet zeggen sinds wanneer hij lid zou zijn geweest van de LTTE en weet u

überhaupt ook niet óf hij wel lid was of niet. Bovendien wist u ook niet waar hij verbleef of wat hij voor de

LTTE deed (zie gehoorverslag CGVS pp. 9 – 10). Uw verklaring dat u dit niet zomaar kunt vragen, is

geen afdoend argument dat u helemaal niets zou weten over de activiteiten van uw eigen zoon. Ook

wat betreft K. zou u van andere mensen hebben horen zeggen dat hij de Tamil Tijgers zou

hebben geholpen met onder andere het geven van voedselpakketten. Het is echter niet geloofwaardig

dat andere mensen hiervan op de hoogte zouden zijn geweest maar u als zijn vader bij wie hij inwoonde

dit niet zou hebben geweten.

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, uw gelegaliseerde kopie van uw geboorteakte en

uw huwelijksakte bevestigen louter uw identiteit, uw nationaliteit en uw burgerlijke staat. Hieraan

wordt evenwel niet getwijfeld. Ze volstaan echter niet om uw recent vertrek uit het noorden van Sri

Lanka en uw hieraan verbonden asielrelaas te staven. De attesten uitgegeven door de Human Rights

Commission of Sri Lanka en de Sri Lanka Red Cross Society bevestigen enkel dat er een klacht werd

ingediend omtrent de verdwijning van uw zoon S. Ze bewijzen echter niet dat uw zoon werkelijk

is verdwenen."

U hebt in het kader van uw eigen asielaanvraag geen elementen aangebracht die een ander

licht werpen op bovenstaande appreciatie. Integendeel, bijkomende tegenstrijdigheden werden

vastgesteld tussen uw persoonlijke verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal in het kader

van uw huidige asielaanvraag en deze van uw vader afgelegd op 10 februari 2011 op het de zetel van

het Commissariaat-generaal in het kader van zijn eerste asielaanvraag betreffende het lot van uw

broer J, wat nauw verband houdt met uw beweerde LTTE-profiel. Zo gaf u op het Commissariaat-

generaal te verstaan dat uw broer J. zich in februari 2009 aansloot bij het LTTE en zijn lot en

verblijfplaats u en uw familie sindsdien onbekend is (gehoorverslag CGVS, p. 2 en 3). Zo weten jullie

niet of hij bijvoorbeeld de oorlog (Eelam IV) overleefd heeft (CGVS, p. 3). U voegde er nog aan toe dat

hij zich in februari 2009 aansloot bij het LTTE nadat hij diezelfde maand door leden van de paramilitaire

groepering PLOTE in zijn voet werd geschoten. Dit was de enige keer dat u weet dat hij gewond

geraakte (CGVS, p. 3). Betreffende de persoonlijke problemen en het lot van uw broer J. legde uw vader

tijdens voornoemde gehoor geheel andere verklaringen af. Hij verklaarde over J. dat deze gehuwd is en

in Maleisië woonachtig is (gehoorverslag vader CGVS 1ste AA, p. 5). Hij zou, vervoegde hij, in het

verleden wel lid zijn geweest van het LTTE, maar zou Sri Lanka verlaten hebben meteen nadat hij door

militairen in het been geschoten werd. Uw vader situeerde zijn vertrek uit Sri Lanka ergens rond het jaar

2005 (CGVS vader 1ste AA, p. 12). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden slaagde u er niet in

een aannemelijke verklaring hiervoor te geven (CGVS, p. 7).
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Voorts dient er op gewezen te worden dat op een asielzoeker de verplichting rust om van bij

aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over

zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen

bij de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over de asielaanvraag. De asielinstanties mogen van

een asielzoeker correcte verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten. Uit de stukken in

het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u niet heeft voldaan aan

deze medewerkingsplicht. Uit informatie verkregen van de Deense Ambassade in New Delhi, India,

waarvan een kopie zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat u op 9 september 2009 door de

Deense ambassade in New Delhi, een Schengenvisum geldig voor 90 dagen werd uitgereikt. Dit visum

was geldig van 29 oktober 2009 tot 22 januari 2010 en werd uitgereikt met het oog op een bezoek aan

uw oom (broer van uw vader), U. M, die op dat ogenblik in Denemarken woonachtig was. U repte

hierover met geen woord tijdens uw gehoor op het Commissariaat-generaal en stelde tijdens uw gehoor

zelfs nooit een paspoort te hebben gehad, nooit naar een ander land van de Europese Unie te zijn

gereisd, nooit familie te hebben gehad woonachtig buiten Sri Lanka en nooit een (reis)visum te hebben

aangevraagd (CGVS, p. 5 tem. 7). Na confrontatie met voornoemde informatie van de Deense

ambassade in New Delhi aangaande het aan u in het verleden uitgereikte Schengenvisum, ontkende u

zelfs deze feiten. U verklaarde hierbij nooit een oom te hebben gehad in Denemarken en bleef ook

naderhand volhouden nooit in het bezit te zijn geweest van een Sri Lankaans paspoort en nooit via de

