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nr. 202 211 van 10 april 2018

in de zaak RvV x / IV

In zake: x

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM

Violetstraat 48

2060 ANTWERPEN

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

26 december 2017 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 23 november 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 februari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché I. SNEYERS, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Srilankaanse Tamil afkomstig uit Jaffna. U heeft hier altijd gewoond

en ging hier naar school totdat u uw Ordinary Level (OL) diploma behaalde. U bent ongehuwd en heeft

geen kinderen. Na uw school kocht u een driewieler die u op zelfstandige manier uitbaatte. U was nooit

politiek actief.
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Halverwege juli 2015 werd u benaderd door de partij Tamil Desiya Kootamaippu (Tamil National

Alliance). Zij wilden uw driewieler gebruiken voor promotionele doeleinden gedurende 30 dagen tot aan

de parlementsverkiezingen van 17 augustus 2015. U was zelf maar vijf dagen beschikbaar als chauffeur

omdat u een cursus wilde volgen in Colombo. U stelde hen uw voertuig voor de rest van de tijd ter

beschikking voor 40.000 roepies.

U keerde na de verkiezingen terug naar Jaffna in september 2015 waar u na drie dagen in uw taxi rond

te rijden door de politie werd tegengehouden. Zij wilden uw rijbewijs en verzekering controleren op het

politiebureau, en nadat dit in orde was mocht u gaan. Zes dagen later werd u door twee anonieme

motorrijders aangevallen maar u weet niet precies waarom, noch wie zij waren. Daarna zei uw moeder

dat u langer in Colombo moest blijven en u ging logeren bij uw oom. In oktober 2015 werd uw vader in

uw afwezigheid aangehouden omdat de politie op zoek was naar u. Hij zat vast gedurende 30 dagen en

werd valselijk beschuldigd van omkoping van politieagenten. Hij kwam vrij op borg maar moet zich

sindsdien maandelijks gaan aanbieden bij de politie. U bent in die periode nog eenmaal naar Jaffna

gereisd, maar uw moeder stuurde u dezelfde dag nog terug naar Colombo en maande u aan om met

behulp van uw oom het land te verlaten.

U vertrok uit Sri Lanka in juli 2016 met een eigen paspoort en verbleef gedurende 4 of 5 maanden in

onbekende landen tot u in België asiel vroeg op 2 november 2016. U bezat een eigen paspoort met een

Frans visum maar de smokkelaar bezorgde u ook een vals Srilankaans paspoort. U reisde met beide

paspoorten en de smokkelaar nam ze u af bij aankomst in België.

U vreest bij terugkeer naar Sri Lanka vervolgd te worden voor niet nader genoemde misdaden die u niet

heeft gepleegd.

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

geboorteakte met vertaling en rijbewijs. Na het gehoor legt u nog kopies neer van foto’s van uw

driewieler en uzelf, een rijverzekering, bewijs van eigendom, arrestatie van uw vader en een brief van

uw Srilankaanse advocaat.

B. Motivering

Er moet door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) worden

vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd om uw 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, aannemelijk te maken en dit omwille van volgende redenen.

In eerste instantie blijkt dat u uw vrees in Sri Lanka geenszins kan hard maken. U beweert dat u in

de problemen kwam omdat u tijdens de parlementsverkiezingen van augustus 2015 uw driewieler

verhuurde aan een Tamilpartij, maar kan nooit concretiseren hoe en waarom dit precies leidde tot

verdenkingen van stafbare feiten of ongewenste politieke activiteit. Dit valt af te leiden uit volgende

vaststellingen: Het gaat om een legitieme alliantie die deelnam aan de verkiezingen. De politie

controleerde uw papieren en liet u direct gaan. Onbekenden zouden u kort daarna fysiek hebben

bedreigd maar u weet niet wie ze zijn en wat hun bedoeling was. U weet niet waarvan u wordt verdacht

en door wie. U diende geen klacht in. Uw vader zou zijn gearresteerd en beschuldigd van omkoping. Er

bestaat geen klacht tegen u en u verliet uw land legaal. Dat u in zulke onwetendheid én zonder meer

concrete gegevens het land zou verlaten is niet geloofwaardig. Indien u zulke belangrijke beslissing

nemet om het land te ontvluchten kan redelijkerwijze verwacht worden dat u zich eerst informeert en

minstens probeert om ter plaatste te zoeken naar oplossingen.

