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nr. 201 247 van 19 maart 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. HENDRICKX

Marcel Broodthaersplein 8/5

1060 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 13 maart 2018

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

staatlozen van 27 februari 2018.

Gelet op artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

A. HENDRICKX en van attaché J. VERSTRAETEN, 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

U verklaarde de Sri Lankaanse nationaliteit te bezitten, een Tamil te zijn, afkomstig uit Chankanai,

district Jaffna in de Noordelijke Provincie. U zou daar ook het grootste deel van uw leven blijven wonen

alvorens u problemen kende en Sri Lanka diende te verlaten. Uw broer zou sinds 2004 aangesloten zijn

bij de LTTE en was er actief binnen de inlichtingendienst. Na afloop van de oorlog in 2009 verbleef hij

kort in het vluchtelingenkamp Zone 4, maar vertelde niemand over zijn activiteiten bij de LTTE. Hij zou

uiteindelijk zondermeer uit het kamp worden vrijgelaten en keerde daarop terug naar huis. In 2015 werd

hij echter door een voormalig collega-strijder geïdentificeerd en verklikt ten aanzien van het leger.
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Op 8 juli 2015 werd uw broer thuis aangehouden en opnieuw meegenomen naar een kamp. Hij zou er

een maand blijven en werd nadien vrijgelaten op voorwaarde dat hij op geregelde tijdstippen zijn

handtekening zou plaatsen in het kamp. Hij zou er uiteindelijk vier à vijf keer heen gaan, alvorens hij in

oktober 2015 plots spoorloos verdween. Het leger zou daarop in uw dorp naar uw broer op zoek zijn

gegaan, maar arresteerden u nog dezelfde maand. U zou een maand lang worden vastgehouden en

gemarteld, alvorens u op 21 november 2015 werd vrijgelaten op voorwaarde dat ook u op regelmatige

basis uw handtekening in het kamp zou komen plaatsen. Omdat u niet wist of uw broer nog in leven was

en u zelf ook vreesde voor uw leven dook u eerst onder bij uw familie in de buurt, maar besloot u daarna

alsnog Sri Lanka te ontvluchten. Op 16 januari 2016 zou u een eerste keer Sri Lanka verlaten en met

een vals Maleisisch paspoort via Dubai naar Spanje reizen. U zou er tevergeefs asiel hebben

aangevraagd, waarna u door de Spaanse autoriteiten op 24 januari 2016 werd gerepatrieerd richting Sri

Lanka. Na uw aankomst in Sri Lanka werd u gearresteerd en kwam men te weten dat u in het Sangani-

kamp had verbleven. U zou uiteindelijk zo'n twee maanden worden vastgehouden, maar slaagde erin de

beambten om te kopen en kon zo ontkomen. U dook opnieuw onder bij uw familie, maar besloot na twee

jaar dat het onmogelijk was om zo verder te leven. U verliet Sri Lanka met uw eigen paspoort op

18 januari 2018 en reisde via India en Gambia naar België waar u op 28 januari 2018 zou landen en een

eerste asielaanvraag indiende. U vreest bij een eventuele terugkeer naar Sri Lanka omwille van

bovenstaande problemen opnieuw te worden gearresteerd.

Ter staving van uw asielrelaas legde u een originele brief van de ‘Justice of Peace’ neer, een

origineel schooldocument en een origineel Belgisch medisch attest. U voegde daar ook een

geattesteerde kopie van de geboorteakte van u en uw broer aan toe, samen met de Engelse vertalingen

van deze aktes. Tot slot legde u kopieën neer van de identiteitskaarten van u, uw broer, vader en

moeder en van de geboorteaktes van uw ouders.

B. Motivering

Na nader onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratieve dossier, stelt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen vast dat u noch de status van Vluchteling, noch de Subsidiaire beschermingsstatus

kan worden toegekend, en wel om volgende redenen.

Ten eerste legde u geen enkel origineel begin van bewijs van identiteit neer. Tijdens het invullen

van de vragenlijst van het CGVS (Vragenlijst CGVS, d.d. 21 februari 2018, p. 1) werd u nochtans

nadrukkelijk gewezen op het belang van dergelijke documenten. Zo is identiteit van een asielzoeker een

essentieel element in de asielaanvraag én kan van een asielzoeker verwacht worden dat die er alles

aan doet om zijn identiteit (en relaas) zo goed mogelijk te staven. Ter staving van uw identiteit legde u

dan wel een (geattesteerde) kopie neer van uw geboorteakte, al zijn dergelijke geboorteaktes niet

voorzien van een foto, waardoor geen uitsluitsel kan worden gegeven dat deze u dan wel zou

toebehoren. In ieder geval, dergelijke kopieën kunnen altijd onderhevig zijn aan mogelijk knip- en

plakwerk, waardoor de bewijswaarde ervan eerder gering is. Evenzeer legde u slechts kopieën neer van

de identiteitskaarten van u (en uw gezin), waardoor ook hier weinig bewijswaarde aan kon worden

toegekend. Dient nog te worden opgemerkt dat uit toegevoegde informatie bovendien blijkt dat

allerhande documenten in Sri Lanka, wegens de hoge graad van corruptie, eenvoudig kunnen worden

verkregen of worden nagemaakt. U beweerde verder reeds sedert lang een paspoort te bezitten, echter

gevraagd waar uw paspoort was, antwoordde u nogal stereotiep dat de smokkelaar dit stuk zou hebben

afgenomen. U hebt het verlies van dit document echter nooit aangegeven, noch wist u dit verlies te

staven waardoor dit eigenlijk niets meer dan een blote bewering is (Gehoorverslag CGVS, d.d. 21

februari 2018, p. 3). Het lijkt er dan ook sterk op dat u uw paspoort, om welke reden dan ook, wenst

achter te houden. Het ontbreken van een origineel en geldig identiteitsbewijs houdt tot slot initieel

een negatieve indicatie in met betrekking tot uw algemene geloofwaardigheid, daar u het CGVS

geen duidelijk zicht geeft op wie u bent en waar u vandaan komt.

