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nr. 200 587 van 1 maart 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS

Lakenselaan 53

1090 BRUSSEL

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 2 oktober 2017

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

staatlozen van 29 augustus 2017.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 25 oktober 2017 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUYTENS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen bent u een Tamil, afkomstig uit Puthukudiyiruppu, Mullaitivu district, en bent u

in het bezit van de Sri Lankaanse nationaliteit. U ging tot de tiende graad naar school en hielp nadien

uw familie in de visserij.

Uw twee oudere broers waren lid van het LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam, ook wel Tamiltijgers

of Tijgers genoemd). Zelf was u geen lid van het LTTE, maar werd in 2008 door het LTTE opgepakt. U

slaagde er evenwel na 3 dagen in te ontsnappen en dook onder.

Uw broer V. werd begin 2010 eerst opgepakt door de politie en na twee maanden vrijgelaten. In

november 2010 werd hij opgepakt door de CID (Criminal Investigation Department). Uw broer S. vertrok

in 2014 naar Australië. Jullie hebben sindsdien van beiden niets meer vernomen.

Van 2010 tot einde 2015 woonde u in Silapam/Chilaw (Puttalam district, Noordwestelijke Provincie). U

werkte er achtereenvolgens als schrijnwerker, in een computer- en communicatie winkel en als logistiek

medewerker voor Nestlé.

In 2015 nam u deel aan twee demonstraties voor de vrijlating van politieke gevangenen. Tijdens de

laatste demonstratie in oktober 2015 geraakte u in gesprek met een onbekende. Op 19 oktober 2015

kwam de CID langs bij u thuis. U was zelf niet thuis en werd door uw zus op uw werk gebeld. U keerde

niet meer terug naar huis, maar ging in eerste instantie naar een vriend in Silapam en nadien naar een

kennis van uw vader. Omdat u hoorde dat de CID bleef langskomen op zoek naar u, besloot u het land

te verlaten. U regelde uw reis en trok in december 2015 bij uw smokkelaar in Colombo in, waar u bleef

tot aan uw vertrek uit Sri Lanka.

Op 6 februari 2016 verliet u omwille van deze problemen Sri Lanka. U vloog met een vals Frans

paspoort van Colombo naar Parijs, van waaruit u met de wagen verder reisde naar België. U kwam op 9

februari 2016 in België aan en vroeg hier asiel aan op 3 maart 2017.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: een uittreksel uit het

geboorteregister, kopij van uw rijbewijs, kopie van een uittreksel uit het overlijdensregister (van uw

oom), kopie van een familiedocument, kopie van twee documenten betreffende de detentie van uw

broer V. (2009), kopie van een brief van de Zwitserse ambassade in Sri Lanka mbt de aanvraag tot het

verkrijgen van een visum door uw broer V. (2010), kopie van een document mbt de rehabilitatie van uw

broer S. (2011) en twee foto’s.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratieve dossier,

stelt het CGVS vast dat u niet de status van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan

worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt dat het CGVS geen geloof kan hechten aan uw verklaringen over de

problemen die u recent in Sri Lanka zou hebben ondervonden. Zo is het om te beginnen uiterst

bevreemdend dat de CID (Criminal Investigation Department) u dermate zou beginnen viseren in 2015,

hoewel de laatste fase van de oorlog (Eelam IV; 2006-2009) al jaren voorbij is en ze u in al de tussentijd

ongemoeid hebben gelaten. Dat dit omwille van de activiteiten van uw broer(s) voor het LTTE zou zijn,

kan echter maar weinig overtuigen. Het CGVS kan op basis van uw verklaringen en

neergelegde documenten aanvaarden dat uw broer(s) actief waren voor het LTTE. Echter, volgens uw

eigen verklaringen zit uw ene broer intussen al jaren in het buitenland, en is de andere spoorloos nadat

hij uitgerekend door diezelfde CID werd opgepakt. Dat zij u omwille van (en voor informatie over) die

laatste broer plots zouden komen zoeken, terwijl zij hem destijds zelf zouden opgepakt hebben, komt

allerminst aannemelijk over. Dat zij hier bovendien ook nog jaren mee zouden wachten, maakt het

geheel van uw verklaringen nog minder aannemelijk.