Daarbij kan het CGVS nog het volgende opmerken waardoor verder afbreuk wordt gedaan aan

de geloofwaardigheid van uw verklaringen. U verbleef nog zowat een jaar in uw land bij een familielid,

wat bezwaarlijk kan doorgaan voor een schuilplaats. Inderdaad, u verklaart dat uw vader aan de politie

had gezegd dat u in Colombo verbleef. U voegt eraan toe dat u er geen problemen kende. Hoe u op

basis hiervan kan weten dat de Srilankaanse autoriteiten het op u gemunt hebben en dat u zich daarom

voor hen verschool, laat staan dat u in beschuldiging bent gesteld voor bepaalde feiten is volkomen

onduidelijk. In dezelfde lijn is het evenmin aannemelijk dat u bedreigd zou zijn geweest door

motorrijders. Immers u weet niet wie ze waren en u heeft geen enkele inspanning gedaan om klacht

tegen hen in te dienen wegens geweld of intimidatie. Dat u enkele woorden Singalees zou hebben

opgevangen en zij daarom tot de Singalese overheid zouden behoren kan gezien bovenstaande

vaststelling niet overtuigen.
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U maakt tenslotte geen melding van contacten met een advocaat omwille van uw eigen vrees. Kortom,

uit uw summiere verklaringen valt op geen enkele manier af te leiden dat u (verkeerdelijk) door de

overheid verdacht of gezocht wordt omwille van een misdaad of (toegedichte) politieke opinies. U heeft

dus geen elementen aangebracht waaruit blijkt dat u uw autoriteiten moet vrezen of hun bescherming

niet kan inroepen.

Aanvullend blijkt dat het vermeende moment van uw vertrek evenmin een indicatie is dat u voor

een onmiddellijk probleem moest vluchten. Zo verklaart u dat u uw land verliet in juli 2016 (zie

verklaring DVZ, 13.01.2017, p. 11). Nochtans beweert u dat uw problemen plaatsvonden in de periode

van juli tot ongeveer oktober 2015. U zou met andere woorden pas 10 maanden later zijn vertrokken. U

maakt evenwel geen melding van problemen in Colombo, terwijl u gewoon bij een oom inwoonde. Het

lijkt er met andere woorden noch op dat u zich verschuilde, noch dat u erg gehaast zou zijn geweest om

uw land te verlaten.

Ook uw reisweg is weinig steekhoudend. U beweert dat u heeft gereisd met uw eigen paspoort en

een Frans visum, en dat u ook een vals paspoort ter beschikking had voor in transit, maar dat u dit

laatste stuk nooit heeft moeten gebruiken. U beweert trouwens dat u niet zelf naar de Franse

ambassade kon gaan om uw visum in orde te brengen voor uw vertrek. Nochtans verklaart u dat dit

visum in uw eigen paspoort stond. U beweert u zich niet bij de ambassade kon aanbieden omdat u

hiervoor een politierapport nodig zou hebben (gehoor CGVS, p. 11). Echter, aangezien u aangeeft dat

er een klacht noch aanhoudingsbevel tegen u was of is, dat u bovendien nooit eerder in problemen

kwam met politie of gerecht (p. 12), houdt het geen steek dat u geen attest van goed gedrag en zeden

zou kunnen neerleggen. Uit uw aarzelende en onduidelijke uitleg over de aard van uw visum (p. 9)

die er op zou moeten wijzen dat u gedurende drie dagen hulpkok zou zijn op een schip in Parijs, valt

eerder af te leiden dat het om een vals stuk zou gaan. Echter u verklaart uitdrukkelijk dat u legaal uw

land verliet en dat u niet aan de grens werd tegengehouden. U was met andere woorden niet geseind.

De onderlinge tegenstrijdigheden en onaannemelijkheden van uw verklaringen wijzen er overduidelijk op

dat u verstrikt raakt in verzonnen en verdraaide feiten en dat u niet ter goeder trouw het CGVS

informeert over de manier waarop u België bereikte.

