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nr. 205 286 van 13 juni 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 VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 4 juni 2018 heeft

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

28 mei 2018.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 juni 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2018.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

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

VAN ROSSEM en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 25 augustus 2011 en heeft zich een zesde keer vluchteling verklaard op 15 mei

2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23 mei

2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen.

1.3. Op 25 mei 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

houdende niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Deze beslissing werd op 29 mei 2018 per drager

betekend.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Sri Lankaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Kaithady gelegen in het

district Jaffna. U bent een Tamil van etnische origine. Op 25 augustus 2011 diende u uw eerste

asielaanvraag in te België. U verklaarde van 2006 tot 2009 informant te zijn geweest van de

Tamilorganisatie LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en op basis daarvan gezocht te worden door

de Sri Lankaanse ordediensten. Deze aanvraag werd op 17 februari 2012 door het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) besloten met een weigering van de

hoedanigheid van de vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing

werd in beroep bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) in een arrest op 22 mei

2012. Na uw eerste asielaanvraag keerde u niet terug naar Sri Lanka.

U diende daarop een tweede asielaanvraag in op 22 maart 2013. U baseerde zich hiervoor nog op

dezelfde vluchtmotieven door u ingeroepen tijdens uw eerste asielaanvraag en legde ter staving hiervan

enkele nieuwe documenten neer. U vreesde voor de veiligheid van uw leven bij een terugkeer naar Sri

Lanka naar aanleiding van uw vroegere engagement voor de Tamiltijgers. U zou nog steeds gezocht

worden door de Sri Lankaanse overheid (CID of Criminal Investigation Department) en ervan

beschuldigd worden hulp te hebben verleend aan een terroristische organisatie. In december 2012

bezochten enkele agenten uw ouderlijke woning om u mee te nemen voor een verhoor. Maar u verbleef

toen nog steeds in België. Hierna werd u opgeroepen te verschijnen voor de rechtbank op 25 maart

2013. U gaf daar opnieuw geen gevolg aan. Om die reden werd een week voor uw gehoor op het CGVS

een arrestatiebevel tegen u uitgevaardigd. U zou niet kunnen terugkeren naar Sri Lanka omdat u er nog

steeds ernstige problemen kende met de Singalese overheid. Bovendien nam u hier in België deel aan

zowel de viering van Martelarendag waarop gesneuvelde Tamiltijgers worden herdacht, als aan de

viering van Mulivaikal waarop alle Tamilslachtoffers gevallen tijdens het laatste conflict worden

herinnerd. U vreesde ook hierom problemen te zullen hebben met de Sri Lankaanse autoriteiten bij een

terugkeer naar Sri Lanka. U legde volgende documenten voor ter staving van uw tweede asielaanvraag:

een originele oproeping door de rechtbank van Chavakachcheri dd. 25/02/2013, een arrestatiebevel

(faxkopie en origineel) dd. 29/07/2013, een persbericht (internet) over een herdenkingsceremonie,

röntgenfoto’s en gewone foto van uw verwondingen na een incident in het opvangcentrum, en algemene

informatie verzameld door uw advocaat.

Op 3 maart 2014 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Er kon immers nog steeds geen geloof worden gehecht aan uw

asielrelaas. Het beroep dat u tegen deze beslissing indiende bij de RvV werd op 8 mei 2014 verworpen.

Zonder teruggekeerd te zijn naar Sri Lanka diende u op 25 november 2014 een derde asielaanvraag in.

U baseerde zich hierbij op voorgaand relaas en verklaarde ten aanzien van de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) dat uw vader geslagen werd daar het leger op zoek zou zijn naar u. Tevens

beweerde u in België actief te zijn voor Tamilbewegingen. Verder tijdens de asielprocedure, voor het

CGVS, paste u uw relaas volledig aan. U verklaarde nu dat u tussen 2007 en 2011 in India verbleef. U

zou rechtstreeks van India naar België gereisd zijn. U gaf hiermee ook toe dat uw relaas zoals u dit

voordien doorgaf grotendeels gelogen was. Bovendien zou u gebruik hebben gemaakt van vervalste

stukken ter ondersteuning van uw asielrelaas. Tevens beweerde u dat uw vader niet geslagen was, hij

zou gewoon ziek zijn en daarom in het ziekenhuis liggen. Ter ondersteuning van uw asielrelaas en uw

nieuwe verklaringen legt u volgende elementen voor: foto’s van uw vader in het ziekenhuis, een brief

van “TCO” (Tamil Culturele Organisatie- België), foto’s van uw activiteiten in België, documenten en

foto’s uit India, een lidkaart van TYO (Tamil Youth Organisation), een ticket voor het schip van Jaffna

naar Colombo en nieuwsartikels.

Op 25 februari 2016 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Gezien uw constante aanpassingen in uw asielrelaas

en uw overduidelijk tegenstrijdige beweringen, kon er immers geen enkel geloof meer gehecht worden

aan uw verklaringen die u ook nog eens ondersteunde met vervalste stukken. U tekende beroep aan

tegen deze beslissing, maar de RvV volgde deze op 26 juli 2016.

Zonder teruggekeerd te zijn naar Sri Lanka, diende u op 28 oktober 2016 een vierde asielaanvraag in.
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U wenste uw Srilankaanse identiteit te bevestigen door het voorleggen van verschillende documenten,

zijnde: een pagina uit uw paspoort, een schoolattest, een bankboekje, een geboorteakte, uw

identiteitskaart en kopies van de identiteitskaarten van uw ouders, broers en zussen. U verklaarde dat

de politie in Sri Lanka u zou zoeken. Daarnaast beweerde u in België actief te zijn in de Tamil diaspora.

