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nr. 202 780 van 20 april 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN NIJVERSEEL

Herpoel 30

1840 LONDERZEEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op

8 september 2017 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 7 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2017 waarbij de terechtzitting inzake Linus RAYAPPU wordt

bepaald op 14 november 2017.

Gelet op het tussenarrest nr. 197 984 van 15 januari 2018 waarbij de terechtzitting inzake Linus

RAYAPPU wordt bepaald op 20 februari 2018.

Gelet op de beschikking van 18 januari 2018 waarbij de terechtzitting inzake Helanmythile LINUS wordt

bepaald op 20 februari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat H. VAN NIJVERSEEL

verschijnt voor de verzoekende partijen, 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 inzake verzoeker (L.R.) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Sri Lankaanse nationaliteit te hebben, etnisch Tamil te zijn, en afkomstig te zijn uit Jaffna.

U ging tot u zeventiende ononderbroken naar school, waarna u visser werd. Nadien begon u te werken

in een theehuis.

In 2002 raakte u gewond bij een artilleriebeschieting. Sindsdien wordt u door de politie en het leger

lastig gevallen omwille van uw littekens. Dit gebeurde laatst in april 2016, toen soldaten tijdens

willekeurige controles ’s avonds uw huis binnendrongen. Nadat ze niets vonden in uw huis, namen ze u

mee naar een post in Illavalai, waar u drie dagen lang werd opgesloten en gemarteld. Uw familie kon bij

het bezoeken van de post de soldaten evenwel overtuigen u vrij te laten. Uw moeder was nadien van

mening dat u het land maar beter kon verlaten.

U verkocht uw huis en de sierraden van uw vrouw in de vier maanden nadien, en reisde dan naar

Colombo, waar u een paspoort haalde en via een mensensmokkelaar aan de nodige visums raakte. U

vertrok uit Sri Lanka met het vliegtuig in augustus 2016, waarna u 2 maanden in Frankrijk doorbracht in

het huis van de mensensmokkelaars terwijl ze u om meer geld vroegen. Uiteindelijk betaalde uw

schoonbroer die in London woont hen.

U kwam aan in België op 18 oktober 2016 en vroeg dezelfde dag nog asiel aan. Ter staving van uw

asielrelaas legt u kopieën van een identiteitskaart en huwelijks- en geboorteakten, een foto, een

medisch attest uit België, en uw medisch dossier uit België voor.

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. U bent er

immers niet in geslaagd om uw beweerde asielrelaas aannemelijk te maken en/of te staven met de

nodige stukken en aldus 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, en wel om volgende redenen.

Er dient er vooreerst op gewezen te worden dat u uw asielaanvraag laattijdig indiende, wat doet

twijfelen aan de oprechtheid van de door u voorgehouden vrees voor vervolging door de Sri Lankaanse

overheid. Van iemand die voor vervolging vreest in zijn thuisland kan immers verwacht worden dat hij

zich zo snel mogelijk onder internationale bescherming zou proberen plaatsen, maar uit de door u

afgelegde verklaringen blijkt u dit niet gedaan te hebben. U zou namelijk reeds anderhalve tot twee

maanden voor uw komst naar België al in Frankrijk zijn aangekomen, alwaar u verbleef op een kamer

voorzien door de mensensmokkelaar (CGVS p. 6, 7), zonder dat u evenwel daar asiel hebt

aangevraagd. U verklaarde nochtans dat de mensensmokkelaar u niet opgesloten had, maar slechts

gezegd had om binnen te blijven (CGVS p. 7; CGVS B p. 6). U werd aangeraden om binnen te blijven

om uw komst naar België niet in het gedrang te brengen, welke u een betere verblijfplaats achtte

(CGVS B p. 5, 6). Dergelijke vorm van forum shopping doet reeds ernstig twijfelen aan de

waarachtigheid van de door u voorgehouden vrees voor vervolging.

Daarnaast zijn er echter ook elementen die de door u voorgehouden vervolging op zich maar weinig

geloofwaardig maken. U verklaarde dat u Sri Lanka bent ontvlucht nadat u zwaar mishandeld werd

nadat u was meegenomen naar een militaire post na een willekeurige huiszoeking. Hier valt echter maar

weinig geloof aan te hechten, om onderstaande redenen.

Wat ten eerste opvalt, zijn de grote tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen over het incident dat

aanleiding gaf tot uw vlucht, en de verklaringen van uw vrouw. U verklaarde primo, gevraagd of de

mannen die uw huis binnendrongen in april 2016 iets tegen u zeiden, dat ze Singalees spraken en u hen

daardoor niet kon begrijpen, en hun bedoelingen enkel kon afleiden uit hun acties (CGVS p. 11). Uw

vrouw daarentegen, die net als u geen Singalees spreekt (CGVS p. 11,; CGVS B p. 13) verklaarde dat

de mannen zeiden dat ze u zouden meenemen en later vrijlaten, dat ze het huis zouden doorzoeken en

dan weggaan, en dat ze zochten naar LTTE leden (CGVS B p. 11, 12). Het is natuurlijk niet mogelijk dat

u de mannen niet begreep omdat ze enkel Singalees spraken, maar uw vrouw wel, terwijl ook zij geen

Singalees spreekt.

Secundo verklaarde u dat u door de militairen naar een post genomen werd in het dorp Illavalai, naast

de kerk (CGVS p. 12), die u later als de Marie-kerk beschrijft (CGVS p. 16).



RvV X - Pagina 3

U verduidelijkt dat rondom Illavalai de dorpen Kiriwalai, Madagul, Senthakulam, en Pandethaperum

liggen (CGVS p. 16). U vrouw daarentegen verklaart dan weer dat ze u kwam bezoeken in een post in

Madagul, dat naast Illavalai en Panetherupu ligt, nabij de Moeder Lourdes-kerk (CGVS B p. 11).

Gewezen op deze tegenstrijdigheid, stelt u uw verklaring bij naar dat u eigenlijk niet weet waar u naartoe

genomen werd (CGVS p. 16).