Deense ambassade in New Delhi een visum voor Denemarken te hebben aangevraagd (CGVS, p. 8). U

stelde tot slot ook nooit in Denemarken geweest te zijn (CGVS, p. 7). Dit alles en de vaststelling dat u er

enerzijds niet in slaagde enig stuk neer te leggen ter staving van uw reisweg van Sri Lanka naar België

en anderzijds ook niet kon aangeven via welke route u van Jordanië over de weg naar België reisde,

ondermijnen in zeer ernstige mate de geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw vertrek uit Sri

Lanka en doen sterk vermoeden dat u informatie over uw reisweg (oa eerder vertrek uit Sri Lanka,

eerder verblijf in Denemarken) achterhoudt (CGVS, p. 5).

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het

bestaan van een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Volledigheidshalve dient er nog op te worden gewezen dat de actuele situatie over de algemene

toestand in Sri Lanka zoals hierboven beschreven, nog steeds actueel is, zoals blijkt uit toegevoegde

informatie.

De door u neergelegde documenten zijn niet van die aard bovenstaande vaststellingen te doen

wijzigen. Uw identiteit en verblijf in het verleden in de regio Vavuniya, zoals blijkt uit een deel van de

door u neergelegde documenten, staan hier vooreerst niet ter discussie. Deze hebben evenwel geen

betrekking op de door u aangehaalde vluchtmotieven. Aangaande door u aangehaalde medische

problemen van uw vader, die u attesteert met medische documenten, kan nog worden opgemerkt dat

deze geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de criteria inzake

subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet.

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 en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de beginselen van

behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de

motiveringsverplichting en van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende

de status van vluchteling en artikel 3 van het EVRM.

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op de

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet

hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
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Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen 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 afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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 (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

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

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.1.1. Verzoeker stelt dat het kennelijk onredelijk is om te verwijzen naar de eerste asielaanvraag en

motieven van de vader van verzoeker en geen rekening te houden met de motieven van verzoeker.

De bestreden beslissing wijst op het volgende: “Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u uw

asielaanvraag integraal steunt op dezelfde motieven die terzake door uw vader, M. V, op 10 februari

2011 werden uiteengezet ten overstaan van het Commissariaat-generaal in zijn eerste asielaanvraag.”

Dit wordt door verzoeker geenszins weerlegd en de commissaris-generaal kon dan ook terecht

verwijzen naar de weigeringsbeslissing ten aanzien van de vader van verzoeker.

2.1.2. Wat de bijkomende tegenstrijdige verklaringen met de verklaringen van zijn vader stelt de Raad

vast dat verzoeker op het ogenblik van zijn aankomst in België reeds 16 jaar oud was en hij niet

aannemelijk maakt dat hij op dat ogenblik niet in staat zou zijn te weten wat het verband van zijn broers

met de LTTE zou geweest zijn of op het ogenblik van zijn gehoor niet in staat zou zijn een op effectieve

wijze deel te nemen aan het gehoor. Het betreft geen verschil van interpretatie met zijn vader, maar

tegenstrijdige of incoherente verklaringen zoals ook gesteld in de bestreden beslissing. De Raad schaart

zich achter dit motief.

Verwerende partij wijst er terecht op dat ook van een jeugdig persoon mag worden verwacht dat hij in

staat is met betrekking tot belangrijke feiten en gebeurtenissen die de essentie van het asielrelaas

uitmaken en die hij persoonlijk heeft meegemaakt, voldoende duidelijke en coherente informatie te

verstrekken.

Daar waar verzoeker stelt dat verzoeker en zijn vader beiden verklaren dat verzoekers broers ontvoerd

werden door de LTTE en zij sindsdien niets meer vernomen hebben, vindt dit geen steun in het

administratief dossier. Terecht stelt de bestreden beslissing dat de vader van verzoeker rekening

houdend met zijn niet overtuigende en vage verklaringen niet aannemelijk gemaakt heeft dat zijn zonen

lid waren van of een band hadden met de LTTE. Dit wordt door verzoeker niet weerlegd. De Raad

schaart zich achter dit motief uit de bestreden beslissing.