Ook uw verklaringen dat u door de CID geviseerd zou worden omwille van uw deelname aan optochten

voor politieke gevangenen, kunnen niet overtuigen. U legde hierover immers uiteenlopende en weinig

overtuigende verklaringen af. Zo was u al niet éénduidig in uw verklaringen over uw deelnames aan die

optochten. U verklaarde in eerste instantie op het CGVS dat u “niet echt frequent” deelnam, maar wel

wanneer u van optochten vernam in de krant.
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“Meestal” ging u mee om uw moeder te vergezellen, zo zei u, “maar soms” ging u ook alleen.

Gevraagd hoe vaak u effectief deelnam, trachtte u tot tweemaal toe de vraag te ontwijken. U herhaalde

eerst dat u niet vaak deelnam, maar wel wanneer u het zag in de krant. Nadien verwees u naar hoe

vaak er dergelijke optochten gehouden werden. Wanneer u de vraag nogmaals gesteld werd, gaf u plots

te kennen dat u eigenlijk slechts twee keer zou hebben deelgenomen. U werd daarop door het CGVS

gevraagd waarom u dan eerder zou aangeven dat u ‘meestal meeging met uw moeder, maar soms ook

alleen’, maar bleef een uitleg voor uw uiteenlopende verklaringen schuldig (zie CGVS, pp.22-23).

Verder wist u opmerkelijk genoeg -temeer gezien uw familie volgens uw verklaringen erg begaan was

met de problematiek- amper iets te vertellen over de mensen of organisaties achter deze manifestaties.

U verwees in eerste instantie enkel naar een parlementslid, MP Sritharan, die de laatste optocht

waaraan u deelnam zou hebben georganiseerd. Meteen erna bleek u dan weer niet zeker of hij mee in

de organisatie zat, hij zou gewoon vooraan gelopen hebben. Opnieuw gevraagd wie de optochten voor

politieke gevangenen organiseerde waaraan jullie deelnamen, trachtte u alweer de vraag te ontwijken

door zich te beperken tot de aanwezigen (‘ouders, media, dezelfde MP’). Erop gewezen dat u had

aangegeven over de optochten geïnformeerd te zijn door berichtgevingen in de krant, gaf u aan dat die

uitgingen van de ‘Tamil National Association’ (sic). Los van het feit dat u allicht doelde op de wel

bestaande Tamil National Alliance, doet uw aarzeling om op vragen mbt de optochten te antwoorden de

geloofwaardigheid van uw engagement in deze verder teniet.

Daarnaast is het ook uiterst bevreemdend dat u, hoewel u aangaf dat u wist dat “de CID, het Sri

Lankaanse leger en de politie op alle optochten van Tamils aanwezig waren”, dermate onvoorzichtig zou

zijn door uw relaas te vertellen aan een onbekende aanwezige op één van deze optochten, en dan nog

wel een Tamil waarvan u dacht dat hij moslim was (zie CGVS, p.24). Dit is des te bevreemdender

gezien de eerdere problemen die uw familie ervaren zou hebben omwille van de nasleep van de laatste

oorlog en het feit dat u verklaarde volledig onmachtig te zijn iets aan deze problemen te kunnen doen

door de betrokkenheid van de CID en het LTTE verleden van uw broer.

Bovendien ziet het CGVS helemaal niet in op welke manier u zichzelf dermate in de nesten zou hebben

gebracht door het vertellen van algemene informatie omtrent de situatie van uw broer, terwijl het volgens

uw verklaringen net de CID was die uw broer destijds zou hebben gearresteerd.

Voorts legde u ook uiteenlopende verklaringen af over de bezoeken van de CID bij jullie thuis. Op de

vragenlijst van het CGVS had u het slechts over dat ene bezoek van de CID bij jullie thuis (op 19

oktober 2015). U gaf er wel aan dat de CID u ook nadien bleef zoeken, maar vermeldde enkel dat ze bij

uw buren en bij winkeliers naar u vroegen, nergens vermeldde u er nog andere bezoeken van de CID bij

u thuis (zie CGVS Vragenlijst, pt.3.5). Tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u dan weer dat ze

nadien ook nog bij u thuis langs kwamen. Gevraagd wanneer dat was, trachtte u in eerste instantie