Tertio zijn er ook nog een aantal kleinere tegenstrijdigheden: u sprak van vier man die binnenkwamen

rond zeven à acht uur (CGVS p. 11), uw vrouw heeft het over vier a vijf man die binnenkwamen rond

zes à zeven uur (CGVS B p. 11, 12); u verklaart dat het gezin toen aan het eten was samen met vrouw

en kinderen (CGVS p. 11), uw vrouw stelt dat de kinderen net van hun tutor terugkwamen en dat jullie

gewoon aan het praten waren (CGVS B p. 11, 12). Samen genomen met de meer opvallende

tegenstrijdigheden waarop gewezen supra, ondermijnt dit op fundamentele wijze de geloofwaardigheid

van uw relaas. De versies van de voorgehouden feiten die u en uw vrouw presenteren lopen zodanig

uiteen, dat dit niet verklaard kan worden louter door stres, paniek, vergeetachtigheid, edm.

Er zijn ook nog andere redenen om te twijfelen aan de waarachtigheid van uw relaas. Zo verklaarde u

ten tweede dat de militairen u opgepakt zouden hebben louter omwille van de littekens op uw lichaam

(CGVS p. 10, 12, 13). Dit valt evenwel maar moeilijk te geloven. Sri Lanka, en meer bepaald de regio

waar u woonachtig was, is decennia lang geteisterd geweest door een brutale burgeroorlog waarbij

zowel burgers als strijders in grote getalen gedood en gewond werden. De dodentol sinds midden de

jaren ‘80 wordt geschat op zo’n 100.000 burgers en strijders, met een ongeteld aantal gewonden,

logischerwijs een veelvoud van dit cijfer. Dat u opgepakt en gemarteld zou worden door de ordediensten

louter omwille van littekens die een aanzienlijk deel van de bevolking in dat gebied zonder twijfel

kenmerken, tart alle verbeelding.

Ten derde beweert u ook dat u al sinds 2002 geregeld lastig gevallen zou worden om deze reden,

waarbij u telkens zou meegenomen en opgesloten worden (CGVS p. 13). Er is supra al op gewezen dat

het maar erg moeilijk tegeloven valt dat u louter omwille van uw littekens zodanig in de aandacht van de

autoriteiten zou lopen, laat staan dat dit jarenlang en bij herhaling zou gebeuren. Bovendien is het ook

markant dat u beweert al sinds 2002 te kampen te hebben gehad met degelijke mishandelingen, maar

dat u pas in 2016 besloot om het land te verlaten. Hier op gewezen, verklaart u enerzijds dat het laatste

incident erger geweest zou zijn (CGVS p. 13), maar anderzijds ook dat u voordien geen geld had om te

vertrekken, en in 2016 al uw bezittingen verkocht om de reis te bekostigen (CGVS p. 14). Maar dit

verklaart niet waarom u nog zo lang in het land gebleven zou zijn om u bloot te stellen aan

mishandeling; u had ook voor 2016 uw bezittingen al kunnen verkopen om de reis te bekostigen. Het is

maar weinig geloofwaardig dat u zich zo’n veertien jaar lang zou blootstellen aan geregelde arrestatie

en detentie zonder eerder te besluiten om te vluchten, en ook deze bewering vormt daarom een

element dat aannemelijkheid van uw verklaringen (verder) ondermijnt.

Het is ten vierde ook opvallend dat u verklaart dat de episode die u uiteindelijk deed besluiten om het

land te verlaten zich voordeed in april 2016, terwijl u pas vertrokken bent in augustus van dat jaar

(CGVS p. 5, 10). Als u werkelijk vreesde voor herhaling van hetgeen zich had voorgedaan, of andere

vormen van vervolging, kan verwacht worden dat u iets meer haast zou hebben proberen maken. Uw

vrouw wijt de vertraging aan financiële redenen, maar ook aan fysieke problemen omtrent haar

zwangerschap op dat moment (CGVS B p. 12). Maar dit roept alleen maar nog meer vragen op. Uw

vrouw verklaarde immers dat jullie jongste tweeling geboren werd na een zwangerschap van acht

maanden (CGVS B p. 5). Als ze evenwel na acht maanden geboren werden op het einde van december

2016 (zie administratief dossier), betekent dit dat ze verwekt moeten geweest zijn eind april 2016 –

nadat u een laatste keer opgepakt en gemarteld geweest zou zijn, en ook nadat jullie besloten hadden

om het land te verlaten. Dit lijkt een wel zeer inopportuun moment om het gezin uit te breiden. Ook dit

geeft verdere redenen om te twijfelen aan de waarachtigheid van uw relaas.

Ten slotte is het ook merkwaardig dat u beweert al sinds 2002 lastig gevallen te worden door de

overheid van Sri Lanka, maar niettemin in juli 2016 eenvoudigweg een paspoort van dezelfde overheid

kon bekomen, en zonder problemen het land kon uitreizen (CGVS p. 4). Het is ook opvallend dat u er

niet in slaagde om dit paspoort voor te leggen aan de Belgische asielinstanties, zogezegd omdat u dit

aan de mensensmokkelaars hebt overhandigd na uw aankomst in Europa (CGVS p. 3). Uw vrouw stelt

dat jullie jullie paspoorten afgaven omdat jullie bang waren dat dit problemen zou geven als de politie

jullie hiermee zou oppakken (CGVS B p. 2, 3), maar dit houdt geen steek: jullie konden met deze

paspoorten zonder problemen Europa binnen reizen, dus konden hier ook jullie verblijf mee

rechtvaardigen, minstens voor de duur van de visums (de echtheid buiten beschouwing gelaten – ze
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leken in ieder geval echt genoeg om Europa binnen te kunnen reizen). Bovendien gaven jullie beiden

aan dat jullie voor de duur van het verblijf in Frankrijk ook niet buiten kwamen, wat het al weinig

waarschijnlijk maakt dat jullie geconfronteerd zouden worden met een paspoortcontrole. Dit doet

vermoeden dat u uw paspoort probeert achter te houden voor de Belgische asielinstanties, in strijd met

de medewerkingsplicht waar u in het begin van het gehoor op gewezen werd (CGVS p. 2).