Terecht stelt verweerder ook in de nota (p. 4): “Verzoeker brengt geen afdoende argumentatie aan

waarmee hij de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen en deze van zijn vader kan

verklaren of weerleggen. Deze tegenstrijdigheden vinden steun in het administratief dossier en raken de

kern van het asielrelaas. Zo gaf verzoeker tijdens zijn gehoor immers aan dat zijn broer J. zich in

februari 2009 aansloot bij het LTTE, nadat hij diezelfde maand door leden van de paramilitaire

groepering PLOTE in zijn voet werd geschoten. Zijn lot en verblijfplaats zouden sindsdien onbekend zijn.

Dit was, volgens verzoeker de enige keer dat zijn broer gewond geraakte (gehoorverslag CGVS, p. 2 en
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3). Betreffende de persoonlijke problemen en het lot van J. legde verzoekers vader tijdens zijn gehoor in

het kader van zijn eerste asielaanvraag echter geheel andere verklaringen af. Hij verklaarde over J. dat

deze gehuwd is en in Maleisië woonachtig is (gehoorverslag vader CGVS 1ste AA, p. 5). Hij zou in het

verleden wel lid zijn geweest van het LTTE, maar zou Sri Lanka verlaten hebben meteen nadat hij door

militairen in het been geschoten werd. Verzoekers vader situeerde zijn vertrek uit Sri Lanka ergens rond

het jaar 2005 (CGVS vader 1ste AA, p. 12). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden slaagde

verzoeker er evenwel niet in een aannemelijke verklaring hiervoor te geven (CGVS, p. 7).”

2.1.3. Wat het verblijf in Denemarken betreft, had verzoeker de mogelijkheid om dit naar waarheid te

vertellen op het ogenblik van zijn eigen asielaanvraag. Er blijkt daarenboven uit dat verzoeker op

regelmatige wijze met een eigen paspoort en visum Sri Lanka verlaten heeft.

2.1.4. Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk gemaakt. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat

zijn broers lid waren of banden hadden met de LTTE. Wanneer het naar voren gebracht asielrelaas niet

aannemelijk is, is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en artikel 1, A, (2) van het

Verdrag van Genève.

2.2. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij voor het overige verwijst naar de schending van artikel

3 van het EVRM en de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker betwist de beoordeling van de

huidige situatie in Sri Lanka en wijst op het risico bij terugkeer van geweigerde asielzoekers.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient het volgende te worden

opgemerkt. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). De verzoekende

partij toont niet aan dat artikel 3 van het EVRM ruimer is dan artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen desbetreffend in dit arrest wordt gesteld.

Verzoeker betwist de beoordeling van de huidige situatie in Sri Lanka aan de hand van drie rapporten

over Sri Lanka die na juli 2010 gepubliceerd zijn. Zo zijn er het rapport van 31 maart 2011 (“Report of

the secretary-general’s panel of experts on accountability in Sri Lanka”) en de rapporten van de

International Crisis Group van 18 juli 2011 (“Reconciliation in Sri Lanka: harder than ever”) en van 16

maart 2012 (“Sri Lanka’s North I: The denial of Minority Rights”).

Waar verzoeker verwijst naar een ‘rapport van het UNHCR’ van 31 maart 2011 in bijlage van het

verzoekschrift wijst de Raad er op dat het rapport waar verzoeker naar verwijst niet afkomstig is van

UNHCR, maar van de Verenigde Naties en meer bepaald het “Report of the Secretary-General’s Panel

of experts on Accountability in Sri Lanka” van 31 maart 2011 betreft. Dit rapport en ook de door

verzoeker geciteerde passages uit het rapport, handelen over de door het Sri Lankaanse leger en de

LTTE begane mensenrechtenschendingen tijdens de eindfase van het gewapend conflict in Sri Lanka,

dus voor 1 mei 2009. Dit rapport gaat dus niet over de actuele situatie in Sri Lanka. Het is dan ook niet

van die aard om de door het Commissariaat-generaal gevolgde UNHCR-richtlijnen van 5 juli 2010, die

uitdrukkelijk stellen dat de afkomst als Tamil uit het noorden of oosten op zich niet volstaat om een nood

aan internationale bescherming aan te tonen, te weerleggen of te ontkrachten.