Ter ondersteuning van deze bewering legde u enkele foto’s voor.

Op 12 september 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Er kon immers geen enkel geloof meer gehecht

worden aan uw vermeende activiteiten binnen de Tamil diaspora in België. U tekende geen beroep aan

tegen deze beslissing.

Zonder teruggekeerd te zijn naar Sri Lanka, diende u op 16 november 2017 een vijfde asielaanvraag in.

U beweerde nog steeds actief te zijn in de Tamil diaspora in België en u legde ter staving daarvan een

origineel krantenartikel en zeven originele foto’s voor waarop u zichtbaar bent terwijl u deelneemt aan

manifestaties van het Tamil Cultural centre. De Sri Lankaanse autoriteiten zouden op de hoogte zijn van

deze activiteiten aangezien ze uw moeder, die nog in Sri Lanka woont, regelmatig lastigvallen met

vragen over u.

Op 19 maart 2018 werd u een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw asielaanvraag

betekend. U maakte immers nog steeds niet aannemelijk dat u in een slecht daglicht zou staan bij de Sri

Lankaanse autoriteiten, noch dat zij op de hoogte zouden zijn van uw activiteiten binnen de

Tamilgemeenschap in België. U tekende geen beroep aan bij de RvV.

Zonder te zijn teruggekeerd naar Sri Lanka diende u op 15 mei 2018 een zesde verzoek om

internationale bescherming in. Heden stelt u dat uw ouders nog steeds lastig gevallen worden door de

CID en het leger. U verwijst eveneens naar uw activiteiten voor de Tamilgemeenschap in België

waarvoor u bij terugkeer naar Sri Lanka vervolgd zou worden. Ter staving van uw asielrelaas legde u de

volgende originele documenten neer: een brief van TCC Belgium, een artikel over het beleid van de Sri

Lankaanse overheid betreffende de vervolging van LTTE-leden, een brief van een priester uit Jaffna,

een brief van de vrederechter, een brief van een procureur, een brief van de Links Socialistische Partij

van België, vijf foto’s, verschillende krantenartikelen, een brief van uw werkgever in België, een foto van

u met gebroken armen en een attest van de chirurg.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw identiteit en/of uw nationaliteit door

valse informatie of valse documenten te verstrekken of door informatie of relevante documenten die een

negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden, rechtvaardigde dat een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 voor versnelde procedures van de Vreemdelingenwet.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te

worden dat uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3
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of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige

verzoeken hebt uiteengezet, met name de vervolging van u en uw ouders in Sri Lanka alsook uw

activiteiten binnen de Tamilgemeenschap in België, moet worden beklemtoond dat deze vorige

verzoeken door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid

en deze motieven door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u

naar aanleiding van uw huidig verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het

verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets

aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Wat betreft de vervolging van u en uw ouders in Sri Lanka dient gesteld te worden dat u hieromtrent

doorheen uw asielprocedure zodanig veel tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd dat er totaal geen

geloof meer aan gehecht kan worden. U haalt heden ook geen elementen aan die deze eerdere

appreciaties kunnen ombuigen, wel integendeel. Uw huidige verklaringen bevestigen nogmaals de

ongeloofwaardigheid van uw relaas. Zo verklaarde u bij uw huidig verzoek dat u recent contact opnam

met uw ouders om te weten te komen of de CID of het leger naar uw huis kwamen voor onderzoek (zie

vertaling verklaringen meervoudige aanvraag p.17). Hieruit valt af te leiden dat u eerder dus nog niet op

de hoogte was van de eventuele onderzoeken die de autoriteiten naar u voerden. Niettegenstaande,

verklaarde u in uw eerdere verzoeken met zekerheid dat uw ouders werden lastig gevallen omdat ze

zochten naar u, terwijl u dit toen duidelijk nog niet met zekerheid wist. U legt eveneens geen

documenten voor die deze verklaringen alsnog kunnen staven. U legde wel verschillende brieven neer

waarin gesteld wordt dat u een lid was van de LTTE, dat u zelfs een lid was van het LTTE-kader en dat

uw vader werd aangevallen omwille van uw banden met de LTTE (zie documenten 3-5). U had nochtans

bij uw derde verzoek om internationale bescherming toegegeven dat u geen banden had met de LTTE

en in werkelijkheid in India leefde van 2007-2011. Bovendien verklaarde u toen dat uw vader niet werd

aangevallen, maar wegens ziekte in het ziekenhuis lag. De brieven die u voorlegt bevestigen dan ook

een door uzelf reeds ontkracht relaas, waardoor de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas wederom

ontegensprekelijk bevestigd wordt. Al de brieven die u voorlegt werden bovendien opgesteld op vraag

van u of uw familie waardoor ze enkel een weergave bieden van uw verklaringen

(dewelke ongeloofwaardig bevonden werden) en zo een ernstig gesolliciteerd karakter hebben. U

deinsde er overigens in uw vorige verzoeken al niet voor terug om vervalste documenten neer te leggen,

het heeft er alle schijn van weg dat u dat nog steeds niet doet. Geen enkele van de door u voorgelegde

brieven haalt een externe bron aan die uw problemen kan bevestigen. Hierbij is het overigens vreemd

dat u een brief van de vrederechter voorlegt om uw problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten te

bevestigen. Deze vrederechter maakt immers deel uit van de Sri Lankaanse overheid die u beweert te

vrezen. Hierdoor kan de oprechtheid van dit document dan ook ernstig in twijfel getrokken worden. U

heeft bijgevolg geen nieuwe elementen of feiten aangehaald die kunnen aantonen dat u daadwerkelijk

vervolgd werd in Sri Lanka.