Ten tweede kon ook uw reisweg en daarbij aansluitend uw verblijfsplaatsen doorheen de

afgelopen jaren allerminst overtuigen. Zo legde u vooreerst geen enkel document neer ter staving

van uw beweerde reisweg (CGVS, p. 11). U beweerde dat u Sri Lanka voor de eerste maal zou verlaten

met behulp van een vals Maleisisch paspoort, maar gevraagd naar de inhoud van dit paspoort moest u

het antwoord schuldig blijven. U had geen idee welke naam daarin werd vermeld, welke geboortedatum

er werd gebruikt, noch of het paspoort voorzien was van enige visa (CGVS, p. 8). Dat u verschillende

paspoortcontroles op internationale luchthavens zou passeren zonder enige kennis van uw

reisdocument, overtuigt niet.
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U beweerde verder in Spanje aangehouden te worden en tevergeefs een asielaanvraag te hebben

ingediend en ofschoon u deze beweerde asielaanvraag niet wist te staven, dient hier aan te worden

toegevoegd dat u ten aanzien van de DVZ nog had laten vallen nooit eerder asiel te hebben

aangevraagd. Wat meer is, u stelde zelfs uitdrukkelijk dat u naar Spanje was gegaan, doch u geen asiel

had aangevraagd (Verklaring DVZ, d.d. 2 februari 2018, Vraag 22). U hierop gewezen, beweerde u dit

wel te hebben vermeld (CGVS, p. 8), hetgeen weinig afdoend is. In ieder geval, u beweerde daarop te

worden “gedeporteerd” richting Sri Lanka en hoewel u ook deze gebeurtenis geenszins wist te staven,

bleek u niet eens te kennen kunnen aangeven met welke reisdocumenten u dan zou zijn teruggekeerd

naar Sri Lanka (CGVS, p. 8-9). Wat er ook van zij, u verklaarde dat u nadien twee jaar zou onderduiken

bij uw familie in een dorp in de buurt (CGVS, p. 5), echter had u ten aanzien van de DVZ nog laten

optekenen tot aan uw vertrek slechts op één adres te hebben verbleven (Verklaring DVZ, Vraag 10).

Opvallend was dan ook dat u ten aanzien van het CGVS vooreerst zou aangeven nooit elders te hebben

verbleven – zelfs niet voor een korte periode, doch u nadien probleemloos uw versie wist aan te passen

en plots vermeldde toch elders te hebben ondergedoken. Dat u eerst zou vermelden in hetzelfde dorp

onder te duiken, om nadien te verklaren dat het eigenlijk een buurdorp was (CGVS, p. 4-5), is uiterst

bevreemdend. Hoe dan ook wist u uw verblijf in Sri Lanka de afgelopen twee jaar niet te staven

met documenten of foto’s (CGVS, p. 11). Verder verklaarde u daarop Sri Lanka ten tweede male te

hebben verlaten met behulp van uw eigen paspoort, terwijl u eerder nog had laten optekenen nooit te

hebben gereisd met dit paspoort. U bleek verder evenmin op de hoogte te zijn van eventuele visa in dit

stuk en hoewel u eerder nog uitdrukkelijk had gesteld nooit in India te zijn geweest, merkte u nog toch

op via India te zijn gereisd (CGVS, p. 9-10). Wat er ook van zij, waarom u een eerste keer Sri Lanka zou

verlaten met een vals paspoort om de tweede keer zomaar toch met uw eigen paspoort op pad te gaan

is niet duidelijk. Dergelijke tegenstrijdigheden ondermijnen uw geloofwaardigheid dan ook ernstig.

Uw paspoort, nochtans een uitstekend stuk ter staving van uw reisweg en verblijfsplaatsen,

legde u evenwel niet voor (supra). Het sterkt dan ook het vermoeden dat u dit paspoort liever niet

kenbaar wenst te maken ten aanzien van de Belgische asielinstanties, daar de inhoud niet zou

overeenstemmen met uw verklaringen.

Dit vermoeden wordt overigens bevestigd door een aantal stukken die aan uw

administratief dossier werden toegevoegd. Immers blijkt uit de documenten die het CGVS van de

Luchtvaarpolitie BruNat Grenscontrole heeft mogen ontvangen dat u allerminst de waarheid zou hebben

verteld betreffende uw reisweg. Zo bleek uit deze documenten vooreerst dat u reeds op 11 juli 2015 met

dit paspoort Sri Lanka zou hebben verlaten, u over een visum voor India zou beschikken daterend uit

2015, u verschillende verblijfsvergunningen zou hebben gehad in Gambia uit 2015 én 2017 en u

bovendien op 15 juli 2017 reeds Gambia zou hebben verlaten. U ontkende en verwees voor de inhoud

van uw paspoort zondermeer naar de smokkelaar (CGVS, p. 21-22). Het is dan ook duidelijk dat u het

CGVS liever geen zicht wenst te geven op waar u verbleven heeft, waar u vandaan komt en hoe u

zou hebben gereisd.