Vervolgens geeft u aan dat u beide paspoorten bij aankomst in Frankrijk heeft overhandigd aan de

smokkelaar. U zou ergens vier of vijf maanden hebben moeten wachten omdat u eigenlijk wilde

doorreizen naar Canada, maar dit er nooit van is gekomen. Gevraagd naar waarom u zo’n belangrijk

document niet zou bijhouden, verklaart u dat u dacht dat het niet veel meer uitmaakte aangezien u nu

veilig was. U besloot naar België verder te reizen, aangezien u ook hier een oom heeft wonen. Dat u zo

los zou omgaan met het belang van een paspoort betwijfelt het CGVS heel sterk, immers, het bewijst bij

uitstek uw identiteit. Overigens beweerde u bij de DVZ dat u gedurende 4 tot 5 maanden in een

onbekende stad in een onbekend land verbleef voordat u in november 2016 naar België kwam. Tijdens

het gehoor geeft u aan dat u denkt dat dit land Frankrijk moet zijn geweest aangezien u maar

enkele uren “naar hier” moest rijden. Dat u niet weet via welke landen bent gereisd, noch met welk

visum, is opnieuw een duidelijke indicatie van een flagrant gebrek aan medewerking met de

asielprocedure. Dat u tenslotte geen paspoort voorlegt is daarom eerder een indicatie dat u uw echte

reisweg voor het CGVS wil verhullen. U beweert tijdens het gehoor wel dat u zal proberen om het te

verkrijgen, maar het CGVS ontvangt naderhand niets in die aard. U legt geen enkel ander origineel

document neer waaruit blijkt dat u effectief recent in Sri Lanka vertrokken, noch hoe en via welke weg.

Doordat er geen enkele verificatie mogelijk is van uw al bij al vage verklaringen, moet het CGVS tot de

conclusie komen dat er geen geloof kan worden gehecht aan de omstandigheden van uw vertrek uit Sri

Lanka. Dit ondermijnt volledig uw algemene geloofwaardigheid.

Bovendien hebt u in Frankrijk ook geen asiel aangevraagd. Indien u werkelijk uw land diende te

ontvluchten en op zoek was naar internationale bescherming, lan redelijkerwijze verwacht worden dat u

in Frankrijk reeds asiel zou hebben aangevraagd. Ook dit ondermijnt verder uw geloofwaardigheid.

Voor wat betreft uw documenten heeft het CGVS tenslotte volgende bemerkingen. In principe kan

het CGVS uw identiteit aannemen op basis van uw geboorteakte, rijbewijs en geboorteakte. Echter blijkt

dat u zelf aangeeft dat u het attest van de Lanka Academy heeft bekomen door omkoping (p. 13). Dat u

er geen probleem mee heeft om studiedocumenten te vervalsen of een valse stempel in uw paspoort te

laten zetten door de smokkelaar (p. 5), noch om valse visumaanvragen in te dienen om tot in Europa te

bekomen, zijn duidelijke illustraties dat er ook mag worden getwijfeld aan de authenticiteit en waarde

van de andere documenten die u neerlegt in het kader van uw asielprocedure.



RvV x - Pagina 4

Gelet hierop, samen met het feit dat vervalste juridische documenten veelvuldig voorkomen in Sri Lanka

(zie administratief dossier: “Corruptie en (ver)vals(t)e documenten”, kan geen doorslaggevende waarde

worden gehecht aan de echtheid van de door u voorgelegde documenten. Bovendien kan de door een

asielzoeker bijgebrachte documenten slechts bewijskracht worden toegekend voor zover ze gepaard

gaan met geloofwaardige verklaringen. Echter, zoals blijkt uit de bespreking hoger, wordt uw

asielrelaas gekenmerkt door tal van vaagheden en onaannemelijkheden waardoor de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas volledig ondermijnd wordt. Dat u geen duidelijke details kan geven over uw

reispaspoorten (p. 3) omdat u geen details kon zien op de papieren of omdat u gestrest was of

instructies volgde (p. 4) is volledig ongeloofwaardig. U bent als volwassen man naar Europa gereisd,

waardoor het evident is dat u zelf uw reisdocumenten in handen moet hebben gehad en dus

ruimschoots de kans had om te kijken wie u volgens deze documenten was, wat uw reisweg was en uw

voorziene bestemming. Overigens verklaart u dat uw paspoort al in april of mei 2015 zou zijn afgeleverd,

dus nog voor de hele episode zou zijn begonnen. Er is met andere woorden geen verband tussen

uw vermeende vrees en uw wens om uw land te verlaten.