Om bovenstaande redenen kan alleen maar besloten worden dat u de voorgehouden problemen in Sri

Lanka niet aannemelijk kon maken. 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.

De door u neergelegde documenten doen aan bovenstaande bevindingen geen afbreuk. Om de

identiteit van u en uw gezinsleden te staven, kon u enkel kopieën van uw identiteitskaar en (vertalingen

van) uw huwelijksen geboorteakten voorleggen, welke steeds onderhevig kunnen zijn aan het nodige

knip en plakwerk. Voor het overige legde u een attest neer van uw littekens, die volgens u reeds werden

opgelopen in 2002, en welke niet de aanleiding vormde voor uw vertrek uit het land. Het door u

voorgelegde medische dossier ten slotte is niet van dien aard dat er aanwijzingen van de voorgehouden

vervolging uit blijken, of een onmogelijkheid van uwentwege om een gehoor voor het CGVS te

volbrengen. U legde coherente verklaringen af en leek de aan u gestelde vragen steeds te begrijpen,

niettegenstaande uw ietwat afwezige houding gedurende het tweede deel van het gehoor.

Volledigheidshalve wijst het CGVS 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.

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.

Gezien uw asielrelaas niet geloofwaardig wordt beoordeeld door het CGVS, acht het CGVS aldus, alle

risicofactoren in acht nemende, een terugkeer naar Sri Lanka mogelijk voor u.

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.”

1.2. De bestreden beslissing inzake verzoekster (H.L.) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas



RvV X - Pagina 5

U verklaart de Sri Lankaanse nationaliteit te hebben, etnisch Tamil te zijn en afkomstig te zijn uit Jaffna.

U bent tot uw zestiende naar school gegaan, en hebt nooit gewerkt.

Uw man raakte voor jullie trouwden gewond naar aanleiding van de burgeroorlog. Sindsdien wordt hij

door de politie en het leger lastig gevallen omwille van zijn littekens. Dit gebeurde laatst in april 2016,

toen soldaten tijdens willekeurige controles ’s avonds uw huis binnendrongen. Nadat ze niets vonden in

uw huis, namen ze uw man mee naar een post in Mathagal, waar hij drie dagen lang werd opgesloten

en gemarteld. U kon samen met andere familieleden bij het bezoeken van de post de soldaten evenwel

overtuigen hem vrij te laten. Hierop besloot u het land te verlaten. U verkocht uw huis en sierraden in de

vier maanden nadien, en reisde dan naar Colombo, waar u een nieuw paspoort haalde. U vertrok uit Sri

Lanka met het vliegtuig in augustus 2016, waarna u anderhalve maanden in Frankrijk doorbracht in het

huis van de mensensmokkelaars terwijl ze u om meer geld vroegen. Uiteindelijk betaalde uw broer die in

London woont hen.

U kwam aan in België op 18 oktober 2016 en vroeg dezelfde dag nog asiel aan. Ter staving van uw

asielrelaas legt u kopieën van een identiteitskaart en huwelijks- en geboorteakten, een foto, een

medisch attest uit België, en het medisch dossier van uw man uit België voor.

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.

Uw asielaanvraag was gebaseerd op de problemen waarmee uw man in Sri Lanka te kampen had

(CGVS p. 10), en u geeft aan voor het overige zelf geen andere problemen gekend te hebben (CGVS p.

13). In wat volgt zal daarom de beslissing van uw man (O.V. nr. X) overgenomen worden:

“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. U bent er

immers niet in geslaagd om uw beweerde asielrelaas aannemelijk te maken en/of te staven met de

nodige stukken en aldus 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, en wel om volgende redenen.

Er dient er vooreerst op gewezen te worden dat u uw asielaanvraag laattijdig indiende, wat doet

twijfelen aan de oprechtheid van de door u voorgehouden vrees voor vervolging door de Sri Lankaanse

overheid. Van iemand die voor vervolging vreest in zijn thuisland kan immers verwacht worden dat hij

zich zo snel mogelijk onder internationale bescherming zou proberen plaatsen, maar uit de door u

afgelegde verklaringen blijkt u dit niet gedaan te hebben. U zou namelijk reeds anderhalve tot twee

maanden voor uw komst naar België al in Frankrijk zijn aangekomen, alwaar u verbleef op een kamer

voorzien door de mensensmokkelaar (CGVS p. 6, 7), zonder dat u evenwel daar asiel hebt

aangevraagd. U verklaarde nochtans dat de mensensmokkelaar u niet opgesloten had, maar slechts

gezegd had om binnen te blijven (CGVS p. 7; CGVS B p. 6). U werd aangeraden om binnen te blijven

om uw komst naar België niet in het gedrang te brengen, welke u een betere verblijfplaats achtte

(CGVS B p. 5, 6). Dergelijke vorm van forum shopping doet reeds ernstig twijfelen aan de

waarachtigheid van de door u voorgehouden vrees voor vervolging.

Daarnaast zijn er echter ook elementen die de door u voorgehouden vervolging op zich maar weinig

geloofwaardig maken. U verklaarde dat u Sri Lanka bent ontvlucht nadat u zwaar mishandeld werd

nadat u was meegenomen naar een militaire post na een willekeurige huiszoeking. Hier valt echter maar

weinig geloof aan te hechten, om onderstaande redenen.

Wat ten eerste opvalt, zijn de grote tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen over het incident dat

aanleiding gaf tot uw vlucht, en de verklaringen van uw vrouw. U verklaarde primo, gevraagd of de

mannen die uw huis binnendrongen in april 2016 iets tegen u zeiden, dat ze Singalees spraken en u hen

daardoor niet kon begrijpen, en hun bedoelingen enkel kon afleiden uit hun acties (CGVS p. 11). Uw

vrouw daarentegen, die net als u geen Singalees spreekt (CGVS p. 11,; CGVS B p. 13) verklaarde dat

de mannen zeiden dat ze u zouden meenemen en later vrijlaten, dat ze het huis zouden doorzoeken en

dan weggaan, en dat ze zochten naar LTTE leden (CGVS B p. 11, 12).
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Het is natuurlijk niet mogelijk dat u de mannen niet begreep omdat ze enkel Singalees spraken,

maar uw vrouw wel, terwijl ook zij geen Singalees spreekt.