Ten derde bleek ook uw relaas an sich geenszins aannemelijk te zijn. Zo verklaarde u problemen te

kennen in Sri Lanka daar uw broer sinds 2004 lid zou zijn geweest van de LTTE. Echter, wanneer u

gevraagd werd naar de activiteiten die uw broer met de LTTE onderhield gaf u meteen aan hier eigenlijk

geen info over te hebben: “Ze vertelden dat niet”. Dat u hier nooit naar zou hebben gepolst is op zich al

opmerkelijk, maar dat ook uw kennis over de LTTE zelf eerder beperkt was, is des te frappanter. Van

een asielzoeker die zijn land, huis, vrienden, familie en vriendin achterlaat mag immers redelijkerwijs

verwacht worden dat hij weet voor wie, wat of waarom hij op de vlucht slaat. U werd gevraagd waarvoor

de afkorting LTTE stond, maar antwoordde hier foutief Liberation of Tamil Eelam op. U had geen idee

wanneer het werd opgericht, noch kon u ook maar één concrete gebeurtenis uit de oorlog benoemen:

“Ik weet dat er veel aanvallen waren, ik kon lawaai horen”. Niets anders. U had verder geen idee wat de

Tamilnaam (LTTE-naam) van uw broer zou zijn, noch kende u zijn Tamilnummer. U beweerde dat hij lid

was van het Intelligence Department, maar wist niet van welke subdivisie. Welke andere divisies er nog

zouden zijn, naast de Black Tigers, wist u evenmin. Van Pottu Amman, één van de meest prominente

figuren tijdens de oorlog, leek u dan weer bijzonder weinig te weten. U had verder geen weet van de

slagen waaraan uw broer zou hebben deelgenomen, noch wist u in welk kamp hij zijn training zou

hebben gekregen of wist u zijn lidmaatschap te staven (CGVS, p. 14-17). Wat betreft het document dat

u neerlegde van de ‘Justice of Peace’, dient te worden opgemerkt dat dit document pas uiterst recent

werd opgesteld en aldus een bijzonder gesolliciteerd karakter met zich meedraagt. U had verder geen

idee van de exacte inhoud van dit document, noch leek u te weten wat de naam van deze ‘Justice of

Peace’ zou zijn (CGVS, p. 11-12).
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Wat er ook van zij u beweerde dat uw broer na de oorlog naar een vluchtelingenkamp was getrokken,

maar kon dit niet beter benoemen dan “Zone 4”-kamp. U had geen idee waar exact dit kamp zich

bevond. U had verder geen documenten die zijn verblijf in dit kamp zouden kunnen staven en ofschoon

u beweerde dat hij nadien zou worden geïdentificeerd door één van zijn collega’s wist u niet om wie het

eigenlijk ging. U voegde daar verder aan toe dat uw broer op geregelde tijdstippen zijn handtekening in

het kamp diende te plaatsen, maar moest de officiële namen van deze kampen schuldig blijven. Dient

nog te worden opgemerkt dat u ten aanzien van de DVZ nog had verklaard dat uw broer twee à drie

keer richting zo'n kamp zou zijn getrokken alvorens te verdwijnen, terwijl u ten aanzien van het CGVS

dan weer “vier à vijf keer” liet vallen. U meende tot slot ook zelf te worden opgesloten in een dergelijk

kamp en verklaarde dat u de eerste keer één maand werd vastgehouden en de tweede keer na

uw deportatie vanuit Spanje twee maanden zou worden vastgehouden. Dat u ten aanzien van de DVZ

nog had laten optekenen dat u pas na uw terugkeer in Colombo een eerste keer één maand werd

vastgehouden is dan ook niet ernstig. U had verder geen idee wie de leider was van het kamp waar u

uw handtekening diende te plaatsen, noch wist u door wie exact u werd gearresteerd (Vragenlijst CGVS,

Vraag 3.1-3.5 & CGVS, p. 17-20). Dient nog aan te worden toegevoegd dat het hoe dan ook weinig

aannemelijk lijkt dat, indien u en uw broer daadwerkelijk op de radar zouden staan van de Sri

Lankaanse overheid u toch telkenmale zou worden vrijgelaten. Dat u bovendien twee jaar zou wachten

alvorens Sri Lanka een tweede keer te verlaten lijkt dan ook uiterst onwaarschijnlijk. In ieder geval de

vaststelling dat u alsnog uw land van herkomst zou verlaten met uw eigen originele paspoort (CGVS, p.

10) wijst geenszins op een ernstige vrees ten aanzien van Sri Lanka en strookt allerminst met

uw bewering te worden gezocht door de autoriteiten. De verschoning die u hiervoor aanhaalde, al zou

dit via de smokkelaar zijn gelopen is een eerder stereotiepe en bovendien puur hypothetische stelling

die u niet hard kunt maken (CGVS, p. 21). U had immers geen idee hoe dit werd geregeld (CGVS, p.

11).

Ten vierde spreekt ook uw Facebook (FB) verder uw beweringen tegen. Hoewel u eerder te kennen

had gegeven niet over een profiel op FB te beschikken (CGVS, p. 6-7), werd u even later alsnog

geconfronteerd met een profiel waarop uw foto zou prijken. U ontkende echter dat dit uw profiel zou zijn

en vroeg zich af of iemand anders dit zou gebruiken, hetgeen weinig ernstig is. U hield vooreerst vol dat

u dit profiel niet zou gebruiken, maar voegde er later wel aan toe dat uw vriendin het wél gebruikt en u

haar foto’s toestuurt. U gewezen op het ongeloofwaardige karakter van uw verklaring, gaf u plots wel toe

verantwoordelijk te zijn voor dit profiel. Dat u zichzelf zo zou tegenspreken en klaarblijkelijk halsstarrig

dit profiel op FB verborgen trachtte te houden is absoluut tekenend voor uw gebrek aan oprechtheid.