Wat betreft uw activiteiten binnen de Tamilgemeenschap in België dient vooreerst gesteld te

worden dat dit element in uw vorige verzoeken om internationale bescherming telkens werd afgewezen

op basis van uw ongeloofwaardige verklaringen alsook de verschillende gemanipuleerde documenten

die u hieromtrent voorlegde. Ook heden blijkt dat u geen oprechte verklaringen aflegt ter staving van uw

engagement binnen de Tamilgemeenschap. Zo verklaarde u dat u coördinator bent bij de TCC (Tamil

Coordinating Committee), terwijl in de brief van de TCC enkel vermeld wordt dat u lid bent van deze

organisatie en deelneemt aan activiteiten (zie vertaling verklaringen meervoudige aanvraag, document 1

in groene map). U probeerde zo al uw positie in de organisatie te overdrijven. Daarnaast is het zeer

opvallend dat in de brief geschreven staat dat u gedurende vijf jaar lid bent van de TCC, dus reeds sinds

2013, terwijl u pas bij uw vierde asielaanvraag in september 2017 melding maakte van uw lidmaatschap

en dat u er pas in 2018 in slaagde een brief voor te leggen van het TCC. U bleek bovendien ondanks uw

jarenlange beweerde lidmaatschap het verschil tussen de TCC en de TCO niet te kennen. Hierdoor

ontstaat dan ook wederom het vermoeden dat de inhoud van deze brief gemanipuleerd werd om uw

huidig verzoek te staven.

Hoe dan ook werd u er al in uw vorig verzoek gewezen op de bijzondere bewijslast die geldt voor

verzoekers om internationale bescherming bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland

(réfugié sur place), namelijk dat indien een verzoeker niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, het

aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging.
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De beslissende instantie zal met een grotere dan normale strengheid de aannemelijkheid van het

verzoek beoordelen en de verzoeker moet een uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen

waarom hij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere

persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on refugee sur place claims, d) Procedural aspects”, februari

2004). Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële

kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève

vermelde redenen van cruciaal belang. Er moet rekening gehouden worden met de beoordeling van

de handelingen van de betrokkene door de overheden van het land van herkomst, meer bepaald of er

aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een dissidente

politieke overtuiging door bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note on refugié sur place claims”,

februari 2004). Daartoe dient in de eerste plaats te worden nagegaan of de overheden van het land van

herkomst op de hoogte zijn van de aangehaalde activiteiten (UNHCR, “Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié”, Genève, 1992, 96). U bent er echter nog steeds niet in

geslaagd om aan te tonen dat u in een slecht daglicht staat bij de Sri Lankaanse autoriteiten. Zo bent u

op geen enkele van de door u voorgelegde foto’s duidelijk herkenbaar en wordt uw naam nergens

vermeld in de bijgevoegde beschrijving (zie document 7 in blauwe map). Verder legt u geen enkel

document neer dat kan aantonen dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van

uw activiteiten. Het CGVS ziet aldus geenszins in hoe uw beweerde activiteiten in België bekendheid

zouden genieten bij de Sri Lankaanse autoriteiten, laat staan dat dit u in een dermate negatieve

belangstelling van de Sri Lankaanse autoriteiten zou kunnen brengen dat u bij een terugkeer gevaar zou

lopen. U toonde geenszins aan dat hiervoor enige reden tot bezorgdheid is. De krantenartikelen die u

voorlegt en de brief van de Linkse Socialistische Partij van België verwijzen allemaal naar de algemene

situatie in Sri Lanka. Dergelijke algemene verwijzingen volstaan niet om aan te tonen dat u in uw land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en u blijft hierovernog steeds in gebreke

(zie documenten 2, 6 en 8 in blauwe map).

De overige documenten (over uw gebroken armen en medische behandeling, brief van uw werkgever)

kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen daar zij geen betrekking hebben op uw vrees voor

terugkeer naar Sri Lanka.

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.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk

groter maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over

dergelijke elementen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.
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Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich voordoet als een enig middel, voert verzoeker de schending aan van de

motiveringsplicht, van de artikelen 48/3 en 57/6/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 78 van het Handvest van de Europese

Unie, en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

Verzoeker is de mening toegedaan dat het feit dat hij in België deelneemt aan manifestaties en

betogingen, wel degelijk een nieuw element vormt. Vervolgens geeft hij een opsomming weer van de

door hem neergelegde documenten waarvan hij stelt dat hij die niet eerder kon neerleggen.

Verzoeker benadrukt dat hij een begeleidend schrijven gevoegd heeft bij zijn nieuwe asielaanvraag en

vervolgt als volgt: “Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeker, na aankomst in België, aangevallen werd in het

centrum te Luik, waarna hij uit een venster is gesprongen. Vanaf dat moment heeft verzoeker zware

mentale problemen waarmee ook rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van. zijn

asielaanvraag. Dit verklaart ook de verscheidene verklaringen die verzoeker in het verleden heeft

afgelegd. Verzoeker en zijn kennissen hebben er voor deze nieuwe asielaanvraag alles aangedaan om

zo veel mogelijk stukken en documenten te verzamelen om zijn relaas te staven. Met de mentale

problemen van verzoeker dient dan ook rekening te worden gehouden.”