Secundo verklaarde u dat u door de militairen naar een post genomen werd in het dorp Illavalai, naast

de kerk (CGVS p. 12), die u later als de Marie-kerk beschrijft (CGVS p. 16). U verduidelijkt dat rondom

Illavalai de dorpen Kiriwalai, Madagul, Senthakulam, en Pandethaperum liggen (CGVS p. 16). U vrouw

daarentegen verklaart dan weer dat ze u kwam bezoeken in een post in Madagul, dat naast Illavalai en

Panetherupu ligt, nabij de Moeder Lourdes-kerk (CGVS B p. 11). Gewezen op deze tegenstrijdigheid,

stelt u uw verklaring bij naar dat u eigenlijk niet weet waar u naartoe genomen werd (CGVS p. 16).

Tertio zijn er ook nog een aantal kleinere tegenstrijdigheden: u sprak van vier man die binnenkwamen

rond zeven à acht uur (CGVS p. 11), uw vrouw heeft het over vier a vijf man die binnenkwamen rond

zes à zeven uur (CGVS B p. 11, 12); u verklaart dat het gezin toen aan het eten was samen met vrouw

en kinderen (CGVS p. 11), uw vrouw stelt dat de kinderen net van hun tutor terugkwamen en dat jullie

gewoon aan het praten waren (CGVS B p. 11, 12). Samen genomen met de meer opvallende

tegenstrijdigheden waarop gewezen supra, ondermijnt dit op fundamentele wijze de geloofwaardigheid

van uw relaas. De versies van de voorgehouden feiten die u en uw vrouw presenteren lopen zodanig

uiteen, dat dit niet verklaard kan worden louter door stres, paniek, vergeetachtigheid, edm.

Er zijn ook nog andere redenen om te twijfelen aan de waarachtigheid van uw relaas. Zo verklaarde u

ten tweede dat de militairen u opgepakt zouden hebben louter omwille van de littekens op uw lichaam

(CGVS p. 10, 12, 13). Dit valt evenwel maar moeilijk te geloven. Sri Lanka, en meer bepaald de regio

waar u woonachtig was, is decennia lang geteisterd geweest door een brutale burgeroorlog waarbij

zowel burgers als strijders in grote getalen gedood en gewond werden. De dodentol sinds midden de

jaren ‘80 wordt geschat op zo’n 100.000 burgers en strijders, met een ongeteld aantal gewonden,

logischerwijs een veelvoud van dit cijfer. Dat u opgepakt en gemarteld zou worden door de ordediensten

louter omwille van littekens die een aanzienlijk deel van de bevolking in dat gebied zonder twijfel

kenmerken, tart alle verbeelding.

Ten derde beweert u ook dat u al sinds 2002 geregeld lastig gevallen zou worden om deze reden,

waarbij u telkens zou meegenomen en opgesloten worden (CGVS p. 13). Er is supra al op gewezen dat

het maar erg moeilijk tegeloven valt dat u louter omwille van uw littekens zodanig in de aandacht van de

autoriteiten zou lopen, laat staan dat dit jarenlang en bij herhaling zou gebeuren. Bovendien is het ook

markant dat u beweert al sinds 2002 te kampen te hebben gehad met degelijke mishandelingen, maar

dat u pas in 2016 besloot om het land te verlaten. Hier op gewezen, verklaart u enerzijds dat het laatste

incident erger geweest zou zijn (CGVS p. 13), maar anderzijds ook dat u voordien geen geld had om te

vertrekken, en in 2016 al uw bezittingen verkocht om de reis te bekostigen (CGVS p. 14). Maar dit

verklaart niet waarom u nog zo lang in het land gebleven zou zijn om u bloot te stellen aan

mishandeling; u had ook voor 2016 uw bezittingen al kunnen verkopen om de reis te bekostigen. Het is

maar weinig geloofwaardig dat u zich zo’n veertien jaar lang zou blootstellen aan geregelde arrestatie

en detentie zonder eerder te besluiten om te vluchten, en ook deze bewering vormt daarom een

element dat aannemelijkheid van uw verklaringen (verder) ondermijnt.

Het is ten vierde ook opvallend dat u verklaart dat de episode die u uiteindelijk deed besluiten om het

land te verlaten zich voordeed in april 2016, terwijl u pas vertrokken bent in augustus van dat jaar

(CGVS p. 5, 10). Als u werkelijk vreesde voor herhaling van hetgeen zich had voorgedaan, of andere

vormen van vervolging, kan verwacht worden dat u iets meer haast zou hebben proberen maken. Uw

vrouw wijt de vertraging aan financiële redenen, maar ook aan fysieke problemen omtrent haar

zwangerschap op dat moment (CGVS B p. 12). Maar dit roept alleen maar nog meer vragen op. Uw

vrouw verklaarde immers dat jullie jongste tweeling geboren werd na een zwangerschap van acht

maanden (CGVS B p. 5). Als ze evenwel na acht maanden geboren werden op het einde van december

2016 (zie administratief dossier), betekent dit dat ze verwekt moeten geweest zijn eind april 2016 –

nadat u een laatste keer opgepakt en gemarteld geweest zou zijn, en ook nadat jullie besloten hadden

om het land te verlaten. Dit lijkt een wel zeer inopportuun moment om het gezin uit te breiden. Ook dit

geeft verdere redenen om te twijfelen aan de waarachtigheid van uw relaas.