Bovendien is het uiterst opvallend dat u, op de vlucht voor het leger, alsnog een dergelijk profiel gelinkt

aan uw eigen naam zou 'updaten' (CGVS, p. 22-23). Een dergelijke zorgeloosheid overtuigt dan ook

niet. Frappanter was echter dat u eveneens werd geconfronteerd met een profiel op naam van ‘R.A.’,

een man verblijvende in Frankrijk volgens zijn FB- profiel, doch u echter opnieuw zou aangeven niet

bekend te zijn met dit profiel. Gewezen op de vaststelling dat dit profiel dezelfde naam draagt als uw

broer (Verklaring DVZ, p. 7), u hem tot uw FB-vrienden mag rekenen en hij zelfs van hetzelfde

dorp afkomstig is, bleef u ontkennen: “Er zijn veel vrienden die zo heten. Dat is niet mijn broer”. In ieder

geval, dat u later alsnog zou toegeven eigenlijk te hebben gelogen over FB, doch u nog steeds niet met

zekerheid kon stellen dat het uw broer was, overtuigt niet. U zou daar immers nog aan toevoegen dat,

“zelfs al is mijn broer in Parijs, ik heb geen connectie”, terwijl ‘Parijs’ niet aan bod was gekomen, er werd

enkel verwezen naar ‘Frankrijk’ als de verblijfplaats van ‘R.A.’. Het bevestigt dan ook dat u wel degelijk

op de hoogte bent waar uw broer zich bevindt en hij aldus allerminst vermist is (CGVS, p. 24).

Volledigheidshalve wijst het CGVS nog op de algemene situatie in Sri Lanka alwaar de oorlog tussen

de LTTE en het Sri Lankaanse leger in 2009 ten einde kwam. Hoewel de Sri Lankaanse overheid

beducht blijft voor het heropleven van de 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

de 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.
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Gezien uw beweerde band met de 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.

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 documenten die u neerlegde ter staving van uw relaas werden allen hierboven besproken en zijn niet

van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in positieve zin zouden kunnen doen wijzigen.

Documenten hebben hoe dan ook slechts een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om een

plausibel relaas kracht bij te zetten. Op zich kunnen documenten geenszins, de geloofwaardigheid van,

in casu, ongeloofwaardig relaas herstellen. De identiteitsdocumenten van uw familie, doch slechts

kopieën, zouden hoogstens hun identiteit kunnen staven, maar voegen niets wezenlijks toe aan uw

relaas. U wist immers niet eens uw identiteit onomstotelijk te staven. Bovendien dateren uw documenten

enerzijds uit 2007 en anderzijds zelfs uit 2018 (na uw aankomst in België), waardoor deze laatste niet

alleen een gesolliciteerd karakter hebben, maar uw documenten desgevallend niets zeggen over uw

verblijfsplaatsen gedurende de afgelopen jaren.

Tot slot merkt het CGVS nog op dat u twee medische attesten neerlegde. Deze attesten vermogen

echter niet bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Medische attesten vormen immers geen sluitend

bewijs voor de omstandigheden waarin deze verwondingen werden opgelopen. De arts doet

vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening

houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen;

desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden kan schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen (RvS 10 juni 2004, nr.

132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr. 2468). Voor medische problemen richt

u zich bijgevolg tot de geijkte procedure 9ter.

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 voert in zijn verzoekschrift van 13 maart 2018 een schending aan van “de materiële

motiveringsplicht” en “artikel 1 A 2) van het Verdrag van Genève”.

Met betrekking tot het feitenrelaas zoals weergegeven in de bestreden beslissing, wenst verzoeker twee

zaken recht te zetten:

“1) Verzoeker verklaart dat zijn broer inderdaad in Frankrijk verblijft alwaar hij een asielprocedure

lopende heeft.

2) Verzoeker verklaart dat hij Sri Lanka definitief ontvlucht is in juli 2015 nadat hij vastgehouden en :

gefolterd werd door de Sri Lankaanse autoriteiten. Hij reisde van Sri Lanka met zijn eigen paspoort en

een visum voor India. Hij verbleef niet in India maar reisde via India (in transit) naar Gambia alwaar hij

stelt verbleven te hebben tot zijn komst naar België (hij reisde in tussentijd naar Spanje en werd vanuit

Spanje teruggestuurd naar Gambia).”.
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Verzoeker verklaart dat de smokkelaar hem aangeraden heeft niet de waarheid te spreken over deze

twee elementen omdat deze een negatieve impact zouden hebben op de beoordeling van zijn

asielaanvraag. Hij is nu echter bereid om de waarheid te spreken.

Aangaande de stelling van het CGVS dat verzoeker zijn identiteit niet heeft aangetoond, betoogt

verzoeker kopieën van de identiteitskaarten en geboorteaktes van hemzelf en zijn gezin te hebben

voorgelegd. Verzoeker haalt aan dat het eigen is aan de specifieke situatie van asielzoekers, zo stelt

UNHCR, dat zij moeilijkheden kunnen ondervinden bij het verzamelen van documenten. Daarom dient

de “protection officer” alle ter beschikking zijnde middelen aan te wenden om, samen met de

asielzoeker, het nodige bewijsmateriaal te verzamelen.

In casu benadrukt het verzoekschrift dat verzoeker als asielzoeker aan de grens vastgehouden wordt in

een gesloten centrum en voorwerp is van een versnelde asielprocedure. Dit gegeven beperkt de

mogelijkheid om bewijs te vergaren aanzienlijk gezien het gebrek aan bewegingsvrijheid, beperkte

communicatiemiddelen en tijdsdruk.

De motivering dat de voorgelegde identiteitsdocumenten slechts kopieën zijn en dat vervalste

documenten makkelijk te verkrijgen zijn in Sri Lanka volstaat niet om geen bewijswaarde aan deze

documenten toe te kennen, zo stelt het EHRM in M.A. t. Zwitserland, verzoek nr. 52589/13, van 18

november 2014.

Wat de reisweg betreft geeft verzoeker toe dat hij hierover niet de waarheid heeft gesproken omwille

van het advies dat hij kreeg van de smokkelaar die hem naar België vervoerde. Verzoeker heeft Sri

Lanka in juli 2015 verlaten en heeft lange tijd in Gambia verbleven alvorens naar België te reizen. In

verband met het feit dat niet de waarheid over zijn reisweg verteld werd, wijst het verzoekschrift naar het

rapport Beyond Proof van UNHCR (UNHCR, “Beyond Proof, Credibillty assessment in EU Asylum

Systems”, mei 2013, p.213-214).