Verzoeker herhaalt dat hij heeft deelgenomen aan meerdere betogingen en demonstraties in België en

verwijst hiertoe naar de foto's en artikelen die hij heeft neergelegd. Hij stelt dat hij door deze

'bekendheid' in de krant, veel problemen zal krijgen indien hij dient terug te keren naar Sri Lanka. Dit

maakt volgens verzoeker zijn kans op internationale bescherming aanzienlijk groter.

Verzoeker houdt voor dat met de brief van de raadsman geen rekening werd gehouden, indien dit wel

was gebeurd, zou men nooit tot de conclusie gekomen zijn om het verzoek van verzoeker af te wijzen.

Verzoeker citeert uit een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en duidt aan dat de Raad

duidelijk gespecifieerd heeft dat verwerende partij de gegronde vrees voor vervolging in hoofde van

verzoeker dient te onderzoeken, zelfs indien er sprake zou zijn van een vastgestelde

ongeloofwaardigheid. Verzoeker stelt dat het Commissariaat-generaal de aanvraag van verzoeker niet

steeds kan afwijzen zonder de nieuwe elementen in dit dossier grondig te onderzoeken.

Verzoeker stelt voorts dat het Commissariaat-generaal voor het nemen van zijn beslissing de

veiligheidssituatie in Sri Lanka, en vooral dan de situatie met betrekking tot LTTE leden, niet grondig

onderzocht heeft, wat in strijd is met artikel 78 van het Handvest van de Europese Unie. Hij geeft aan

dat de situatie tot op heden zeer onveilig is; in Sri Lanka werd op 6 maart 2018 de noodtoestand

uitgeroepen wegens de precaire situatie. Hij citeert tevens uit een COI Focus aangaande de

veiligheidssituatie in Sri Lanka en stelt dat de situatie in Sri Lanka niet zo rooskleurig is als het

Commissariaat-generaal voorstelt in zijn beslissing. Verzoeker meent dat indien hij dient terug te keren,

artikel 3 van het EVRM met zekerheid geschonden zal worden. Hij geeft aan dat het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens dit artikel geïnterpreteerd heeft als een bevestiging van het non-refoulement-

beginsel, dat bepaalt dat wie risico loopt op schending van artikel 3 van het EVRM in het land van

herkomst, niet teruggestuurd kan worden. Hij verwijst hiertoe naar rechtspraak van het EHRM.

Verzoeker voert aan dat de situatie in Sri Lanka nog steeds zeer gevaarlijk is voor leden van de LTTE

en de autoriteiten er niet in slagen om de veiligheid van deze burgers te garanderen. Verzoeker stelt

tevens dat steeds moet nagegaan worden of er een sociaal netwerk is om verzoeker op te vangen.

Verzoeker geeft aan dat hij reeds geruime tijd niet meer in zijn land van herkomst is geweest en dat hem

hetzelfde lot staat te wachten als andere asielzoekers die terugkeren naar Sri Lanka. Hij vreest dat hij

dadelijk zal gearresteerd/gefolterd/mishandeld worden. Mensen die terugkeren uit het buitenland

worden luidens verzoeker extra geviseerd. Ten eerste omdat ze uit het buitenland komen worden ze

verondersteld veel geld te hebben en worden ze daarom gearresteerd en mishandeld. En ten tweede

omdat er verondersteld wordt dat ze in het buitenland hebben verbleven om activiteiten van de LTTE te

ondersteunen. Verzoeker stelt dat zijn leven wel degelijk in gevaar zou zijn indien hij dient terug te

keren, zeker met de activiteiten die hij hier geleid heeft. Hij wijst nogmaals op de demonstraties en

betogingen waaraan hij heeft deelgenomen.
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Verzoeker merkt op dat hij zich niet naar de overheid kan richten, aangezien duidelijk is dat het leger

zich laat bijstaan door bepaalde tamilgroepen om alle tamils met banden met LTTE uit te roeien. Hij stelt

dat hij een doelwit vormt daar men er vanuit gaat dat hij banden heeft met de LTTE. Volgens verzoeker

is het duidelijk dat hij de bescherming van zijn land niet kan inroepen.

Tot slot geeft verzoeker aan dat het materiële motiveringsplicht geschonden werd door het

Commissariaat-generaal 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.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: de begeleidende brief

van zijn raadsmand en krantenartikelen.

2.3. Op 7 juni 2018 brengt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een aanvullende nota bij samen met

een brief van ‘Union des Tamouls d’Europe’ gedateerd 6 juni 2018, enkele foto’s en een verklaring van

de krantenartikelen gevoegd bij het verzoekschrift en de aanvullende nota.

2.4. Vooreerst benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel

57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen de bevoegdheid geeft om een volgend verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk te verklaren indien er geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de

verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. De aangevoerde schending van artikel artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet mist

dan ook juridische grondslag.

2.5. Blijkens de bestreden beslissing wordt het zesde verzoek van verzoeker tot internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaard omdat hij geen elementen voorlegt die zijn kans dat hij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, aanzienlijk groter maakt.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan (RvS 5 februari 2007, nr.