Voor wat betreft de scans van documenten die u kort na het gehoor neerlegt, stelt het CGVS

vast dat deze evenmin uw ongeloofwaardige beweringen kunnen ombuigen. Primo, een foto van

wat lijkt op een deelname aan een demonstratie in België houdt geen direct verband met de door u

aangegeven vermeende vrees. Secundo, het “certificate of valuation” is van te slechte kwaliteit om er de

inhoud van te kunnen lezen. Als het CGVS er van kan uitgaan dat u hiermee zou willen aantonen dat u

een taxi bezat, kan worden opgemerkt dat dit niet in vraag werd gesteld. Tertio, het is niet duidelijk wat u

wil aantonen met een foto waarop u een kaars aansteekt. Quarto, u legt een brief neer die lijkt op een

verklaring van een advocaat waaruit het CGVS lijkt te moeten afleiden dat uw vader betrokken bent in

een lopende zaak. Echter in afwezigheid van stukken die rechtstreeks van het gerecht komen komt dit

weinig officieel over. Daarnaast is hiermee geen enkele band met uzelf aangetoond. Quinto, een

(donkere en slechte kwaliteits)foto van een scooter en een licentie zeggen evenmin iets over uw

bewering.

Aldus hebt u 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 geen elementen in die de toekenning van een Subsidiaire

Beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

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 26 december 2017 een schending aan van de

motiveringsplicht en de artikelen 1 en 2 afdeling A van de Conventie van Genève van 1951.

Verzoeker herneemt dat zijn problemen begonnen sinds hij een driewieler uitleende voor de campagne.

Hij werd eerst ter controle tegengehouden. Nadien werd hij door gemaskerde mannen aangevallen,

waarna ook zijn vader problemen kreeg - hij werd gearresteerd en vastgehouden - waarna hij ook

beschuldigd werd van omkoping. Toen is verzoeker gevlucht.

Verzoeker verklaart dat hij niet onmiddellijk asiel aanvroeg omdat het zijn intentie was om naar Canada

door te reizen.

Tijdens zijn asielaanvraag diende verzoeker reeds originele documenten in.
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Hij benadrukt dat hij blijft proberen om stukken die zijn asielrelaas ondersteunen te bekomen, zoals kan

aangetoond worden door de scans die hij toevoegde aan zijn dossier na zijn interview en waarvan hij

onmiddellijk na ontvangst originelen zou bezorgen. Dat zijn eerste prioriteit lag in het vrijkomen en

ontvluchten van zijn land maar desondanks weigert men zijn aanvraag afdoende te onderzoeken.

Intussen heeft verzoeker de originelen bekomen en voegt hij deze dan ook bij huidig verzoekschrift.

Verzoeker merkt op dat verweerder wel degelijk op de hoogte is van de actuele situatie van Sri Lanka

en dat het er nog steeds veilig is in tegenstelling tot wat men in de bestreden beslissing beweert.

Wat betreft zijn reisweg, legt verzoeker het volgende uit:

“Voor verzoeker het land verliet, heeft hij ondergedoken geleefd bij familie. Hij is dan ook 10 maanden

naar Colombo getrokken. Hij heeft ook altijd kunnen werken in Sri Lanka omdat hij hiertoe documenten

had.

Na 10 maanden is hij gevlucht uit Sri Lanka. Hij heeft een tijdje in een Arabisch land verbleven (Qatar of

Dubai), wat hij aan de klederdracht kon zien, waarna hij is verder gereisd naar Europa en meer bepaald

België.

I.v.m. het visum heeft verzoeker meteen toegegeven dat hij dit zelf niet had geregeld, maar dat de agent

dit had gedaan. Hij zou er alles aangedaan hebben om Sri Lanka te kunnen ontvluchten.