Aangaande verzoekers onaannemelijk bevonden asielrelaas, verklaart verzoeker in eerste instantie dat

hij inderdaad niet teruggekeerd is naar Sri Lanka na zijn vertrek in juli 2015. Hij werd door de Spaanse

autoriteiten teruggestuurd naar Gambia, niet naar Sri Lanka. Hij werd dus geen tweede keer

gearresteerd door de Sri Lankaanse autoriteiten.

Als bewijs van het feit dat hij slachtoffer werd van foltering door de Sri Lankaanse autoriteiten legde

verzoeker een uitgebreid medisch attest voor opgesteld door Dr. Roland.

Het verzoekschrift haalt aan dat het EHRM in haar rechtspraak het belang benadrukt dat gehecht dient

te worden aan medische attesten bij het onderzoek of een persoon een reëel risico loopt het slachtoffer

te worden van foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het

EVRM. In “R.C. tegen Zweden” stelde het EHRM dat een medisch attest dat verklaringen van een

asielzoeker over ondergane onmenselijke behandelingen bevestigt, een weerlegbaar vermoeden

creëert en een omkering van de bewijslast inhoud (EHRM, R.C. t. Zweden, verzoek nr. 41827/07, 9

maart 2010).

Verzoeker haalt tevens de zaak “EHRM, I. t. Zweden”, verzoek nr. 61204/09, 5 september 2013 aan. In

I. tegen Zweden verwierpen de Zweedse asielinstanties de asielaanvraag omwille van

geloofwaardigheidsproblemen. De Zweedse asielinstanties betwijfelden niet dat de heer I. het

slachtoffer was van foltering, wél werd geoordeeld dat de heer I. - ondanks het neergelegde medisch

bewijs - niet had uiteen weten te zetten waarom en door wie hij gefolterd werd. Het medisch

getuigschrift kon aldus het gebrek aan geloofwaardigheid niet herstellen. Deze redenering werd

veroordeeld door het Hof, ook al sloot het zich aan bij de conclusie van gebrek aan een geloofwaardig

asielrelaas.

De zaak “R.J. tegen Frankrijk” van 19 september 2013 betreft een Tamil van Sri Lanka die verklaarde

gefolterd geweest te zijn door de Sri Lankaanse autoriteiten omdat hij de LTTE financieel had gesteund.

Hij diende een asielaanvraag in Frankrijk in aan de grens. Zijn asielrelaas werd afgewezen wegens

gebrek aan geloofwaardigheid. Het Hof benadrukt in dit arrest nogmaals het belang van medische

getuigschriften. Ondanks het gebrek aan geloofwaardig asielrelaas, steunt het Hof zich op het medisch

attest om vast te stellen dat er een reëel risico is op schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM, R.J.

t. Frankrijk, verzoek nr. 41827/07,19 september 2013).

Verzoeker haalt aan dat vergelijkbare rechtspraak kan worden teruggevonden bij het VN-Comité tegen

Foltering (F.K. v. Denmark (CAT 580/2014) § 7.6).

Het verzoekschrift betoogt dat, in toepassing van deze rechtspraak, het voorgelegde medisch attest,

ondanks de twijfels geuit door de asielinstanties wat betreft de identiteit en geloofwaardigheid van

verzoeker, een sterk vermoeden creëert dat hij het slachtoffer werd van foltering.
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Het is aan de asielinstanties om dit grondig te onderzoeken en twijfel uit te sluiten. In casu blijkt uit het

gehoorverslag en de beslissing van het CGVS, dat het zijn onderzoeksplicht niet is nagekomen. Het

medisch attest werd door middel van een zeer gebrekkige motivering aan de kant geschoven en tijdens

het gehoor werden geen vragen gesteld over de omstandigheden waarin verzoeker vastgehouden werd

en de foltering die hij ondergaan heeft.

Het verzoekschrift voert aan dat het gegeven dat verzoeker in het verleden slachtoffer werd van

foltering, en dus vervolging, een omkering van de bewijslast inhoudt in toepassing van artikel 48/7 van

de Vreemdelingenwet.

Verder stelt verzoeker dat het CGVS geen rekening heeft gehouden met de persoonlijke

omstandigheden en in het bijzonder met het kwetsbaar profiel van verzoeker als slachtoffer van

foltering, zoals omschreven in artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet, bevestigd in artikel 4 van het

Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Recente objectieve landeninformatie toont volgens het verzoekschrift aan dat de situatie van Tamils die

ervan verdacht worden een link te hebben met de LTTE nog steeds vervolgd worden door de Sri

Lankaanse autoriteiten op basis van een toegeschreven politieke overtuiging. Zo is de “Prevention of

Terrorism Act” in het leven geroepen tijdens de noodtoestand nog steeds van kracht. In deze

regelgeving spelen fundamentele rechten en procedurele garanties geen rol. Uit het rapport van de

speciale VN-rapporteur inzake foltering blijkt dat foltering en slechte behandeling van gedetineerden

onder deze regelgeving de regel zijn (UNGA, Human Rights Council, "Report of the Special Rapporteur

on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to Sri Lanka",

22/12/2016). Verzoeker haalt aan dat Tamils disproportioneel getroffen worden door de toepassing van

de “Prevention of Terrorism Act”, zo stelt onder andere de speciale VN-rapporteur inzake minderheden

(UNGA, Human Rights Council, Report of the Spécial Rapporteur on minority issues on her mission to

Sri Lanka, 31 januari 2017 http://www.refworld.org/country,LKA,,58adacc94,0.html). Verzoeker stelt dat

dit bevestigd wordt in de landeninformatie: “Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri

Lanka : information sur le traitement réservé aux Tamouls au sein de la société et par les autorités; le

Parti démocratique populaire de l'Eelam (Eelam People's Democratic Party - EPDP), y compris ses

rapports avec la population tamoule (2014-février 2017), 17 maart 2017 »). Onderzoek van “Freedom for

Torture” toont aan dat Tamils die terugkeren vanuit het buitenland en ervan verdacht worden op welke

manier dan ook een link te hebben met de LTTE een reëel risico lopen slachtoffer te worden van

arbitraire detentie en foltering (“Freedom from Torture: Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May

2009”,13 August 2015, p. 9, p.13 http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1439535835_freedom-from-

torture-taintedpeace-fuil-report-august-2015.pdf). Verzoeker stelt dat dit bevestigd wordt in talrijke

rapporten van enkele internationale organisaties (HRW - Human Rights Watch: World Report 2015 - Sri

Lanka, 29 January 2015 http://www.ecoi.net/locaiJink/295523/416571_en.html; ICG - International Crisis

Group: “Sri Lanka Between Elections”, 12 August 2015, p. 17 http://www.ecoi.net/file_upload/

1002_1439583071_272-sri-lanka-between-elections.pdf).

Het verzoekschrift haalt aan dat uit bovenstaande COI volgt dat verzoeker bij gedwongen terugkeer

naar Sri Lanka een risico loopt om opnieuw het slachtoffer te worden van arbitraire detentie en foltering.

Bovendien heeft hij zichtbare sporen van foltering op zijn lichaam. De Sri Lankaanse autoriteiten zullen

dus makkelijk de link leggen met de detentie die hij in het verleden onderging. De littekens zijn voor de

autoriteiten een indicatie dat verzoeker een link heeft met de LTTE. Uit objectieve landeninformatie komt

duidelijk naar voor dat de Sri Lankaanse autoriteiten foltering gebruiken om Tamils te brandmerken

zodat ze later makkelijk geïdentificeerd kunnen worden (“Freedom from Torture, Sri Lankan Tamils

tortured on return from the UK”, Briefing, 13 September 2012, p. 8).

Verzoeker merkt op dat Tamils bij terugkeer naar Sri Lanka een langdurige screening ondergaan gericht

op het vinden van mogelijke banden met de LTTE. De laatste jaren werd door verschillende

mensenrechtenorganisaties regelmatig gerapporteerd over foltering ondergaan door Tamils bij vrijwillige

of gedwongen terugkeer naar Sri Lanka (OSAR, “Sri Lanka: dangers liés au renseignement de l'analyse-

pays de renvoi des personnes d'origine tamoule”, OSAR, 16 juni 2015, p. 12).

Wat betreft de subsidiaire bescherming haalt verzoeker artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet aan.

Verzoeker is van oordeel dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van voormeld artikel

48/4 § 2, b en verwijst naar hetgeen hierboven werd uitgelegd.
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In hoofdorde wordt gevraagd de betwiste beslissing van het Commissariaat-Generaal te hervormen en

verzoeker de status van vluchteling toe te kennen. In ondergeschikte orde, hem de status van

subsidiaire bescherming toe te kennen.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een “Medisch attest Dr. Michel Roland”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. 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.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante

elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De bevoegde

overheid, in dit geval de commissaris-generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de

asielaanvraag te onderzoeken en te beoordelen in samenwerking met de verzoeker. De beoordeling van

een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet

onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van

herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop

deze worden toegepast. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoeker is gehouden aan zijn medewerkingsplicht wat inhoudt – in het bijzonder bij ontbreken

van enige objectieve betrouwbare stukken – dat hij zorgvuldig, nauwgezet en getrouw zijn asielrelaas

aflegt en alle stukken neerlegt waarover hij redelijkerwijze kan beschikken. Verzoeker faalt in casu.

Verzoeker legde ter onderbouwing van zijn identiteit enkel fotokopieën van Sri Lankaanse

identiteitskaarten (van verzoeker en zijn gezin) en zijn geboorteakte neer. Voorts kan vastgesteld

worden dat verzoeker zijn paspoort niet neerlegt en evenmin aantoont wanneer hij in werkelijkheid hij Sri

Lanka verlaten heeft en waar hij daarna heeft verbleven of doorgereisd is. Verzoeker geeft in zijn

verzoekschrift toe over zijn reisweg en paspoort te hebben gelogen bij de Belgische asielinstanties. Zo

verklaart hij dat “hij Sri Lanka definitief ontvlucht is in juli 2015 nadat hij vastgehouden en gefolterd werd

door de Sri Lankaanse autoriteiten. Hij reisde van Sri Lanka met zijn eigen paspoort en een visum voor

India. Hij verbleef niet in India maar reisde via India (in transit) naar Gambia alwaar hij stelt verbleven te

hebben tot zijn komst naar België (hij reisde in tussentijd naar Spanje en werd vanuit Spanje

teruggestuurd naar Gambia).”. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn verklaringen aanpast na

confrontatie met een negatieve beslissing waarin het bewijs van zijn leugens wordt aangebracht en

waarin de Commissaris-generaal onder meer stelt: “Immers blijkt uit de documenten die het CGVS van

de Luchtvaarpolitie BruNat Grenscontrole heeft mogen ontvangen dat u allerminst de waarheid zou

hebben verteld betreffende uw reisweg. Zo bleek uit deze documenten vooreerst dat u reeds op 11 juli

2015 met dit paspoort Sri Lanka zou hebben verlaten, u over een visum voor India zou beschikken

daterend uit 2015, u verschillende verblijfsvergunningen zou hebben gehad in Gambia uit 2015 én 2017

en u bovendien op 15 juli 2017 reeds Gambia zou hebben verlaten.”.