167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006,

nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker

maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in

zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) van 25 mei 2018,

op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook

onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.6. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.
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Bij gebrek aan dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen

enkel het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5,

§ 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het

verzoek ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

derhalve nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 dat

thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, verduidelijkt dat

deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming

pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze

niet eerder kon aanbrengen. De kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw

aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende

verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of

vormelijke gebreken vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen

of bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist,

doch ongegrond bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een

eerdere weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse

wezenlijke punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband

leggen met de individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en

anderszins evenmin aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te

wettigen (Parl. St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl. St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

2.7. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn huidig zesde

verzoek tot internationale bescherming steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn

vorige verzoeken tot internationale bescherming heeft uiteengezet, namelijk zijn vrees voor vervolging in

Sri Lanka alsook zijn activiteiten binnen de Tamilgemeenschap in België.

Verzoekers eerste verzoek tot internationale bescherming werd geweigerd bij het arrest van de Raad

nr. 81 524 van 22 mei 2012 omdat zijn beweerde LTTE-profiel compleet ongeloofwaardig is. Zijn tweede

verzoek werd tevens geweigerd bij ’s Raads arrest nr. 123 663 van 8 mei 2014. In het kader van zijn

derde verzoek tot internationale bescherming paste verzoeker zijn relaas volledig aan en zou hij tevens

gebruik hebben gemaakt van vervalste stukken ter ondersteuning van zijn vluchtrelaas. Gezien zijn

constante aanpassingen in zijn relaas en zijn overduidelijk tegenstrijdige beweringen, werd geen geloof

gehecht aan zijn verklaringen die hij nog eens ondersteunde met vervalste stukken en nam de

commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd bevestigd door de Raad in zijn arrest nr. 172 346

van 26 juli 2016. Verzoekers vierde verzoek werd op 12 september 2017 wederom geweigerd door de

commissaris-generaal. Verzoeker tekende hiertegen geen beroep aan. Zijn vijfde verzoek werd door de

commissaris-generaal op 19 maart 2018 niet in overweging genomen. Verzoeker tekende geen beroep

aan tegen deze beslissing.

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een volgend verzoek om

internationale bescherming, de beslissing met betrekking tot het vorige verzoek om internationale

bescherming nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft immers niet de bevoegdheid om

opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot eerdere

verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de

desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een
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beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Dit neemt echter niet weg dat hij bij de beoordeling

van een volgend verzoek om internationale bescherming rekening mag houden met alle feitelijke

elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een

vorig verzoek om internationale bescherming zijn afgelegd.

2.8.1. In het kader van onderhavig zesde verzoek om internationale bescherming beweert verzoeker dat

zijn ouders nog steeds lastig gevallen worden door de CID en het leger en verwijst hij eveneens naar

zijn activiteiten voor de Tamilgemeenschap in België. Ter staving van zijn vluchtrelaas legt verzoeker de

volgende documenten neer: een brief van TCC Belgium, een artikel over het beleid van de Sri

Lankaanse overheid betreffende de vervolging van LTTE-leden, een brief van een priester uit Jaffna,

een brief van de vrederechter, een brief van een procureur, een brief van de Links Socialistische Partij

van België, vijf foto’s, verschillende krantenartikelen, een brief van uw werkgever in België, een foto van

verzoeker met gebroken armen en een attest van de chirurg.

Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad dat verzoekers verklaringen niet vermogen te

tornen aan de vaststellingen gedaan naar aanleiding van zijn vorige verzoeken tot internationale

bescherming op grond waarvan werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door hem

uiteengezette asielmotieven.

Waar verzoeker opmerkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen duidelijk gespecifieerd heeft dat

verwerende partij de gegronde vrees voor vervolging in hoofde van verzoeker dient te onderzoeken,

zelfs indien er sprake zou zijn van een vastgestelde ongeloofwaardigheid, wijst de Raad er op dat het

een evidentie is dat bij de beoordeling van een volgend verzoek rekening mag worden gehouden met

alle feitelijke elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de

behandeling van een eerder verzoek tot internationale bescherming zijn afgelegd, en met vaststellingen

gedaan in het kader van een vorige verzoek. Dat deze in het nadeel van verzoeker spelen, is geen

aanwijzing dat de commissaris-generaal niet zou onderzocht hebben of er nieuwe elementen zijn die de

kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal wel degelijk een onderzoek gevoerd heeft

naar de door verzoeker nieuw bijgebrachte elementen, doch dat hij tot de vaststelling gekomen is dat

verzoekers bijkomende verklaringen en de door hem neergelegde documenten de eerder vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn vluchtmotieven niet vermogen om te buigen.