alweer de vraag te ontwijken. Nadien gaf u aan dat ze nog ‘1 keer per week of 1 keer per maand’ bij

jullie thuis langskwamen (zie CGVS, pp.24-25). Hierop gewezen door het CGVS, gaf u enkel aan dat u

er (bij de DVZ) alles had verteld (zie CGVS, p.26). Dat dit evenwel niet het geval is, en u uw verhaal

gewoon lijkt aan te passen aan het verloop van het interview, blijkt ook uit het feit dat u ten gehore op

het CGVS plots aangaf dat deze leden van de CID eigenlijk al sinds de arrestatie van uw broer bij jullie

thuis zouden langskomen (zie CGVS, p.25). Het is uiterst bevreemdend dat u daarover dan met

geen woord zou reppen op de vragenlijst van het CGVS. Bovendien verwees u er zoals gezegd slechts

naar dat ene bezoek van de CID aan uw huis.

Ten slotte legt u geen enkel begin van bewijs van uw deelname aan deze optochten neer, zoals bvb

foto’s. Uw uitleg, dat u zo bang bent dat u niet voor een camera durft gaan staan (zie CGVS, p.25),

overtuigt gezien bovenstaande vaststellingen evenmin.

Verder dient opgemerkt dat ook uw verklaringen over uw eigen betrokkenheid bij het LTTE niet

overtuigen. U gaf immers dat u zelf ook enkele dagen gedwongen werd ingelijfd voor het LTTE, maar

legde hier uiteenlopende verklaringen over af. Zo had u op de vragenlijst van het CGVS, die u invulde

bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), nog aangegeven dat u door het LTTE gearresteerd werd en

ze u direct naar de frontlinie hadden gestuurd. Daar zou u na drie dagen zijn kunnen ontsnappen (zie

CGVS Vragenlijst, pt.3.1). Tijdens het gehoor op het CGVS liet u dan weer optekenen dat u door het

LTTE werd meegenomen en te horen kreeg dat u naar het front zou worden gestuurd. U bevestigde

nadien dat u nooit effectief naar het front werd gestuurd, gezien u tijdig wist te ontsnappen (zie CGVS,

p.12). Hiermee geconfronteerd, kwam u niet verder dan een loutere ontkenning van uw eerder

verklaringen, hetgeen uiteraard niet afdoende is.
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Uw verklaringen werden ook bij de DVZ afgelegd met de hulp van een tolk die het Tamil machtig is.

Bovendien verklaarde u zich na afloop akkoord met de weergave van uw verklaringen en gaf u ook bij

aanvang op het gehoor op het CGVS aan dat deze goed werden genoteerd (zie CGVS, p.3). Dat u over

dergelijk cruciaal aspect van uw persoonlijke betrokkenheid bij het LTTE dermate uiteenlopende

verklaringen aflegt, doet de geloofwaardigheid ervan teniet.

Voorts wijst het CGVS er op dat u geen enkel origineel, overtuigend identiteitsstuk neerlegde,

evenmin legde u enig bewijs ter staving van uw reisweg neer. Zo laat u na om uw eigen paspoort en

identiteitskaart neer te leggen. U had hiervoor telkens een stereotiepe, weinig overtuigende uitleg. U zou

uw identiteitskaart verloren zijn in uw dorp (zie CGVS, p.14) of ergens op een busreis (zie CGVS, p.15).

Uw paspoort zou dan weer in beslag genomen zijn door de CID (zie CGVS, p.15), een uitleg waar zoals

uiteengezet geen geloof aan kan worden gehecht. Ook het valse paspoort waarmee u zou gereisd zijn,

kon u niet voorleggen, net als enig ander document dat uw illegale reis zou kunnen staven. U bleek

overigens, behalve de naam en foto, geen details van dit valse paspoort te kennen. Dat u een dergelijke

reis zo weinig voorbereid zou ondernemen is, gezien het risico de smokkelaar daarmee loopt, weinig

aannemelijk. Het CGVS kan dan ook uw uitleg voor uw gebrek aan identiteitsstukken (identiteitskaart,

paspoort) niet aanvaarden en heeft het vermoeden dat u uw paspoort bewust achterhoudt, daar de