Ten slotte is het ook merkwaardig dat u beweert al sinds 2002 lastig gevallen te worden door de

overheid van Sri Lanka, maar niettemin in juli 2016 eenvoudigweg een paspoort van dezelfde overheid

kon bekomen, en zonder problemen het land kon uitreizen (CGVS p. 4). Het is ook opvallend dat u er

niet in slaagde om dit paspoort voor te leggen aan de Belgische asielinstanties, zogezegd omdat u dit

aan de mensensmokkelaars hebt overhandigd na uw aankomst in Europa (CGVS p. 3).
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Uw vrouw stelt dat jullie jullie paspoorten afgaven omdat jullie bang waren dat dit problemen zou geven

als de politie jullie hiermee zou oppakken (CGVS B p. 2, 3), maar dit houdt geen steek: jullie konden met

deze paspoorten zonder problemen Europa binnen reizen, dus konden hier ook jullie verblijf mee

rechtvaardigen, minstens voor de duur van de visums (de echtheid buiten beschouwing gelaten – ze

leken in ieder geval echt genoeg om Europa binnen te kunnen reizen). Bovendien gaven jullie beiden

aan dat jullie voor de duur van het verblijf in Frankrijk ook niet buiten kwamen, wat het al weinig

waarschijnlijk maakt dat jullie geconfronteerd zouden worden met een paspoortcontrole. Dit doet

vermoeden dat u uw paspoort probeert achter te houden voor de Belgische asielinstanties, in strijd met

de medewerkingsplicht waar u in het begin van het gehoor op gewezen werd (CGVS p. 2).

Om bovenstaande redenen kan alleen maar besloten worden dat u de voorgehouden problemen in Sri

Lanka niet aannemelijk kon maken. 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.

De door u neergelegde documenten doen aan bovenstaande bevindingen geen afbreuk. Om de

identiteit van u en uw gezinsleden te staven, kon u enkel kopieën van uw identiteitskaar en (vertalingen

van) uw huwelijksen geboorteakten voorleggen, welke steeds onderhevig kunnen zijn aan het nodige

knip en plakwerk. Voor het overige legde u een attest neer van uw littekens, die volgens u reeds werden

opgelopen in 2002, en welke niet de aanleiding vormde voor uw vertrek uit het land. Het door u

voorgelegde medische dossier ten slotte is niet van dien aard dat er aanwijzingen van de voorgehouden

vervolging uit blijken, of een onmogelijkheid van uwentwege om een gehoor voor het CGVS te

volbrengen. U legde coherente verklaringen af en leek de aan u gestelde vragen steeds te begrijpen,

niettegenstaande uw ietwat afwezige houding gedurende het tweede deel van het gehoor.

Volledigheidshalve wijst het CGVS 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.

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.

Gezien uw asielrelaas niet geloofwaardig wordt beoordeeld door het CGVS, acht het CGVS aldus, alle

risicofactoren in acht nemende, een terugkeer naar Sri Lanka mogelijk voor u.

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.”
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2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 8 september 2017 een schending aan van “artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet”; “schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot

toetsen van de materiële motivering”; “schending van het zorgvuldigheidsbeginsel”.

Verzoekers betogen dat de uren van het gehoor van verzoeker, zoals weergegeven in de bestreden

beslissing, niet kloppen. Bovendien merken zij op dat er geen advocaat aanwezig was op het gehoor,

laat staan een die Tamil machtig is, dit opnieuw in tegenstelling tot hetgeen de bestreden beslissing

vermeldt.

Verder kaart het verzoekschrift aan dat verzoekers beslissing op diens woonplaats werd betekend, maar

verzoeksters beslissing niet. Men had haar adres op het CGVS laten staan, waardoor zij haar beslissing

niet ontving.

Verzoekers halen artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag aan en geven een theoretische uiteenzetting

hieromtrent.

Verzoekers betogen dat het zeer logisch is dat verzoeker de instructies die hij van de smokkelaar kreeg,

ook naleefde. Zij verduidelijken dat de smokkelaar verzoeker niet heeft opgesloten, maar dat hij hem wel

gebood om de woning niet te verlaten. Verzoekers stellen dat verzoeker ook geen reden had om de

woning te verlaten, hij was ook niet op de bestemming die hij wenste. Het verzoekschrift acht het “niet

serieus om verzoeker hier op af te rekenen. Het gaat hem tenslotte ook maar om een tweetal maanden

dat verzoeker ginds in Frankrijk verbleef.”.

Uit lezing van passages uit de bestreden beslissingen kan men volgens verzoekers moeilijk besluiten

dat de versies van verzoeker en verzoekster zodanig uiteenlopen. Verzoekers nuanceren dat

verzoekster misschien geen Singalees spreekt, maar dat dit niet wil zeggen dat ze het helemaal ook niet

begrijpt. Ook betogen verzoekers dat de verschillen in hun verklaringen over de plaats waar verzoeker

werd vastgehouden, weinig kunnen overtuigen. Verzoeker stelt dat “hij werd vastgehouden naast een

kerk, hetgeen hij later de Marie-kerk noemde, terwijl [verzoekster] sprak over de moeder Lourdes-kerk.”.

Verzoekers vragen zich af waaruit “blijkt dat dit niet mogelijks twee benamingen zijn voor dezelfde kerk

? Daar is men niet dieper op ingegaan !”. Voorts wordt nog aangehaald dat verzoekster “sprak over een

post naast de lllavalai en Paneterupu, [verzoeker] over een post in het dorp lllavalai naast

Pandethaperum.”. In het verzoekschrift wordt de vraag gesteld of het zou kunnen “dat het een fout in de

uitspraak of in de nota's was, maar dat beide met Paneterupu en Pandethaperum wel degelijk hetzelfde

beoogden ? Ook hier werd niet dieper op ingegaan door de PO omdat deze al zodanig in het negatieve

zat. Men kan dit dan ook weinig zorgvuldig noemen.”.

Verder vragen verzoekers zich af wat het verschil is “tussen 4 man die "rond" 7 à 8 uur binnenkwamen

en 4 à 5 man die rond 6 à 7 binnenkwamen”. Het verzoekschrift merkt nog op dat als beide verzoekers

“4 man om 7u” zouden gezegd hebben, men waarschijnlijk dat ook weer in twijfel zou hebben getrokken

als zijnde “duidelijk ingestudeerd”.