De Raad benadrukt dat bij de beoordeling van verzoekers eerste verzoek om internationale

bescherming reeds genoegzaam werd vastgesteld dat geen geloof kan worden gehecht aan het door

hem aangemeten LTTE-profiel en de door hem aangevoerde problemen. Met het louter volharden in zijn

ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven, brengt verzoeker geen valabele argumenten bij die zijn

geloofwaardigheid alsnog kunnen herstellen. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen kan bovendien worden gevolgd waar in de bestreden beslissing als volgt wordt overwogen:

“Wat betreft de vervolging van u en uw ouders in Sri Lanka dient gesteld te worden dat u hieromtrent

doorheen uw asielprocedure zodanig veel tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd dat er totaal geen

geloof meer aan gehecht kan worden. U haalt heden ook geen elementen aan die deze eerdere

appreciaties kunnen ombuigen, wel integendeel. Uw huidige verklaringen bevestigen nogmaals de

ongeloofwaardigheid van uw relaas. Zo verklaarde u bij uw huidig verzoek dat u recent contact opnam

met uw ouders om te weten te komen of de CID of het leger naar uw huis kwamen voor onderzoek (zie

vertaling verklaringen meervoudige aanvraag p.17). Hieruit valt af te leiden dat u eerder dus nog niet op

de hoogte was van de eventuele onderzoeken die de autoriteiten naar u voerden. Niettegenstaande,

verklaarde u in uw eerdere verzoeken met zekerheid dat uw ouders werden lastig gevallen omdat ze

zochten naar u, terwijl u dit toen duidelijk nog niet met zekerheid wist. U legt eveneens geen

documenten voor die deze verklaringen alsnog kunnen staven. U legde wel verschillende brieven neer

waarin gesteld wordt dat u een lid was van de LTTE, dat u zelfs een lid was van het LTTE-kader en dat

uw vader werd aangevallen omwille van uw banden met de LTTE (zie documenten 3-5). U had nochtans

bij uw derde verzoek om internationale bescherming toegegeven dat u geen banden had met de LTTE

en in werkelijkheid in India leefde van 2007-2011. Bovendien verklaarde u toen dat uw vader niet werd

aangevallen, maar wegens ziekte in het ziekenhuis lag.
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De brieven die u voorlegt bevestigen dan ook een door uzelf reeds ontkracht relaas, waardoor de

ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas wederom ontegensprekelijk bevestigd wordt. Al de brieven die

u voorlegt werden bovendien opgesteld op vraag van u of uw familie waardoor ze enkel een weergave

bieden van uw verklaringen (dewelke ongeloofwaardig bevonden werden) en zo een ernstig

gesolliciteerd karakter hebben. U deinsde er overigens in uw vorige verzoeken al niet voor terug om

vervalste documenten neer te leggen, het heeft er alle schijn van weg dat u dat nog steeds niet doet.

Geen enkele van de door u voorgelegde brieven haalt een externe bron aan die uw problemen kan

bevestigen. Hierbij is het overigens vreemd dat u een brief van de vrederechter voorlegt om uw

problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten te bevestigen. Deze vrederechter maakt immers deel uit

van de Sri Lankaanse overheid die u beweert te vrezen. Hierdoor kan de oprechtheid van dit document

dan ook ernstig in twijfel getrokken worden. U heeft bijgevolg geen nieuwe elementen of feiten

aangehaald die kunnen aantonen dat u daadwerkelijk vervolgd werd in Sri Lanka.

Wat betreft uw activiteiten binnen de Tamilgemeenschap in België dient vooreerst gesteld te

worden dat dit element in uw vorige verzoeken om internationale bescherming telkens werd afgewezen

op basis van uw ongeloofwaardige verklaringen alsook de verschillende gemanipuleerde documenten

die u hieromtrent voorlegde. Ook heden blijkt dat u geen oprechte verklaringen aflegt ter staving van uw

engagement binnen de Tamilgemeenschap. Zo verklaarde u dat u coördinator bent bij de TCC (Tamil

Coordinating Committee), terwijl in de brief van de TCC enkel vermeld wordt dat u lid bent van deze

organisatie en deelneemt aan activiteiten (zie vertaling verklaringen meervoudige aanvraag, document 1

in groene map). U probeerde zo al uw positie in de organisatie te overdrijven. Daarnaast is het zeer

opvallend dat in de brief geschreven staat dat u gedurende vijf jaar lid bent van de TCC, dus reeds sinds

2013, terwijl u pas bij uw vierde asielaanvraag in september 2017 melding maakte van uw lidmaatschap

en dat u er pas in 2018 in slaagde een brief voor te leggen van het TCC. U bleek bovendien ondanks uw

jarenlange beweerde lidmaatschap het verschil tussen de TCC en de TCO niet te kennen. Hierdoor

ontstaat dan ook wederom het vermoeden dat de inhoud van deze brief gemanipuleerd werd om uw

huidig verzoek te staven.

Hoe dan ook werd u er al in uw vorig verzoek gewezen op de bijzondere bewijslast die geldt voor

verzoekers om internationale bescherming bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland

(réfugié sur place), namelijk dat indien een verzoeker niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, het

aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging. De

beslissende instantie zal met een grotere dan normale strengheid de aannemelijkheid van het verzoek

beoordelen en de verzoeker moet een uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen waarom hij

vervolging vreest, onder meer met betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere

persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on refugee sur place claims, d) Procedural aspects”, februari