Niettegenstaande aldus duidelijk blijkt dat verzoeker gewezen wordt op zijn bedrieglijke verklaringen,

verkiest hij nog steeds niet mee te werken met de asielprocedure en laat hij na zijn paspoort neer te

leggen. Evenmin geeft hij hiervoor ook ter terechtzitting geen uitleg. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoeker meent redenen te hebben om zijn reispaspoort niet te tonen aan de Belgische asielinstanties

om zo de hierin vervatte informatie over een eventueel door hem verkregen visum voor zijn reis, het

ogenblik en de wijze van zijn vertrek uit zijn land van herkomst, verborgen te houden.
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Dat hij twee jaar in een kamer opgesloten leefde dan evenmin aangenomen worden. Ter terechtzitting

blijft verzoeker bij een loutere bewering maar kan geen toelichtingen geven.

2.4.2. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Sri Lanka uit vrees voor problemen omwille

van de LTTE-betrokkenheid van zijn broer.

2.4.3. Verzoekers asielrelaas is geheel gesteund op de aansluiting van zijn broer bij de LTTE. Verzoeker

zelf was nooit lid van de LTTE; “neen, ik was nog jong” (gehoorverslag van het CGVS van 21 februari

2018 (hierna: CGVS-verslag) p. 18) en beweert dus niet om redenen van persoonlijk gedrag te worden

vervolgd in Sri Lanka.

2.4.4. Verzoekers vervolging omwille van zijn broer kan evenmin worden gevolgd. Vooreerst zijn kan uit

verzoekers verklaringen de waarachtigheid van zijn broers LTTE-verleden niet afgeleid worden.

Verzoeker blijft steken bij vage verklaringen over het LTTE-verleden van zijn broer, weet niets over zijn

beweerde activiteiten voor de LTTE ( CGVS-verslag, p. 15), weet niet bij welke subdivisie zijn broer

werkte, kent de Tamilnaam, noch het Tamilnummer van zijn broer (CGVS-verslag, p. 16) en kent de

officiële naam en de precieze locatie van het vluchtelingenkamp waar zijn broer verbleef na de oorlog

niet (CGVS-verslag, p. 17).

Verder doet de vaststelling dat verzoeker zijn Facebookprofiel – dat hij overigens initieel ontkende en

volhield dat hij geen had (CGVS-verslag, p. 6-7) – nog regelmatig heeft geüpdatet gedurende de periode

dat hij beweerdelijk op de vlucht was voor het leger afbreuk aan zijn asielrelaas. Immers er kan

redelijkerwijs verwacht worden dat verzoeker zichzelf een voorzichtige “low-profile” houding zou

aanmeten, indien hij werkelijk diende onder te duiken. Tevens kan nog worden opgemerkt dat verzoeker

ervan op de hoogte is dat zijn broer zich in Frankrijk bevindt en deze dus allerminst vermist is (CGVS-

verslag, p. 24; zie verzoekschrift). Indien verzoekers verklaringen waarachtig zouden zijn, dan heeft

verzoeker er alle belang bij om over de aanwezigheid van zijn broer in Europa niet te liegen en dan ook

alle nuttige elementen hierover neer te leggen. Echter uit verzoekers houding kan niet enkel afgeleid

worden dat verzoeker opnieuw kernelementen uit zijn asielaanvraag verzint, bovendien bevat het

administratief dossier feitelijke gegevens die verzoekers asielrelaas geheel onmogelijk maken.

2.4.5. Gezien geen geloof wordt gehecht aan de betrokkenheid van verzoekers broer bij de LTTE, hecht

de Raad evenmin geloof aan de hieruit voortvloeiende gebeurtenissen, met name de beweerde

opsluiting van verzoekers broer in 2015 (CGVS-verslag, p. 18) en de beweerde opsluiting van verzoeker

in oktober 2015, na de verdwijning van zijn broer (CGVS-verslag, p. 19). Dit klemt te meer nu niet kan

worden ingezien waarom verzoeker en zijn broer beiden werden vrijgelaten (CGVS-verslag, p.18, p. 20),

indien zij daadwerkelijk dermate geviseerd worden door de Sri Lankaanse overheid en als een

veiligheidsgevaar worden aanzien. Bovendien kon verzoeker nog legaal vertrekken uit Sri Lanka.

Evenmin is aannemelijk dat verzoekers broer pas zes jaar na het beëindigen van de oorlog op de radar

van de Sri Lankaanse autoriteiten is terecht gekomen, en past dit evenmin in het beeld van Sri Lanka

dat verzoeker voorhoudt. Bovendien is verzoekers broers situatie het gevolg van “[z]ijn LTTE-collega,

die bij het leger zit nu” die verzoekers broer zou hebben geïdentificeerd (CGVS-verslag, p. 18), maar

waarover verzoeker niets weet en die hij zelfs niet heeft vermeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Integendeel verzoeker stelde bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat het leger te weten kwam dat zijn

broer na de oorlog niet was teruggekeerd naar het rehabilitatiecentrum (vragenlijst CGVS, punt 3.5), wat

geheel een andere situatie is. Deze tegenstellingen en onwetendheid ondergraaft dan ook de

waarachtigheid ervan. Nog daargelaten dat verzoeker zich vergist over het aantal keer dat zijn broer

naar het kamp ging om zijn handtekening te zetten (twee à drie maal (vragenlijst CGVS, punt 3.5), vier

tot vijf keer gebeurde (CGVS-verslag, p. 19), wordt ook de ongeloofwaardigheid van verzoekers

beweerde opsluiting verder ondergraven nu hij geen idee had van de leider van het kamp waar hij zijn

handtekening diende te plaatsen in navolging van zijn opsluiting, noch wist wie hem gearresteerd had

(CGVS-verslag, p. 17-20). Verzoekers verklaringen kunnen dan ook niet overtuigen. Verzoeker toont

dan ook niet aan voor zijn vertrek uit Sri Lanka in de negatieve aandacht van zijn overheid te hebben

gestaan. Integendeel verzoeker is legaal vertrokken met een paspoort en hij kon aldus op de

administratieve hulp van zijn overheid rekenen voor zijn buitenlandse reis.