Hij is niet lichtzinnig omgegaan met zijn paspoort, hij heeft alles in het werk gesteld wat nodig was om

het land te kunnen verlaten.”.

Verzoeker heeft meerdere documenten voorgelegd bij zijn asielaanvraag, waaronder zijn rijbewijs en

zijn geboorteakte. Verzoeker haalt aan dat verweerder nalaat zijn geboorteakte hieromtrent te

onderzoeken en het onderzoek van zich afschuift door te stellen dat “aangezien verzoeker een vervalst

document bekwam van Lanka Acadamy, iets wat hij zelf heeft opgebiecht, zijn andere documenten ook

wel vervalst moeten zijn.”.

Verzoeker voert voorts aan dat verweerder de veiligheidssituatie in Sri Lanka niet grondig heeft

onderzocht. Het verzoekschrift betoogt dat het feit dat verweerder dit niet grondig gedaan hebben een

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is.

Verzoeker stelt dat de situatie in Sri Lanka tot op heden zeer onveilig is. Ook kan verzoeker persoonlijk

niet terugkeren wat kan blijken uit het politierapport dat verzoeker heeft gevoegd.

In het geval van verzoeker wegen de gevaren voor terugkeer zwaarder door. Indien hij dient terug te

keren, zal met zekerheid artikel 3 van het EVRM geschonden worden.

Het verzoekschrift haalt de COI, toegevoegd aan het administratief dossier, aan.

Verzoeker stelt dat het “Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit artikel [heeft] geïnterpreteerd

als een bevestiging van het non-refoulement-beginsel, dat bepaalt dat wie risico loopt op schending

artikel 3 EVRM in het land van herkomst, niet teruggestuurd kan worden”. “In de zaak Mamutkulov e.a.

tegen Turkije bijvoorbeeld, stelt het Hof dat de uitwijzing van vreemdelingen naar landen waar er een

reëel risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling strijdig is met artikel 3. In het

Soeringarrest van 7 juli 1989 zegt het Hof dat het nagaan of er gevaar voor onmenselijke behandeling

zal zijn in het land waarnaar men uitwijst steeds moet gebeuren en niet slechts bij uitzonderlijke

omstandigheden. Het artikel 3 EVRM biedt een absolute bescherming tegen een onmenselijke of

vernederende behandeling.”.

Verzoeker meent dat er geen discussie meer kan bestaan over het feit of hij voldoet aan de criteria van

de conventie van Genève om erkend te worden als politiek vluchteling.

Het verzoekschrift haalt aan dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft. De situatie in Sri

Lanka is nog steeds zeer gevaarlijk voor leden/sympathisanten van LTTE en de autoriteiten slagen er

niet in om de veiligheid van burgers te garanderen.

Bij terugkeer zal artikel 3 van het EVRM worden geschonden volgens verzoeker.

Verzoeker voert aan dat verweerder nalaat de veiligheidssituatie in Sri Lanka, en vooral de situatie met

betrekking tot LTTE leden/sympathisanten, te onderzoeken.

Verzoeker verwijst naar de COI in het administratief dossier.
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Verzoeker benadrukt verder dat hij niet kan terugkeren omdat hij vreest voor zijn leven. Hij werd

namelijk ondervraagd en geslagen waardoor hij in het ziekenhuis belandde.

Verzoeker voert aan dat hij in de onmogelijkheid is om de bescherming van zijn land in te roepen.

In het verzoekschrift wordt voorts aangevoerd dat de materiële motiveringsverplichting geschonden

werd door verweerder aangezien men verzoeker gewoon afwijst om het subsidiaire

beschermingsstatuut toe te kennen zonder enige gegronde uitleg of wettige motivatie of zonder daarbij

zijn echte individuele redenen na te gaan. Uit de motivering van verweerder blijkt niet dat artikel 48/4 § 2

a, b en c onderzocht werd, terwijl daar in de context van verzoeker wel degelijk voldoende redenen voor

zijn.

Indien verzoeker dient terug te keren heeft hij schrik dat hij slachtoffer zal zijn van foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst of ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon riskeert. Een onmenselijke of vernederende behandeling is een

behandeling die in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Verzoeker betoogt dat verweerder geen grondig onderzoek heeft gedaan naar de veiligheidssituatie.