2004). Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële

kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève

vermelde redenen van cruciaal belang. Er moet rekening gehouden worden met de beoordeling van

de handelingen van de betrokkene door de overheden van het land van herkomst, meer bepaald of er

aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een dissidente

politieke overtuiging door bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note on refugié sur place claims”,

februari 2004). Daartoe dient in de eerste plaats te worden nagegaan of de overheden van het land van

herkomst op de hoogte zijn van de aangehaalde activiteiten (UNHCR, “Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié”, Genève, 1992, 96). U bent er echter nog steeds niet in

geslaagd om aan te tonen dat u in een slecht daglicht staat bij de Sri Lankaanse autoriteiten. Zo bent u

op geen enkele van de door u voorgelegde foto’s duidelijk herkenbaar en wordt uw naam nergens

vermeld in de bijgevoegde beschrijving (zie document 7 in blauwe map). Verder legt u geen enkel

document neer dat kan aantonen dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van

uw activiteiten. Het CGVS ziet aldus geenszins in hoe uw beweerde activiteiten in België bekendheid

zouden genieten bij de Sri Lankaanse autoriteiten, laat staan dat dit u in een dermate negatieve

belangstelling van de Sri Lankaanse autoriteiten zou kunnen brengen dat u bij een terugkeer gevaar zou

lopen. U toonde geenszins aan dat hiervoor enige reden tot bezorgdheid is. De krantenartikelen die u

voorlegt en de brief van de Linkse Socialistische Partij van België verwijzen allemaal naar de algemene

situatie in Sri Lanka. Dergelijke algemene verwijzingen volstaan niet om aan te tonen dat u in uw land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en u blijft hierovernog steeds in gebreke

(zie documenten 2, 6 en 8 in blauwe map).”
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Verzoeker brengt geen valabele argumenten aan die voorgaande pertinente en deugdelijke motieven,

die allen steun vinden in het administratief dossier, weerleggen of ontkrachten. Hij komt in zijn

verzoekschrift in wezen niet verder dan het volharden in zijn relaas en negeert volkomen de essentie

van de bestreden beslissing, met name dat hij nog steeds niet heeft weten te overtuigen dat hij een

LTTE-profiel heeft, laat staan hiervoor gezocht zou worden, en dat hij er evenmin nog steeds niet in

geslaagd is aan te tonen dat hij omwille van zijn activiteiten binnen de Tamilgemeenschap in België in

een slecht daglicht staat bij de Sri Lankaanse autoriteiten. De Raad stelt in deze vast dat de door de

commissaris-generaal correct weergegeven vaststellingen pertinent zijn.

Verzoekers huidige uitleg voor de verscheidene verklaringen die hij in het verleden heeft afgelegd,

namelijk dat hij na aankomst in België aangevallen werd en hij vanaf dat moment zware mentale

problemen heeft, overtuigt niet. Daargelaten verzoekers blote beweringen dienaangaande, kan uit de

stukken waarop de Raad vermag acht te slaan op generlei wijze blijken dat deze aanval hem zouden

verhinderd hebben om volwaardige verklaringen af te leggen. Uit het administratief dossier blijkt immers

dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal reeds van bij zijn

eerste verzoek tot internationale bescherming telkenmale in staat was om gedetailleerde verklaringen af

te leggen en beschrijvingen te geven. Bovendien werd door verzoeker op geen enkel ogenblik gewag

gemaakt van mentale problemen. De in het kader van zijn huidig verzoek tot internationale bescherming

bijgebrachte foto van verzoeker met gebroken armen, en een brief van zijn chirurg gedateerd 23

augustus 2012 waaruit blijkt dat hij gehospitaliseerd werd, tonen evenmin aan dat verzoeker sindsdien

met mentale problemen kampt die zijn steeds wisselende verklaringen en tegenstrijdige beweringen

kunnen verklaren. Van verzoeker mag dan ook verwacht worden dat hij tijdens de asielprocedure

eenduidige verklaringen aflegt over de feiten die de essentie uitmaken van zijn asielrelaas en de

aanleiding waren tot zijn vertrek uit zijn land van herkomst. Dat verzoeker daar nu pas, tijdens de

beroepsprocedure het kader van zijn zesde verzoek tot internationale bescherming, mee komt

aandraven is overigens allerminst ernstig te noemen en ondermijnt verder zijn algemene

geloofwaardigheid.

De bij de aanvullende nota gevoegde brief van ‘Union des Tamouls d’Europe’, de foto’s en het

krantenartikel in Tamil, zijn niet van dien aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde

ongeloofwaardigheid. Wat betreft het door verzoeker neergelegde krantenartikel in het Tamil, stelt de

Raad vooreerst vast dit artikel niet gesteld is in de taal van de rechtspleging en evenmin vergezeld is

van een voor eensluidend verklaarde vertaling. Met toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

wordt dit document niet in overweging genomen daar de Raad geen kennis kan nemen van de inhoud

ervan.

Aan de brief van de ‘Union des Tamouls d’Europe’ kan geen objectieve bewijswaarde worden

toegekend omdat uit de verschillende beslissingen van de commissaris-generaal en arresten van de

Raad blijkt dat verzoeker niet in het minst aannemelijk heeft gemaakt dat hij problemen kende met de

Sri Lankaanse autoriteiten, terwijl zonder enige uitleg deze brief beweert dat verzoeker gevlucht is voor

de Sri Lankaanse autoriteiten. Voorts kan worden vastgesteld dat verzoekers deelname aan

manifestaties op zich niet wordt betwist doch, noch de brief van ‘Union des Tamouls d’Europe’ noch de

foto’s, tonen aan dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn van zijn activiteiten laat staat dat hij

in een slecht daglicht staat bij hen. Verder benadrukt de Raad dat aan voorgelegde documenten slechts

bewijswaarde kan worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in casu niet het geval is. Documenten

hebben immers enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke

bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen

documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

Bovendien heeft

2.8.2. Waar verzoeker voorhoudt dat het Commissariaat-generaal de veiligheidssituatie in Sri Lanka niet

grondig onderzocht heeft, kan hij niet worden gevolgd. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande

als volgt gemotiveerd:

“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.
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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.”