2.4.6. Voorts legt verzoeker bij zijn verzoekschrift een medisch attest van dokter Michel Roland,

opgemaakt op 19 februari 2018, neer. Een medisch attest is geen sluitend bewijs voor de

omstandigheden waarin verzoeker verwondingen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke

of mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen.
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Desalniettemin kan een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan

schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen te meer het enkel littekens betreffen waarvan niet

wordt aangetoond dat deze eventueel niet kunnen worden opgelopen op andere wijzen. De beide

attesten vertrekken vanuit verzoekers verklaringen ter zake. Zoals hoger aangehaald zijn verzoekers

verklaringen niet geloofwaardig. Het medisch attest van professor Michel Roland haalt nog aan dat

verzoeker twee keer gevangengenomen werd, terwijl -deze niet geloofwaardig zijn- en ook verzoeker in

zijn verzoekschrift toegaf gelogen te hebben over de echtheid van de tweede opsluiting. Evenmin stelt

dit medisch attest een link vast tussen de door verzoeker beweerde ophanging bij zijn voeten of enkel bij

de rechter voet, wat bezwaarlijk een detail is.

2.4.7. De medische attesten kunnen dan ook niet aangenomen worden als bewijs van feiten waarvan de

waarachtigheid niet minimaal is aangetoond en waarbij verzoeker bij de dokter manifest een andere

verhaal ophangt dan kan blijken uit de aan het administratief dossier toegevoegde documenten en uit

zijn verklaringen.

2.4.8. Het verzoekschrift haalt aan dat het EHRM in haar rechtspraak het belang benadrukt dat gehecht

dient te worden aan medische attesten bij het onderzoek of een persoon een reëel risico loopt het

slachtoffer te worden van foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van

artikel 3 van het EVRM. Echter verzoeker gaat eraan voorbij dat het EHRM steeds voorop stelt dat de

bewijslast bij verzoeker ligt en voorts wordt het belang van een causaal verband benadrukt, wat inhoudt

dat verzoekers verklaringen al geloofwaardig zijn. Nergens uit de aangehaalde rechtspraak van het Hof

(EHRM, R.C. t. Zweden, nr. 41827/07, 9 maart 2010 en EHRM, I. t. Zweden, nr. 61204/09, 5 september

2013) kan blijken dat een ongeloofwaardig asielrelaas louter kan verholpen worden op basis van een

medisch getuigschrift. In tegendeel in “I t. Zweden” werd uitdrukkelijk benadrukt dat de verklaringen van

verzoeker geloofwaardig werden bevonden en kon de foltering blijken uit de medische attesten. Wat in

casu niet het geval is. Verzoekers littekens kunnen bezwaarlijk een bewijs zijn van een gevangenschap

zijn die niet geloofwaardig is waarvan hij thans toegeeft dat de tweede niet heeft plaatsgevonden. Zoals

hoger aangehaald liegt verzoeker over zijn aanwezigheid en vertrek uit Sri Lanka, over zijn broer in

Frankrijk en over zijn paspoort. Bovendien kan in geen van de twee medische attesten gelezen worden

dat verzoeker gefolterd werd bij ophanging met de voeten/rechter voet. Immers er werden geen littekens

vastgesteld die deze bewering ondersteunt. Zelfs al benadrukt verzoeker dat de zaak EHRM, “R.J. t.

Frankrijk”, nr. 41827/07 van 19 september 2013 een persoon betrof waarvan de verklaringen ook zwak

waren, werd geenszins het tegendeel beweerd dat een medisch getuigschrift op zich voldoende was om

een vervolging aan te tonen. Immers het Hof dient te lezen waarom dit medisch attest niet werd

aangenomen, wat in “R.J. t. Frankrijk” niet het geval was, en wat in casu hoger werd gemotiveerd.

2.4.9. Verzoeker verwijst in het verzoekschrift naar verscheidene rapporten (UNGA, Human Rights

Council, “Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment

or punishment on his mission to Sri Lanka” van 22 december 2016; UNGA, Human Rights Council,

“Report of the Special Rapporteur on minority issues on her mission to Sri Lanka” van 31 januari 2017;

Immigration and Refugee Board of Canada, “Sri Lanka: information sur le traitement réservé aux

Tamouls au sein de la société et par les autorités; le Parti démocratique populaire de l'Eelam (Eelam

People's Democratic Party - EPDP), y compris ses rapports avec la population tamoule (2014-février

2017)” van 17 maart 2017; Freedom from Torture, “Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009”

van 13 augustus 2015; Human Rights Watch, “World Report 2015 - Sri Lanka” van 29 januari 2015;

International Crisis Group, “Sri Lanka Between Elections” van 12 August 2015; rapport OSAR, “Sri

Lanka: dangers liés au renseignement de l'analyse-pays de renvoi des personnes d'origine tamoule” van

16 juni 2015,). Deze informatie bespreekt de situatie van Tamils die ervan verdacht worden een link te

hebben met de LTTE en stelt dat deze nog steeds vervolgd worden door de Sri Lankaanse autoriteiten

op basis van een toegeschreven politieke overtuiging. Echter, uit verzoekers individuele dossier, zijn

voorgelegde documenten en verklaringen, blijkt niet dat hij daadwerkelijk banden heeft met de LTTE,

noch dat hij in die hoedanigheid nood heeft aan internationale bescherming wat. Deze rapporten worden

derhalve niet dienstig ingeroepen.

2.4.10. 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.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus
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2.5.1. 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.

2.5.2. 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.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.6.1. 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.

2.6.2. 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.

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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien 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