inhoud ervan niet strookt met uw verklaringen. U legde wel een geboorteakte en kopie van uw rijbewijs

neer, maar deze kunnen uw identiteit niet onomstotelijk bewijzen. Zo blijkt immers uit

toegevoegde informatie dat dergelijke documenten in Sri Lanka makkelijk op frauduleuze wijze te

verkrijgen zijn. Daarom hebben ze pas enige bewijswaarde wanneer ze worden ondersteund door

geloofwaardige, precieze, en coherente verklaringen. Dat is absoluut niet het geval. Wat uw rijbewijs

betreft, kan hieraan worden toegevoegd dat het slechts een kopie betreft, dewelke gemakkelijk na te

maken zijn met het nodige knip- en plakwerk.

Dat u ten slotte verklaarde eerst in Frankrijk te zijn aangekomen zonder klaarblijkelijk de nood te voelen

er asiel aan te vragen, en nadien ongeveer een maand in België verbleef alvorens asiel aan te vragen,

ondermijnt uw vrees voor vervolging verder in belangrijke mate. Van een asielzoeker die uit vrees voor

zijn leven zijn land van herkomst is ontvlucht kan echter worden verwacht dat hij onmiddellijk

internationale bescherming aanvraagt in het land waar hij toevlucht zoekt. U verklaarde dat de

smokkelaar u eigenlijk naar Londen (Verenigd Koninkrijk) moest brengen, maar er een probleem met de

betaling was. Ook hierover liepen uw verklaringen echter, alweer, uiteen. Bij de DVZ had u nog laten

verstaan dat u naar Londen wilde omdat uw vrienden daar wonen (zie DVZ Verklaring, pt.27). Op het

gehoor op het CGVS verklaarde u dan weer dat u niemand kende in Londen, u zou enkel geweten

hebben dat er veel Tamils wonen (zie CGVS, p.21).

Op basis van al het voorgaande kan het CGVS dan ook besluiten dat er absoluut geen geloof

gehecht kan worden aan uw asielrelaas en de door u ingeroepen asielmotieven. Bijgevolg kan u

niet als vluchteling worden erkend.

De overige documenten die u voorlegde zijn niet van dien aard dat ze de bovenstaande beoordeling

wijzigen. Het gaat immers om documenten van familieleden (oom en broers, uw gezin) en

weinigzeggende foto’s. Bovendien zijn dit elementen die niet ter discussie staan. Volledigheidshalve

wijst het CGVS op de algemene situatie in Sri Lanka alwaar de oorlog tussen het LTTE en het Sri

Lankaanse leger in 2009 ten einde kwam. Hoewel de Sri Lankaanse overheid beducht blijft voor het

heropleven van het LTTE, zijn er de laatste jaren oprechte stappen gezet in het bekomen van een

verzoening tussen de verschillende gemeenschappen. Het louter profiel van Tamil uit Sri Lanka is op

zich niet voldoende om aanspraak te maken op een vorm van internationale bescherming. Inzake een

eventueel risico bij terugkeer naar Sri Lanka, heeft Cedoca het nodige onderzoek gevoerd om

de situatie in te schatten. Uit dat onderzoek, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt evenwel

niet dat er een reëel risico bestaat om te worden blootgesteld aan foltering of vernederende behandeling

of bestraffing voor Tamils waarvan niet wordt vermoed dat er een band met het LTTE bestaat. Tevens

blijkt dat Tamils (ook afgewezen asielzoekers) bij een terugkeer naar Sri Lanka gescreend en

ondervraagd kunnen worden door de autoriteiten. Dit onderzoek omvat ook mogelijke inbreuken op de

immigratiewetgeving waarna inbreuken op die wetgeving kunnen leiden tot strafprocedures, zonder een

onderscheid tussen Tamils en andere etnieën. Hieruit kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige

schade worden afgeleid. Een soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te

nemen om de in het land vigerende wetgeving te handhaven.

Gezien uw beweerde band met het LTTE als niet geloofwaardig wordt beoordeeld door het CGVS, acht

het CGVS aldus, alle risicofactoren in acht nemende, een terugkeer naar Sri Lanka mogelijk voor u.
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U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze

elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van

herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de Vreemdelingenwet. Er zijn dus geen elementen in het dossier die de toekenning van een

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

De informatie waarop het CGVS zich beroept in bovenstaande beslissing werd als bijlage aan het

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift van 2 oktober 2017 de redenering in de bestreden beslissing te

betwisten.