Voorts stellen verzoekers dat verzoeker misschien inderdaad reeds voor 2016 zijn bezittingen had

kunnen verkopen. In het verzoekschrift worden dienaangaande volgende vragen gesteld: “maar had hij

er dan wel ? Werd er aan meneer gevraagd waarom hij dat niet eerder deed ? Of is het zo abnormaal

dat mensen niet bij de eerste en beste tegenslag, meteen alles over boord gooien om zich in een nog

onbekender avontuur gaan storten door te vluchten ? Is het verkeerd van de mensen om af te wachten

en te hopen op beter ?”.

Voorts vragen verzoekers zich af uit “welke doktersattesten blijkt dat de tweeling al dan niet verwekt

werd eind april 2016”. Daarenboven vragen zij zich af uit “welke psychologische of medische attesten of

wetteksten of ... moet blijken dat het ongehoord zou zijn om seksuele betrekking te hebben in moeilijke

tijden”.
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Tot slot wordt in het verzoekschrift nog het volgende aangestipt: “Wat de beslissing van mevrouw betreft

werd die van de man letterlijk overgenomen, niet de minste aanpassing, het lijkt wel alsof zij al die

verklaringen heeft gedaan, terwijl haar verhoor in grote lijnen werd beperkt tot de vraag : " Beroept U

zich op dezelfde asielmotieven als Uw man ? Kwam U voor dezelfde redenen als Uw man naar België ?

" Logischerwijze, ja !”.

In hoofdorde wordt gevraagd om de “beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen van 7 augustus 2017 genomen ten aanzien van verzoekers te vernietigen en te

hervormen en verzoeker het statuut van vluchteling overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag van

Genève en artikel 48/3 Vreemdelingenwet toe te kennen, minstens de beslissing te vernietigen en terug

te sturen naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor verder

onderzoek.”

In ondergeschikte orde wordt gevraagd om de “beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen van 7 augustus februari 2017 genomen ten aanzien van verzoekers te

vernietigen en te hervormen en verzoekers subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4

Vreemdelingenwet toe te kennen.”.

2.2. Stukken

Bij hun verzoekschrift voegen verzoekers “Doktersattesten”.

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 beslissingen zijn gesteund en de kritiek van verzoekers 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 verzoek om internationale

bescherming. 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. Verzoekers verklaren Sri Lanka te zijn ontvlucht omwille van verzoekers problemen met de Sri

Lankaanse autoriteiten.

2.4.2. Indien verzoekende partij terecht wijst op de onzorgvuldige wijze waarop de bestreden

beslissingen werden opgesteld en de materiele vergissingen die erin voorkomen (over de duur van het

gehoor en de aanwezige tolk en advocaat), dan dient te worden vastgesteld dat de kern van verzoekers

asielrelaas, dat ook wordt volgehouden in het verzoekschrift, niet kan overtuigen. Verzoeker maakt de

ondergane vervolgingsfeiten – de aanleiding van beide verzoekers’ vlucht uit Sri Lanka – niet

aannemelijk. Verzoeker beweerde dat hij Sri Lanka ontvluchtte nadat hij ingevolge een willekeurige

huiszoeking door het leger in april 2016 werd meegenomen naar een militaire post en er zwaar

mishandeld werd (CGVS-verslag R.L., p. 10).

Verzoeker verklaarde dat de militairen hem opgepakt zouden hebben louter omwille van de littekens op

zijn lichaam (CGVS-verslag R.L., p. 10, p. 13; CGVS-verslag L.H., p. 10).
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Dergelijke bewering is niet aannemelijk nu Sri Lanka decennia lang geteisterd is geweest door een

gewelddadige burgeroorlog waarbij zowel burgers als strijders in grote getalen gedood en gewond.

Zoals uit het administratief dossier blijkt wordt geschat dat hierbij sinds midden de jaren ‘80 zo’n 100.000

burgers en strijders werden gedood, met een ongeteld aantal gewonden dat redelijkerwijs een veelvoud

is van dit cijfer. Dit wordt ook bevestigd door verzoeker. In het medisch attest van 12 januari 2017 stelt

dokter Hanon verzoekers littekens vast. Verzoeker stelde daarbij zelf dat de gebeurtenissen waarbij hij

deze littekens opliep, niet de aanleiding vormen voor verzoekers vlucht uit Sri Lanka, maar louter “Toen

de oorlog gebeurde, waren er granaataanvallen, we verstopten ons en ik kreeg deze verwondingen.

Toen de ontploffing was verstopte ik me en gebeurde dit.” (CGVS-verslag R.L., p. 3). Dat verzoeker

opgepakt en gemarteld zou worden door de ordediensten louter omwille van littekens die een aanzienlijk

deel van de bevolking in dat gebied zonder twijfel kenmerken, - en dit nog daargelaten de gewone

littekens die ieder mens kan opdoen in het leven, en zeker een visser zoals verzoeker een tijdlang

geweest is - kan geenszins overtuigen. Verzoeker toont ook niet aan dat een dergelijke praktijk

gebruikelijk is en thans nog loopt. De Raad kan derhalve niet inzien dat verzoeker zou opgepakt en

gemarteld worden door de ordediensten louter omwille van littekens. De Raad herneemt dat het hoe dan

ook niet geloofwaardig is dat verzoeker enkel en alleen omwille van het hebben van littekens zou

worden geviseerd door de Sri Lankaanse autoriteiten.