Verzoekers aangevoerde argumentatie met een selectieve verwijzing naar de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, is niet van dien aard dat het afbreuk kan doen aan het voorgaande.

Waar het verzoekschrift stelt de “situatie in Sri Lanka is nog steeds zeer gevaarlijk voor leden van de

LTTE en de autoriteiten slagen er niet in om de veiligheid van deze burgers te garanderen”, gaat

verzoeker er wederom aan voorbij dat niet het minste geloof wordt gehecht aan zijn voorgehouden

LTTE-profiel. Wat betreft de noodtoestand waarnaar verzoeker verwijst die op 6 maart 2018 in Sri Lanka

werd uitgeroepen, dient er bovendien nog op te worden gewezen dat deze noodtoestand werd

uitgeroepen nadat spanningen tussen boeddhisten en moslims verder opliepen en slechts tien dagen

van kracht was.

Waar verzoeker voorhoudt in geval van terugkeer naar Sri Lanka extra geviseerd te worden omdat ten

eerste mensen die terugkomen uit het buitenland “worden (…) verondersteld veel geld te hebben en

worden ze daarom gearresteerd en mishandeld”, ten tweede omdat “verondersteld wordt dat ze in het

buitenland hebben verbleven om activiteiten van de LTTE te ondersteunen”, stelt de Raad vast dat hij

niet verder komt dan blote beweringen die niet met enige objectieve informatie wordt onderbouwd. Deze

loze beweringen zijn overigens in tegenspraak met de objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waaruit blijkt dat er voor Tamils, waarvan niet wordt vermoed dat er

een band met de LTTE bestaat zoals, verzoeker in casu, geen reëel risico bestaat om te worden

blootgesteld aan foltering of vernederende behandeling of bestraffing bij terugkeer naar Sri Lanka. Het

louter profiel van Tamil uit Sri Lanka is op zich niet voldoende om aanspraak te maken op een vorm van

internationale bescherming. Er dient derhalve rekening te worden gehouden met en het is afhankelijk

van de individuele en concrete omstandigheden eigen aan elke zaak. De vrees moet met andere

woorden geïndividualiseerd en geconcretiseerd worden. In casu maakt verzoeker zijn verklaarde

risicoprofiel, gelet op de constante aanpassingen in zijn vluchtrelaas en de duidelijk tegenstrijdige

beweringen, niet in concreto aannemelijk.

De bij het verzoekschrift en de aanvullende nota van 7 juni 2018 gevoegde artikelen handelen over een

Sri Lankaanse militaire officier die in Londen op 4 februari 2018 een keelgebaar maakte ten aanzien van

Tamilprotesteerders. Dit incident betreft evenwel slechts een enkele Sri Lankaanse officier

gestationeerd in Londen en toont in geen geval aan dat de Sri Lankaanse overheid de Tamil als groep

viseert, laat staan dat verzoeker in geval van terugkeer naar Sri Lanka een reëel risico op ernstige

schade loopt omwille van het behoren tot deze groep of omwille van enige andere reden.

Verzoeker toont dan ook niet aan dat de informatie gevoegd aan het administratief dossier niet correct

dan wel niet langer actueel zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies zou

hebben getrokken. De stelling van verzoeker dat ook steeds moet worden nagegaan of er een sociaal

netwerk is om hem op te vangen, snijdt geen hout daar nergens geoordeeld wordt dat hij zich elders in

Sri Lanka, buiten zijn regio van herkomst, dient te vestigen.

2.8.3. In de mate verzoeker voorhoudt dat met het schrijven van zijn advocaat, neergelegd in het kader

van zijn huidig verzoek tot internationale bescherming, geen rekening is gehouden en dat dit niet

onderzocht is geweest daar men anders “nooit tot de conclusie [zou] gekomen zijn om zijn verzoek af te

wijzen”, stelt de Raad vast dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat dit schrijven wel

degelijk in rekenschap is gebracht bij de evaluatie van zijn huidig zesde verzoek tot internationale

bescherming.

2.8.4. Waar verzoeker aanvoert dat de commissaris-generaal helemaal niet heeft onderzocht en niet

heeft gemotiveerd waarom hem de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend, wijst de

Raad er op dat de bestreden beslissing genomen wordt in overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1,

eerste lid van de Vreemdelingenwet waarbij de commissaris-generaal bij voorrang onderzoekt of er

nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de kans
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aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. De door verzoeker

aangebrachte nieuwe elementen werden in het licht van beide artikelen onderzocht. Het feit dat deze

motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.9. Gelet op het geheel van wat voorafgaat besluit de Raad dat er geen nieuwe elementen of feiten aan

de orde zijn, of door verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt.

2.10. In zoverre verzoeker nog artikel 3 van het EVRM geschonden acht (en hierbij tevens verwijst naar

de “zaak Mamutkulov e.a. tegen Turkije” en het “Soeringarrest van 7 juli 1989” van het EHRM), dient te

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

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

Vreemdelingenwet.

Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing wordt gesteld als volgt: “Ik breng de minister en

zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande vaststellingen en rekening

houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om internationale bescherming van

betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element bestaat waaruit kan blijken dat

een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van nationaliteit of van gewoonlijk verblijf

het non-refoulementbeginsel zou schenden in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet.”

2.11. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoeker de kans kreeg om zijn nieuwe elementen uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft het verzoek om

internationale bescherming van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het

zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juni tweeduizend achttien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