Het verzoekschrift voert aan dat de bestreden beslissing veel te licht gaat over het gegeven dat twee

oudere broers van verzoeker LTTE leden waren, in het bijzonder zijn broer V. die van 2001 tot 2009 bij

de Zeetijgers was, wat niet betwist wordt door de bestreden beslissing, noch het gegeven dat hij

opgepakt werd door de CID in november 2010 en sindsdien niet meer van hem werd gehoord.

Verzoeker legt uit dat zijn andere broer S. gedurende bijna één jaar tussen 2009-2010 in een

detentiekamp zat en vervolgens in Mullaitivu bij de moeder van verzoekers vader bleef. Hij kwam soms

op bezoek en besloot in 2014 het land te verlaten, met een boot met bestemming Australië, maar

sindsdien heeft de familie ook nooit meer iets vernomen. De bestreden beslissing gaat er ten onrechte

van uit dat hij inderdaad Sri Lanka heeft verlaten en in Australië is aangekomen.

De bestreden beslissing weerhoudt ook dat verzoekers familie omwille van dit verleden begaan was met

de problematiek. Verzoeker vermeldde dat de CID vlak naast hun huis was en dat zij regelmatig het huis

bezochten in het verleden. Gelet op het familiale verleden en de vaststelling dat verzoekers moeder en

zijn familie geëngageerd bleven deelnemen aan optochten en manifestaties, is het daarom volgens het

verzoekschrift “niet denkbeeldig dat de CID verzoeker ook in het vizier kreeg en hem kwam zoeken,

toen hij zelf ook begon mee te stappen, meer bepaald -pas- in juni en oktober 2015.”

Verzoeker stelde dat hij niet graag had dat zijn moeder alleen ging en hij daarom besloot om haar te

vergezellen; het verzoekschrift stelt dat het dus duidelijk is dat “verzoeker zelf -pas- in 2015 "zichtbaar"

werd; daarom is het ook helemaal niet vreemd dat hij nav die zichtbaarheid, mede op basis van de

dossiers van zijn oudere broers -pas- in 2015 in het vizier kwam.”.

Verzoeker verduidelijkt in totaal inderdaad slechts 2 keer deelgenomen te hebben, “in tegenstelling tot

de indruk die hij aanvankelijk misschien ten onrechte-maar niet met frauduleus opzet- had kunnen

wekken door te spreken over "manifestaties"... verzoeker heeft steeds willen benadrukken dat hij nav de

deelname aan die manifestaties in het vizier is gekomen. Hij nam echter zelf maar twee keer deel en

vooral ook omdat hij zich zorgen maakte over zijn moeder. Dat hij er persoonlijk dus niet zoveel over

wist te vertellen, is niet vreemd, noch bevreemdend maar logisch. Dat men toch enigszins aan de praat

geraakt, met gelijkgezinden die mee opstappen is ook niet zo vreemd en bovendien vertelde verzoeker

op zich ook geen grote geheimen, alleszins niet in die context.”.

Gelet op de gebeurtenissen uit het verleden meent verzoeker dat het absoluut geloofwaardig en

normaal is dat hij -en zijn familie- nadat de CID hem viseerde, besliste om niet langer af te wachten en

het land te verlaten, voordat hij in de handen zou vallen van de CID.
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Het verzoekschrift voert aan dat de opmerkingen die de bestreden beslissing aanbrengt vooral wijzen op

een subjectieve interpretatie van een aantal verklaringen die verzoeker zou afgelegd hebben op de DVZ

enerzijds en op het CGVS anderzijds.

In casu merkt het verzoekschrift op dat verzoeker door een communicatiegebrek niet bijgestaan werd op

DVZ, noch op het CGVS en dat hij bij uitbreiding ook geen enkele omkadering, laat staan voorbereiding

heeft gehad, alhoewel dit primordiaal is, met name om de kandidaat te wijzen op het belang van elk

onderdeel van zijn verklaring.