2.4.3. Verzoeker gaf daarenboven aan dat hij al sinds 2002 regelmatig lastig gevallen werd – en telkens

werd meegenomen en opgesloten – omwille van zijn littekens (CGVS-verslag R.L., p. 13; CGVS-verslag

L.H., p. 10). De Raad hecht echter geen geloof aan de bewering dat verzoeker louter omwille van zijn

littekens zou geviseerd worden door de autoriteiten (zie supra alinea 2.4.10), laat staan dat dit veertien

jaar lang en bij herhaling zou gebeuren. Daarenboven kan niet worden ingezien dat verzoeker, die

beweerdelijk sinds 2002 herhaaldelijk werd mishandeld, pas in 2016 zou besluiten om het land te

verlaten. Verzoekers uitleg, dat het laatste incident erger geweest zou zijn (CGVS-verslag R.L., p. 13)

en dat hij voordien geen geld had om te vertrekken en in 2016 al zijn bezittingen verkocht om de reis te

bekostigen (CGVS-verslag R.L., p. 14), is niet ernstig. Immers, verzoekers hadden ook voor 2016 hun

bezittingen kunnen verkopen om de reis te bekostigen. Ook de vaststelling dat verzoekers pas in

augustus 2016 vertrokken, terwijl de vervolgingsfeiten van april 2016 dateren (CGVS-verslag R.L., p. 5,

p; 10; CGVS-verslag L.H., p. 11, p. 12), ondergraaft de ernst van verzoekers’ beweerde vrees voor

vervolging. Het is aldus niet geloofwaardig dat verzoeker veertien jaar lang werd getroffen door

herhaaldelijke arrestatie en opsluiting, laat staan dat deze ernstig waren nu hij het niet nodig vond om

eerder te vluchten.

2.4.4. Verzoekers werden in juli 2016 een paspoort uitgereikt door de Sri Lankaanse overheid, en

konden vervolgens onder eigen naam het land uitreizen (CGVS-verslag R.L., p. 4). Verzoekers stonden

aldus in de negatieve aandacht van hun autoriteiten bij hun vertrek. Verzoekers leggen hun paspoorten

echter niet neer. De uitleg van verzoekers, dat verzoekers deze aan de smokkelaars hebben

overhandigd (CGVS-verslag R.L., p. 3) omdat zij bang waren dat deze problemen zouden geven in

geval van confrontatie met de politie (CGVS-verslag H.L., p. 2-3), kan niet overtuigen. De Raad kan

immers niet inzien waarom verzoekers vreesden voor problemen met hun paspoorten, nu beide

verzoekers zonder problemen Europa konden inreizen met deze paspoorten. Deze paspoorten zouden,

minstens voor de duur van de visums (die ook echt genoeg leken om Europa binnen te reizen), beide

verzoekers’ verblijf in Europa kunnen rechtvaardigen. Bovendien verklaarden beide verzoekers dat zij

voor de duur van het verblijf in Frankrijk ook niet buiten kwamen, zodat de kans dat verzoekers

geconfronteerd zouden worden met een paspoortcontrole verwaarloosbaar is. Verzoekers verkiezen er

dus voor hun reisdocumenten achter te houden en door hen verkregen visums voor hun reis, in het

bijzonder de wijze zij hun land verlieten, te verbergen.

2.4.5. Ten slotte ondermijnt de vaststelling dat verzoekers nalieten om in Frankrijk een asielaanvraag in

te dienen met de dringende nood aan internationale bescherming. Verzoekers bevonden zich voor hun

komst naar België reeds anderhalve maand à twee maanden in Frankrijk, waar zij nalieten asiel aan te

vragen (gehoorverslag van het CGVS van 26 juli 2017 van R.L. (hierna: CGVS-verslag R.L.), p. 6;

gehoorverslag van het CGVS van 26 juli 2017 van L.H. (hierna: CGVS-verslag L.H.), p. 6). Nochtans

verklaarden beide verzoekers dat de smokkelaar hen niet had opgesloten in Frankrijk. Het verzoekschrift

stelt dat verzoeker ook geen reden had om de woning te verlaten, hij was ook niet op de bestemming

die hij wenste (zie ook CGVS-verslag R.L., p. 7; CGVS-verslag L.H., p. 6). Verzoekster gaf nog aan dat

ze aangeraden werden om binnen te blijven zodat hun komst naar België niet in gevaar kwam, wat zij

een betere verblijfplaats achtten (CGVS-verslag L.H., p. 5, p. 6). Verzoekers betogen in het

verzoekschrift dat het zeer logisch is dat verzoekers de instructies die zij van de smokkelaar kregen, ook

naleefden.
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Een voorgehouden advies van de smokkelaar om binnen te blijven, kan niet verschonen dat zij nalieten

asiel aan te vragen zodra zij in een veilig land waren. 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. Hun voorkeur voor België kan

evenmin verschonen, nu dergelijk “asylum shopping” niet valt te rijmen met de door verzoekers

voorgehouden vrees voor vervolging. Hieruit kan slechts blijken dat verzoekers een migratie hebben

opgezet te meer al werd besloten dat ze geen nood aan internationale bescherming hebben

aangetoond. De Raad merkt nog op dat verzoekers ook hun paspoorten niet neerleggen terwijl hiervoor

geen redenen zijn nu ze legaal Europa zijn binnengekomen.

2.4.6. Indien de bovenstaande beoordeling volstaat om verzoekers hun asielaanvraag af te wijzen, kan

nog vastgesteld worden dat beide verzoekers ook tegenstrijdig zijn in hun verklaringen over het incident

dat de aanleiding was tot verzoekers’ vlucht uit Sri Lanka. Zo verklaarde verzoeker, wanneer gevraagd

of de mannen die zijn huis binnendrongen in april 2016 iets tegen hem zeiden, dat ze Singalees

spraken, verzoeker hen daardoor niet kon begrijpen en hij hun bedoelingen enkel kon afleiden uit hun

acties (CGVS-verslag R.L., p. 11), wat een bijkomende stresserende situatie meebrengt. Verzoekster,

die evenmin Singalees spreekt, (CGVS-verslag L.H., p. 13) verklaarde dat de mannen zeiden dat ze

verzoeker zouden meenemen en later vrijlaten, dat ze het huis zouden doorzoeken en dan weggaan en

dat ze zochten naar LTTE leden (CGVS-verslag, p. 11, p. 12). Dat verzoeker de mannen niet begreep

omdat ze enkel Singalees spraken, maar verzoekster wel, terwijl ook zij geen Singalees spreekt, valt

niet te rijmen. Waar verzoekers in het verzoekschrift nuanceren dat verzoekster misschien geen

Singalees spreekt, maar dat dit niet wil zeggen dat ze het helemaal ook niet begrijpt, komt dit voor als

een loutere post factum verklaring die na kennisname van de bestreden beslissingen tot stand is

gekomen. Hoe dan ook, indien verzoekster de mannen werkelijk begreep in het Singalees, dan is het

redelijk te verwachten dat zij dit – achteraf, bij het bespreken van het incident – zou delen met haar

echtgenoot. Bovendien is het niet aannemelijk dat verzoeker niet zou weten dat zijn echtgenote

Singalees begrijpt (“(stilte) Ik weet niet of mijn vrouw ook Singhalees begrijpt.”, CGVS-verslag R.L., p.