De beslissing zoals ze genomen werd door verweerder is volgens verzoeker dan ook een flagrante

schending van de materiële motiveringsplicht.

In het verzoekschrift wordt gevraagd “de beslissing van het commissariaat generaal d.d. 24.11.2017 te

willen hervormen. Hem het statuut van vluchteling te willen toekennen minstens het subsidiair

beschermingsstatuut. Minstens de beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het commissariaat

generaal voor verder onderzoek”.

2.2. Stukken

Bij verzoekschrift voegt verzoeker de “COI veiligheid in Sri Lanka” en “originele documenten van de

scans”.

Bij aanvullende nota van 13 februari 2018 voegt verweerder de COI Focus “Sri Lanka. Terugkeer naar

Sri Lanka” van 7 november 2016.

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
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2.4.1. Verzoeker verklaart Sri Lanka te zijn ontvlucht omwille van problemen met de Sri Lankaanse

autoriteiten. De Raad hecht geen geloof aan verzoekers voorgehouden vrees voor vervolging.

2.4.2. Vooreerst merkt de Raad op het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of risico op

ernstige schade op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees of dat risico reëel is. Deze

vrees of dat risico dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en

verzoeker dient in dit verband de vrees of het risico concreet aannemelijk te maken.

2.4.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn voorgehouden vrees voor vervolging aan te tonen. Zo beweert hij

dat hij in de problemen kwam nadat hij tijdens de parlementsverkiezingen van 2015 een driewieler

verhuurde aan de Tamil Desiya Kootamaippu (Tamil National Alliance) (notities persoonlijk onderhoud

van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen van 9 oktober 2017 (hierna:

notities), p. 9-10). Hij weet echter niet toe te lichten hoe en waarom het verhuren van een driewieler aan

geleid heeft tot verdenkingen van strafbare feiten of ongewenste politieke activiteit te meer het een

legitieme politieke Tamilpartij betrof (notities, p. 12) en de politie die zijn papieren controleerde hier geen

gevolgen aangaf en hem direct lieten gaan (notities, p. 10). Bovendien heeft verzoeker geen enkele

andere link met de partij (notities, p. 10). Aldus kan niet worden ingezien waarom verzoeker omwille van

het verhuren van een driewieler aan een legitieme partij waar hij verder geen speciale band mee heeft,

problemen zou ondervinden.

2.4.4. Verzoeker blijkt dit evenmin te kunnen toelichten. Hij blijft bij een loutere bewering dat hij werd

aangevallen door onbekenden (“Na 6 dagen reed ik weer rond en twee motoren stopten mij en vroegen

weer of het van mij was, ik zei ja, ik vroeg naar et probleem, ze zeiden niets maar vielen mij aan, ik

duwde ze weg, ik rende weg naar huis en liet het voertuig daar staan.”, notities, p. 10). Verzoeker kan

niet aangeven waarom hij geviseerd wordt, noch door wie (notities, p. 11). Verzoeker diende evenmin

een klacht in omwille van dit beweerde incident (CGVS-verslag, p. 10, p. 11). Hij stelde dat de politie

vervolgens kwam en dat zijn vader, bij afwezigheid van verzoeker die in Colombo was, gearresteerd

werd omwille van omkoping en een maand lang werd opgesloten (notities, p. 10). De problemen van zijn

vader hebben echter geen verband met de voorgehouden problemen van verzoeker (notities, p. 12).

Verzoeker stelde dat zijn moeder bang was en dat hij vervolgens met de hulp van zijn oom uit Sri Lanka

is kunnen vluchten (notities, p. 10), niettegenstaande er geen klacht tegen hem liep (notities, p. 12). De

Raad ziet aldus niet in – noch concretiseert verzoeker – waarom verzoeker zijn land van herkomst

diende te ontvluchten andere dan persoonlijke of economische redenen.

2.4.5. In zoverre al geloof zou worden gehecht aan verzoekers beweerde vrees voor vervolging, quod

non, dan wijst de Raad er nog op dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien

blijkt dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. De Raad kan

slechts vaststellen dat verzoeker geen enkele poging heeft ondernomen om in Sri Lanka naar een

oplossing te zoeken.