Het verzoekschrift stelt verder vast dat de bestreden beslissing zich baseert op enkele zogezegde

tegenstrijdigheden of vaagheden, doch laat na te onderzoeken of verzoeker op basis van het familiale

verleden gekoppeld aan de deelname in 2015, in 2016 -of in geval van terugkeer - een risico loopt op

vervolging.

Verzoeker betoogt dat dit zeker niet kan worden uitgesloten maar dat wijst er vooral op dat dit niet

voldoende wordt onderzocht. Hij is van oordeel dat dit eveneens geldt voor de opmerking in verband

met de persoonlijke betrokkenheid van verzoeker bij het LTTE, die immers zeer kort was (in midden

2008) maar wel erg ingrijpend en bovendien was verzoeker toen nog minderjarig; zijn neef werd toen

neergeschoten.

Het finaal besluit dat verzoekers band met het LTTE als niet geloofwaardig wordt beschouwd is in deze

niet precies en bovendien onjuist; verzoeker verwijst zowel naar zijn familiaal verleden, zijn eigen

gedwongen inlijving bij het LTTE en zijn recente problemen met de CID.

Verzoeker heeft een aantal stavingstukken neergelegd en vraagt om deze in overweging te willen

nemen bij de beoordeling van de actuele vrees voor vervolging.

Om al deze redenen vraagt verzoeker derhalve om hem alsnog het statuut van vluchteling toe te willen

kennen, minstens de subsidiaire beschermingsstatus en in ondergeschikte orde het dossier terug te

sturen naar het CGVS voor bijkomend onderzoek.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. 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, 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.

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).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.
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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.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Sri Lanka uit vrees voor problemen met de

autoriteiten omwille van zijn LTTE-banden.

2.3.2. Verzoeker kan niet overtuigen zelf enige LTTE-banden te hebben. Verzoekers betrokkenheid bij

de LTTE in 2008 is immers ongeloofwaardig, nu hij hierover niet enkel tegenstrijdige verklaringen

aflegde maar ook omdat - in der veronderstelling dat zijn verklaringen toch gevolgd worden, quod non -

hij in de beide versies een van de vele jongeren blijkt die op het einde van de oorlog door de LTTE werd

opgeëist en dus nooit bij de LTTE was aangesloten. Hoe dan ook verzoekers verklaring bij de Dienst

Vreemdelingenzaken dat hij door de LTTE gearresteerd werd waarna ze hem direct naar de frontlinie

hadden gestuurd en hij na drie dagen kon ontsnappen (vragenlijst CGVS, punt 3.1), is geheel

onverzoenbaar met zijn verklaring bij het CGVS dat hij door het LTTE werd meegenomen en te horen

kreeg dat hij naar het front zou worden gestuurd, maar nooit effectief naar de frontlinie werd gestuurd

omdat hij tijdig wist te ontsnappen (CGVS-verslag, p.12). Aangezien niet kan aangenomen worden dat

verzoeker zich kan vergissen of hij wel of niet aan de oorlog op de frontlinie heeft deelgenomen aan de

oorlog, wat niet enkel een dermate ingrijpende gebeurtenis is maar ook heel wat bijkomende lotgevallen

en gevaarlijke situaties meebracht, wordt de grond van zijn asielaanvraag dan ook onderuit gehaald.

Bovendien wijst dit er op dat verzoeker niet de waarheid vertelt en een asielrelaas opbouwt.

2.3.3. Hetzelfde kan gesteld worden inzake verzoekers wisselende verklaringen aangaande zijn

deelnames aan optochten terwijl dit ook tot de kern van zijn asielrelaas behoort en de CID hem hiervoor

zou viseren (gehoorverslag van het CGVS van 28 februari 2017 (hierna: CGVS-verslag), p. 22-23).