16).

2.4.7. Verder verklaarde verzoeker dat militairen hem “te voet naar hun kamp [brachten]. In Illawali,

naast de illawalai kerk.” (CGVS-verslag R.L., p. 12), die hij even later als de Mary-kerk beschrijft

(“Illawali, nabij een kerk, mary-kerk.”, CGVS-verslag R.L., p. 12). Verzoekster stelde dan weer dat zij

verzoeker ging halen in een post (kamp/huis) in Madagul, dat naast Illavalai en Panetherupu ligt, nabij

de Moeder Lourdes-kerk (CGVS-verslag L.H., p. 11). Waar verzoekers zich in het verzoekschrift

afvragen waaruit “blijkt dat dit niet mogelijks twee benamingen zijn voor dezelfde kerk ? Daar is men niet

dieper op ingegaan !”, merkt de Raad op dat verzoekers met geen enkel objectief element aantonen dat

deze kerk twee benamingen heeft. Voorts wordt in het verzoekschrift nog aangehaald dat verzoekster

“sprak over een post naast de lllavalai en Paneterupu, [verzoeker] over een post in het dorp lllavalai

naast Pandethaperum.”. Waar de vraag gesteld of het zou kunnen “dat het een fout in de uitspraak of in

de nota's was, maar dat beide met Paneterupu en Pandethaperum wel degelijk hetzelfde beoogden ?”,

doet dit geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoeker verklaarde dat hij werd vastgehouden in Illawali

en verzoekster dat hij werd vastgehouden in Madagul.

De Raad volgt de bestreden beslissingen niet waar wordt gewezen op de tegenstrijdige verklaringen

over het tijdstip van de feiten: “Vier man kwamen binnen, ik nam toen een maaltijd. Het was avond,

zeven à acht uur.” (CGVS-verslag R.L., p. 11), terwijl verzoekster stelde dat er “vier vijf legerleden”

binnenkwamen en dat “we gewoon zaten en aan het praten waren. De kinderen waren aan het

studeren. Neen, ze gingen dat doen. Tutor-klassen. Ze waren thuis, net klaar. Het moet zo'n zes zeven

uur geweest zijn. iet precies. Ze kwamen terug van tutor en dan gebeurde het.” (CGVS-verslag L.H., p.

11, p. 12). De Raad neemt aan, dat zoals in het verzoekschrift terecht wordt aangevoerd er amper een

verschil is “tussen 4 man die "rond" 7 à 8 uur binnenkwamen en 4 à 5 man die rond 6 à 7

binnenkwamen” en dit geen ernstig motief is. Dat verzoekers echter tegenstrijdige verklaringen aflegden

over wat ze deden op het ogenblik dat de soldaten binnenkwamen, is minder aannemelijk indien hun

verklaringen op waargebeurde ervaringen berusten.

Van verzoekers die hun land van herkomst verlaten hebben op grond van dezelfde asielmotieven, kan

verwacht worden dat zij dit ernstig besproken hebben om de nood aan een vlucht uit hun land te

overwegen. Er kunnen dan ook eensluidende verklaringen verwacht worden over de essentiële

elementen van hun asielrelaas. Quod in casu non.

2.4.8. Het door verzoeker bij verzoekschrift neergelegde medisch attest, opgemaakt door dokter Astrid

Collas op 18 augustus 2017, kan bovenstaande vaststellingen niet doen ombuigen. In het medisch

attest worden louter verzoekers littekens vastgesteld, welke niet betwist worden.
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Zoals boven reeds aangehaald, is het echter niet aannemelijk dat verzoeker enkel en alleen omwille van

het hebben van littekens zou worden geviseerd door de Sri Lankaanse autoriteiten.

2.4.9. De overige bij de commissaris-generaal voorgelegde documenten kunnen voorgaande

bevindingen evenmin wijzigen.

Verzoekers leggen kopieën van hun identiteitskaarten, geboorteakten en hun huwelijksakte neer.

Daargelaten dat deze hoogstens de identiteit van verzoekers kunnen staven, merkt de Raad op dat het

fotokopieën betreffen waarvan de bewijswaarde gering is nu dergelijke stukken gemakkelijk te fabriceren

zijn. Hoe dan ook kunnen deze documenten verzoekers’ vluchtrelaas niet aantonen.

De voorgelegde foto beeldt louter verzoeker en verzoekster samen af.

Wat betreft het voorgelegde medische dossier, merkt de Raad op dat de vreemdeling, om als vluchteling

te worden erkend, dient aan te tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in 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 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten

zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke

overtuiging. Verzoeker dient voor de beoordeling van de door hem ingeroepen medische problemen de

geëigende procedure te volgen, met name deze van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

2.4.10. Verzoekers beperken zich aldus tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen

omtrent hun asielmotieven, het opwerpen van losse beweringen en het geven van gefabriceerde post-

factum verklaringen, maar laten na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

conclusies in de bestreden beslissingen kunnen weerleggen.

2.4.11. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekers 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. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet. Verzoekers beroepen zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming

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

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

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt

dat zij in geval van een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade

zouden 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 verzoekers 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

aantonen.

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 beslissingen 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 beslissingen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig 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