2.4.6. Verzoekers voorgehouden vrees wordt verder ondergraven nu hij verklaarde dat hij na de feiten

nog een jaar bij zijn oom in Colombo verbleef (vragenlijst CGVS, punt 3.5; verklaring DVZ, punt 37).

Indien verzoeker werkelijk problemen kende, dan kan niet worden ingezien dat hij niet onmiddellijk

wegvluchtte, maar nog een jaar in Sri Lanka verbleef bij een familielid. Te meer nu de woonst van een

familielid bezwaarlijk een schuilplaats kan worden genoemd. Voorts kon dan ook verwacht worden dat

verzoeker zijn situatie in Sri Lanka beter zou kunnen toelichten, minstens aangeven hoe hij met zijn

familie zijn nood om het land te verlaten heeft overlegd, gefinancierd en georganiseerd. De Raad kan

slechts vaststellen dat verzoeker geen elementen aanreikt waaruit enigszins kan blijken dat hij

verontrust werd in zijn land.

2.4.7. Verzoekers onaannemelijke verklaringen over zijn reisweg en gebruik van reisdocumenten

ondermijnen verder zijn algehele geloofwaardigheid. Verzoeker beweert dat hij heeft gereisd met zijn

eigen paspoort en een Frans visum, en dat hij ook een vals paspoort had voor in transit, maar dat hij dit

nooit heeft moeten gebruiken (notities, p. 3). Verder beweert verzoeker dat hij zelf niet naar de Franse

ambassade kon gaan om zijn visum in orde te brengen (notities, p. 3), wat niet valt te rijmen met zijn

verklaring dat dit visum in zijn eigen paspoort stond (verklaring DVZ, punt 28). Ook omtrent zijn visum

voor Frankrijk legt verzoeker onaannemelijke verklaringen af (onder meer dat het een werkvisum voor

drie dagen betrof, notities, p. 9). Verzoeker stelde dat hij zich niet bij de ambassade kon aanbieden

omdat hij hiervoor een politierapport nodig zou hebben (notities, p. 11).
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De Raad ziet niet in waarom verzoeker geen attest van goed gedrag zou kunnen voorleggen, nu hij

aangaf dat er geen klacht noch aanhoudingsbevel tegen hem liep en dat hij nooit eerder in problemen

kwam met politie of gerecht (notities, p. 12). Bovendien verklaarde verzoeker dat hij zijn land legaal

verliet en aan de grens niet werd tegengehouden (notities, p. 12). Verzoekers onderling

onsamenhangende en warrige uitleg wijzen erop dat zijn verklaringen niet op ware feiten berusten. Dit

wordt slechts bevestigd nu verzoeker noch zijn echt paspoort, noch zijn vals neerlegt. Verzoekers uitleg,

dat hij beide paspoorten bij aankomst in Frankrijk overhandigd heeft aan de smokkelaar, kan geenszins

overtuigen. Dit klemt te meer nu verzoeker legaal reisde en aldus geen nood had aan een smokkelaar

die hem zou begeleiden. Daarenboven gaf hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken nog aan dat zijn Sri

Lankaans paspoort door de smokkelaar werd afgenomen voor vertrek in Sri Lanka (verklaring DVZ, punt

28). Uit dergelijke vaststellingen kan slechts afgeleid worden dat verzoeker ervoor kiest het werkelijke

ogenblik van zijn vertrek uit zijn land en de wijze waarop dit gebeurde, niet waarheidsgetrouw wenst

mee te delen. Verzoeker faalt aldus zwaar in zijn medewerkingsplicht.

2.4.8. Verzoeker verklaarde voorts dat hij nog vier à vijf maanden in Frankrijk verbleef alvorens naar

België te komen (notities, p. 12). Dat verzoeker niet onmiddellijk na het ontvluchten van zijn land van

herkomst een verzoek tot internationale bescherming deed haalt de geloofwaardigheid van verzoekers

asielmotieven verder onderuit. Immers kan van een asielzoeker redelijkerwijze worden verwacht dat hij

meteen na aankomst in een veilig land op zoek gaat naar internationale bescherming en ernstige

inspanningen onderneemt om deze te bekomen.