Uiteindelijk zou verzoeker meelopen met zijn moeder en reduceert hij zijn deelname nadat hij de

bijkomende vragen van het CGVS niet kan beantwoorden, tot twee optochten. Verzoeker blijft opnieuw

bij loutere beweringen, vage en gebrekkige verklaringen over de mensen en organisaties achter deze

manifestaties (CGVS-verslag, p. 23-24), waaruit geenszins kan afgeleid worden dat hij enigszins

(gemotiveerd en doelbewust) actief wenste te zijn. Waar verzoeker verduidelijkt dat hij in totaal

inderdaad slechts twee keer heeft deelgenomen aan manifestaties, gaat hij er echter aan voorbij dat de

vastgestelde tegenstrijdige verklaringen grondslag vinden in het administratief dossier en geen ruimte

laten voor de nuanceringen die verzoeker post factum nog tracht aan te brengen. Het a posteriori

bijsturen van zijn verklaringen in het verzoekschrift en louter bevestigen van één van de uiteenlopende

versies van het asielrelaas volstaat geenszins om de vastgestelde incoherenties te weerleggen. Deze

blijven dan ook onverminderd overeind. De Raad hecht aldus geen geloof aan verzoekers beweerde

deelnames aan manifestaties voor vermiste personen, laat staan dat hij omwille hiervan geviseerd zou

worden door de autoriteiten.

2.3.4. Waar het verzoekschrift aanvoert dat verzoeker zelf pas in 2015 “zichtbaar” werd, waardoor het

helemaal niet vreemd is dat hij naar aanleiding van die zichtbaarheid, mede op basis van de dossiers

van zijn oudere broers pas in 2015 in het vizier kwam, herneemt de Raad verzoeker zijn deelnames aan

de optochten niet aannemelijk maakt, waardoor niet kan worden ingezien dat verzoeker in 2015 opeens

“zichtbaar” werd voor de CID.

Bovendien ziet de Raad niet in waarom de CID hem “überhaupt” plots zou viseren in 2015, nu de oorlog

reeds in 2009 eindigde, verzoeker beweert dat zijn ene broer S. in 2014 naar Australië vertrokken is en

zijn andere broer V. spoorloos is, beweerdelijk nadat hij in 2010 door de CID werd opgepakt (vragenlijst

CGVS, punt 3.5).

Verzoeker stelt dat hij twee broers had bij de LTTE. Van broer S. worden gegevens neergelegd inzake

zijn rehabilitatie, het document is echter niet vertaald en verzoekers toelichtingen tijdens het CGVS-

verhoor blijven oppervlakkig. Wat betreft de twee documenten met betrekking tot arrestatie van zijn

broer V.. De brief van de Zwitserse ambassadeur toont enkel aan dat verzoekers broer V. een aanvraag

had ingediend om een visum in Zwitserland te bekomen, wat inhoudt dat hij over een internationaal

paspoort beschikte. De fotokopie van het ICRC attest is bijzonder summier. De Raad stelt bovendien

vast dat het ICRC de vrijlating van V. bevestigt op basis van zijn eigen verklaringen, wat niet de taak is

van een dergelijke instelling. Het document van de rechtbank is niet professioneel opgesteld. Met name

geeft de rechter niet aan op basis van welk strafartikel hij werd vastgehouden. Verzoeker legt enkel een

fotokopie neer zodat de authenticiteit niet kan komen vast te staan.
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Hoe dan ook dit stuk stelt dat V. die 90 dagen was vastgehouden in het politiestation van Chilaw op

grond van verdenking van betrokkenheid bij terroristische activiteiten bij de LTTE, moet vrijgelaten

worden omdat er geen redenen zijn zaak verder te onderzoeken. Er kan dan ook niet worden ingezien

waarom verzoeker hiervoor 5 jaar later wel onderzocht zou worden. Verzoeker legt echter geen enkel

bewijs neer van de beweerde verdwijning van zijn broer V. door toedoen van de CID in 2010. Deze

documenten tonen aldus niet aan dat verzoekers broer V. door de CID werd opgepakt in 2010, laat

staan dat verzoeker hierom in 2015 opeens zou worden geviseerd.

2.3.5. Verzoekers bewering dat hij problemen kreeg door zijn relaas te vertellen aan een onbekende

aanwezige op één van twee optochten waaraan hij deelnam, kan niet overtuigen. Niet enkel maakt

verzoeker niet aannemelijk aan optochten te hebben deelgenomen, evenmin is aannemelijk dat,

niettemin hij zelf aangaf dat hij er zich van bewust was dat de CID aanwezig is op alle optochten van de