Wat de andere rapporten betreft, wijst de Raad erop dat de loutere verwijzing naar en neerlegging van

rapporten van algemene aard over de toestand van het land van herkomst zonder een concreet verband

aan te tonen met haar individuele en persoonlijke situatie (RvS 24 januari 2007, nr.167.854),

persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat in hare hoofde een reëel risico op

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat niet bewijst.

Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en de verzoekende partij blijft hier in gebreke.

Terecht merkt verwerende partij op dat het geciteerde rapport van 18 juli 2011 (“Reconciliation in Sri

Lanka: harder than ever”) specifiek betrekking heeft op de nood aan verzoening tussen de verschillende

bevolkingsgroepen in Sri Lanka en niet op richtlijnen om de individuele beschermingsnoden van

asielzoekers uit Sri Lanka in te schatten, zoals actueel en grondig wordt uiteengezet in het bij het

administratief dossier toegevoegde rapport van het UNHCR van 5 juli 2010, waarvan verzoeker de

actualiteit niet weerlegt.
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Wat de vrees bij terugkeer stelt verweerder terecht in haar nota (2.1.7., p. 6): “Waar verzoeker verder

nog aanhaalt dat hij bij terugkeer naar zijn geboorteland op de luchthaven zal worden opgepakt,

verhoord en gemarteld en verwijst naar artikels van onder meer Freedom from Torture en Human Rights

Watch in bijlage van zijn verzoekschrift met betrekking tot het folteren van afgewezen Srilankaanse

asielzoekers bij terugkeer naar hun geboorteland, herhaalt verweerder dat de bestreden beslissing op

uitgebreide wijze heeft weergegeven dat verzoeker de door hem beweerde banden met het LTTE

geenszins aannemelijk heeft gemaakt, zodat er bijgevolg geen geloof kan gehecht worden aan zijn

beweerde LTTE-profiel. Verweerder erkent, in navolging van de bestreden beslissing, dat er

risicoprofielen bestaan, zoals opgesomd in de UNHCR Eligibility guidelines for assessing international

protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka en dat personen die verdacht worden van banden

met het LTTE als een mogelijk risicoprofiel kunnen worden beschouwd. Echter, het beweerde LTTE-

profiel van verzoeker is ongeloofwaardig zodat verzoeker bijgevolg niet aannemelijk heeft gemaakt dat

hij in een negatief licht zou staan bij de Srilankaanse autoriteiten of door deze autoriteiten zou geviseerd

worden bij een eventuele terugkeer. Voorts verwijst verweerder nog naar de ‘Subject Related Briefing”

van 9 december 2010 over de terugkeer van Tamil asielzoekers op de luchthaven van Colombo en

gevoegd bij deze verweernota waaruit blijkt dat Sri Lankanen, die (gedwongen) terugkeren uit het

buitenland, het voorwerp kunnen 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. Verweerder is 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 wijst verweerder op de informatie in hetzelfde rapport waaruit blijkt dat Tamils uit het noorden

een “greater scrutiny than others” (eigen vertaling: meer 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 of betrokken zijn bij het

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. Verweerder herhaalt dat verzoeker niet

aannemelijk heeft 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 (RvV 67.190

van 23 september 2011).”

De Raad stelt vast dat buiten het feit dat verzoeker afkomstig is uit het Noorden van Sri Lanka hij aan

geen enkel van de bovenvermelde criteria beantwoordt. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat

Srilankezen die in Colombo landen willekeurig gearresteerd en gefolterd worden tot ze toegeven dat zij

lid zijn van LTTE (verzoekschrift, p. 16). Hij weerlegt de actualiteit van de bovenvermelde documentatie

niet.

De Raad stelt vast dat de stelling dat verzoeker vijf van de acht van de in het verzoekschrift vermelde

risicofactoren zou bezitten die aan bod kwamen in de zaak EG t. Verenigd Koninkrijk van 31 mei 2011,

geen steun vindt in het rechtsplegingsdossier daar verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij zelf

of zijn familie banden hebben met de LTTE en zijn geboorteakte en identiteitskaart heeft voorgelegd en

daarenboven blijkt dat hij legaal zijn land met eigen paspoort en een visum verlaten heeft. Verzoeker

kan zich dus enkel beroepen op het feit dat hij een etnische Tamil is (uit het Noorden van Sri Lanka) die

in België asiel heeft aangevraagd, wat gezien de UNHCR Eligibility Guidelines 2010 niet voldoende is

om een beroep op internationale bescherming te rechtvaardigen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat

deze richtlijnen niet meer actueel zouden zijn.