2.4.9. De bij verzoekschrift neergelegde brief van een Sri Lankaanse advocaat heeft betrekking op zijn

vaders problemen. Hierboven is reeds gebleken dat de zaak van verzoekers vader geen enkel verband

houdt met verzoekers voorgehouden problemen. Dergelijk stuk kan aldus verzoekers problemen

geenszins aantonen.

2.4.10. De door verzoeker neergelegde “vehicle revenue licence” toont hoogstens aan dat verzoeker

een driewieler bezat. Dit wordt niet in twijfel getrokken.

2.4.11. De overige door verzoeker bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

voorgelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen evenmin doen ombuigen. Een document

moet, om bewijswaarde te hebben, immers coherente en geloofwaardige verklaringen ondersteunen,

quod non in casu, gelet op het voorgaande.

De door verzoeker voorgelegde kopie van een geboorteakte, zijn rijbewijs en identiteitskaart tonen

slechts verzoekers identiteit aan. Deze stukken kunnen verzoekers beweerde asielmotieven echter niet

staven. De Raad merkt nog op dat documenten uit Sri Lanka hoe dan ook met passende voorzichtigheid

dienen te worden benaderd. Immers, zo blijkt uit de “COI Focus Sri Lanka: Corruptie en (ver)vals(t)e

documenten” van 29 augustus 2017 (hierna: COI Focus), toegevoegd aan de informatie in het

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

verkrijgen zijn.

Over het attest van de Lamka Academy stelde verzoeker zelf dat hij het door omkoping bekomen heeft

zodat aan dit stuk geen bewijswaarde kan worden gehecht.

Het “certificate of evaluation”, dat overigens van slechte kwaliteit is, toont hoogstens aan dat verzoeker

een taxi bezat, wat niet betwist wordt. Hij legt in dit verband ook een foto van een scooter voor, welke

verzoekers vrees voor vervolging evenmin kan staven.

Wat betreft de foto waarop verzoeker een kaars aansteekt, kan niet worden ingezien wat verzoeker

hiermee probeert duidelijk te maken.

De foto waarop het lijkt dat verzoeker deelneemt aan een demonstratie in België toont verzoekers vrees

voor vervolging in Sri Lanka niet aan. Bovendien stelde verzoeker bij het CGVS dat hij niet politiek actief

was in Sri Lanka, noch in België (notities, p. 7-8).

2.4.12. Wat betreft de veiligheidssituatie in Sri Lanka stelt de Raad – op basis van de COI Focus “Sri

Lanka. Terugkeer naar Sri Lanka” van 7 november 2016 – samen met het CGVS vast dat de algemene

situatie in Sri Lanka alwaar de oorlog tussen de LTTE en het Sri Lankaanse leger in 2009 ten einde

kwam.
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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.

2.4.13. 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 maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

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

2.4.14. 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

2.5.1. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden (en hierbij

tevens verwijst naar de “zaak Mamutkulov e.a. tegen Turkije” en het “Soeringarrest van 7 juli 1989” bij

het EHRM), dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de Commissaris-generaal en derhalve

ook van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker gaat er in het verzoekschrift aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet net als bij de

vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust. Waar het verzoekschrift stelt de

“situatie in Sri Lanka is nog steeds zeer gevaarlijk voor leden/sympathisanten van LTTE en de

autoriteiten slagen er niet in om de veiligheid van burgers te garanderen”, gaat dit in tegen verzoekers

verklaringen nu hij nooit heeft beweerd enige politieke activiteit te hebben gehad, noch lid geweest te

zijn van de LTTE (zie notities p. 7, “Was u actief in de politiek, of[] familieleden van u?” “Nee”).

2.5.2. Aangezien verzoekers asielrelaas niet geloofwaardig is, kan hij zich niet steunen op de elementen

die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn

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

b) van de Vreemdelingenwet (zie COI Focus, Sri Lanka, “Terugkeer naar Sri Lanka”, 7 november 2016).

Immers noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij

enigszins verontrust was in Sri Lanka. Verzoeker kreeg bovendien de administratieve steun van zijn

overheid om internationaal te reizen. Verzoeker voldoet niet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b)

van de Vreemdelingenwet.

2.5.3. 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.
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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 tien april 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