Tamil (CGVS-verslag, p. 24), hij een wildvreemde zou aanspreken met zijn verhaal. Voorts kan niet

worden ingezien hoe verzoeker zichzelf in de nesten zou hebben gewerkt door te vertellen over de

situatie van zijn broer V., wanneer het net de CID die -volgens verzoekers verklaringen- broer V. destijds

zou hebben gearresteerd (CGVS-verslag, p. 8) en hij aldus niets bijbrengt. Hoe dan ook uit verzoekers

verklaringen op het CGVS blijkt dat hij bijzonder vaag en onwetend is, zodat niet kan worden ingezien

dat ook de Sri Lankaanse autoriteiten dit niet hebben opgemerkt. Ten slotte ondergraven verzoeker

tegenstrijdige verklaringen over de bezoeken van de CID bij hem thuis de waarachtigheid ervan

(vragenlijst CGVS, punt 3.5; CGVS-verslag, p. 24-26).

2.3.6. Dat verzoeker in werkelijkheid geen vrees koestert in Sri Lanka wordt bevestigd door de

vaststelling dat hij geen asielaanvraag heeft ingediend in Frankrijk en vervolgens ongeveer een maand

in België verbleef alvorens asiel aan te vragen. Bovendien verklaarde verzoeker dat de smokkelaar hem

eigenlijk naar Londen moest brengen. Bij de DVZ stelde verzoeker nog dat hij naar Londen wilde omdat

zijn vrienden daar wonen (verklaring DVZ, punt 27), terwijl hij tijdens het gehoor bij het CGVS liet

optekenen dat hij niemand kende in Londen, doch enkel wist dat er veel Tamils wonen (CGVS-verslag,

p. 21). Uit verzoekers handelwijze kan slechts vastgesteld wordt dat hij een migratie opzet naar een land

van zijn keuze om persoonlijke redenen en niet dat hij een dringende nood aan internationale

bescherming belangrijk achtte. Dit relativeert als dusdanig de ernst van de door hem geschetste

vervolging.

2.3.7. Verzoekers onaannemelijke verklaringen over zijn reisweg (CGVS-verslag, p. 19-21) en

afwezigheid van enig bewijs ter staving van zijn reisweg ondermijnen verder zijn algehele

geloofwaardigheid. Dit klemt te meer nu geen geloof gehecht wordt aan verzoekers asielrelaas en er

dus geen redenen zijn waarom hij niet legaal zou vertrokken zijn. Bovendien stelde verzoeker dat hij in

2014 een paspoort had verkregen (zie CGVS-verhoor p.15).

2.3.8. Ten slotte merkt de Raad op dat het aan verzoeker is om op diligente en alerte wijze de

organisatie van zijn verdediging te laten waarnemen door een raadsman van zijn keuze. De Raad ziet

niet in hoe een communicatiegebrek verzoeker zou belet hebben zich te wenden tot een advocaat, noch

wordt dit toegelicht. Uit het administratieve dossier blijkt evenmin dat verzoeker gevraagd heeft om de

bijstand van een advocaat tijdens de administratieve procedure.

2.3.9. De door verzoeker op het Commissariaat-generaal voorgelegde documenten kunnen de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas niet herstellen. Een document moet, om bewijswaarde te

hebben, immers coherente en geloofwaardige verklaringen dient te ondersteunen, quod non in casu,

gelet op het voorgaande.

Wat betreft de door verzoeker neergelegde geboorteakte en kopie van zijn rijbewijs, merkt de Raad op

dat dergelijke documenten verzoekers identiteit niet kunnen bewijzen. Een geboorteacte bevat geen foto

noch andere nuttige referenties aan authentieke identiteitsdocumenten. De Raad hecht geen geloof, aan

fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus

geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Dit klemt te meer nu uit de informatie in het

administratief dossier blijkt dat dergelijke documenten in Sri Lanka makkelijk op frauduleuze wijze te

verkrijgen zijn.

De overige door verzoeker op het CGVS neergelegde documenten – uittreksel uit overlijdensregister

oom, de twee foto’s – betreffen documenten van familieleden die niet ter discussie staan. Daarnaast

dient opgemerkt dat foto’s ten hoogste een accessoire, ondersteunende bewijswaarde hebben.
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2.3.10. Verzoeker brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van

het asielrelaas en het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

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

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.4.2. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.5. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.5.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.5.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.



RvV X - Pagina 10

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één maart tweeduizend achttien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