Daar waar verzoeker verwijst naar het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de mens

(hierna EHRM) E.G. versus the United Kingdom van 31 mei 2011 dat betrekking heeft op de terugkeer

van een geweigerde asielzoeker uit het Noorden van Sri Lanka stelt de Raad vast dat het Hof het

verzoek van de betrokkene verworpen heeft. In dezelfde zin heeft het EHRM in zijn arresten van 20

januari 2011 (T.N. t. Denemarken, nr. 20594/08; S.S. e.a. t. Denemarken, nr. 54703/08; P.K. t.

Denemarken, nr. 54705/08 en N.S. t. Denemarken, nr. 58359/08) de evolutie in Sri Lanka na het arrest

NA. v. the United Kingdom van 17 juli 2008 en in het bijzonder na het beëindigen van gewapend conflict

in mei 2009 onderzocht (zie onder meer T.N. t. Denemarken, nr. 20594/08, § 36-66). Het Hof stelt dat er

geen redenen zijn om aan te nemen dat het behoren tot de Tamil bevolkingsgroep tot vervolging zou

leiden of tot een inbreuk van artikel 3 van het EVRM noch dat er sprake is van een algemeen risico voor

Tamils die terugkeren naar Sri Lanka. Het EHRM herbevestigt het standpunt ingenomen in het arrest

N.A. t. Verenigd Koninkrijk van 17 juli 2008 (§ 129-130), benadrukt de individualiseringsvereiste bij de

beoordeling van een gedwongen terugkeer van een Tamil, meent dat relevante risicofactoren niet als
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een loutere checklist kunnen worden afgedaan maar dat het gewicht van risicofactoren zowel individueel

als cumulatief dient te worden afgewogen (NA. v. the United Kingdom, § 130) en dat er rekening

gehouden moet worden met verhoogde veiligheidsmaatregelen die ingesteld zouden kunnen worden

omwille van een wijziging van de algemene situatie in Sri Lanka (T.N. t. Denemarken, nr. 20594/08, §

94).

Het Hof vermeldt de volgende niet-exhaustieve lijst van risicofactoren: een vroegere vermelding als

vermoede of effectief LTTE-lid; een vroegere strafrechtelijke vermelding of hangend aanhoudingsbevel;

het schenden van een vrijlating op borgtocht of ontsnapping uit detentie; het ondertekend hebben van

een bekentenis of gelijkaardig document; de vraag door de veiligheidsdiensten om informant te worden;

de aanwezigheid van littekens; de terugkeer uit London of andere centra waar geld voor de LTTE

verzameld wordt; illegale uitreis uit Sri Lanka; het gebrek aan identiteitskaart of een ander

identiteitsdocument; een asielaanvraag in het buitenland en het hebben van familieleden bij de LTTE.

Het Hof wijst er op dat op grond van de informatie waarover het Hof beschikt de bescherming van artikel

3 van het EVRM van toepassing kan zijn wanneer een verzoeker bewijst dat er ernstige redenen om

aan te nemen dat hij of zij volgens de overheden voldoende belangrijk is in het kader van hun strijd

tegen de LTTE om zijn of haar detentie en ondervraging te verantwoorden en aldus het voorwerp zou

zijn van de bijzondere belangstelling van de Sri Lankaanse overheden (T.N. t. Denemarken, nr.

20594/08, § 91 en 92).

De door verzoeker in bijlage van zijn verzoekschrift gevoegde rapporten (stukken 3 tot 15) zijn hiervan

geen weerlegging en maken niet aannemelijk dat bovenvermelde UNHCR richtlijnen van 2010 en

bovenvermelde rechtspraak van het Hof voor Mensenrechten niet meer actueel zouden zijn. Verzoeker

heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij tot een risicoprofiel behoort en in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De bewering van de verzoekende partij als zou de bestreden beslissing niet vermelden welke de

redenen zijn waarom de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd, mist feitelijke grondslag. Uit

de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in

de bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Daarenboven bevat de bestreden beslissing van de vader van verzoeker, die geciteerd wordt in de

bestreden beslissing een uitdrukkelijke paragraaf met betrekking tot de algemene toestand in Sri Lanka

met een verwijzing naar de “UNHCR Eligibility Guidelines For Assessing The International Protection

Needs Of Asylum-Seekers From Sri Lanka” (dd. 5 juli 2010) en een beoordeling van de vrees bij

eventuele terugkeer naar Sri Lanka.

2.3. De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig januari tweeduizend dertien

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS G. de MOFFARTS


