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nr. 205 400 van 15 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 WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 19 februari 2018

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

staatlozen van 18 januari 2018.

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 23 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u geboren bent op 6 september 1989 in Jaffna, Tamil van origine en dat u de

Srilankaanse nationaliteit heeft. U vervolledigde uw middelbare school op Ordinary Level en volgde een

boekhoudersopleiding die u niet kon afmaken. U werkte een tijdje als boekhouder. U bent niet gehuwd

en u heeft geen kinderen. U woonde op enkele maanden na altijd in Jaffna met uw ouders en zus. In

2003 vluchtte uw vader naar de Verenigde Staten (VS) nadat zijn kopie- en telefoonwinkel werd

geplunderd door het leger. Hij werd er erkend als vluchteling en verkreeg de Amerikaanse nationaliteit in

2013.
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Uw moeder en zuster bleven samen met u in Sri Lanka. In 2011 of 2012 ontmoette u elkaar in India,

waarna u zonder uw vader terugkeerde naar Sri Lanka. In 2013 verkregen uw moeder en zus een visum

gezinshereniging, waarna ze naar de VS verhuisden in september. Uzelf was hiervoor te oud. Sinds het

vertrek van uw vader werd u meermaals door het leger lastiggevallen. Uw vaders winkel lag namelijk

naast een militaire basis, waardoor het een interessante ontmoetingsplaats was voor LTTE-ers

tijdens de oorlog. Uw vader hielp hen met zijn diensten, maar was zelf geen LTTE-lid. Nadat zijn winkel

was bestolen en vernield, volgens hem door het leger, diende hij klacht in bij de politie en bij de LTTE.

De politie gaf deze informatie door aan het leger waarna uw vader werd geïntimideerd. Hij besloot om

het land te ontvluchten en reisde illegaal naar de VS. In de daaropvolgende jaren kwamen soldaten in

burger u, uw moeder en zus aan te tand voelen over uw vader. U verklaarde telkens dat u niet wist waar

hij was en dat u geen contact had. Dat geloofden zij. Na uw bezoek aan India ontdekten ze echter

familiefoto’s in India op de GSM van uw zuster, waarna u snel verklaarde dat het uw eigen GSM betrof.

In de daaropvolgende periode werd u tot twee maal toe door mensen van het leger thuis ondervraagd

en meegenomen naar de legerbasis voor aanhouding en ondervraging. U werd er ook mishandeld en

houdt hier verwondingen aan uw been aan over. Tweemaal kocht uw moeder u vrij. U moest ook vanuit

een camionette vermeende LTTE leden identificeren. Het leger wilde zo meer te weten komen over het

LTTE netwerk dat via de winkel van uw vader opereerde. Door deze problemen verliet u in september

2013 het land met een toeristenvisum voor India. U verbleef in India van 19 september 2013 tot 9

februari 2015. Vervolgens reisde u met uw eigen paspoort verder naar Marokko, waar u enkele

maanden in Tanger verbleef. Hier raakte u uw paspoort kwijt. Vervolgens reisde u op 19 oktober 2015

illegaal naar Ceuta, waar u nog vier of vijf maanden bleef. Op 5 februari 2016 vaarde u per boot naar

Spanje. U bleef twee weken in Madrid, waarna u doorreisde naar België op 27 februari 2016 en zich

twee dagen later bij de asielinstanties aanbood. U keerde echter niet terug op de opgegeven datum in

augustus om effectief asiel te vragen. U vroeg uiteindelijk asiel op 18 oktober 2016. U vreest bij

terugkeer naar uw land het slachtoffer te worden van de inlichtingendiensten van het leger.

Deze hebben sinds uw vertrek uw tante lastiggevallen en haar meegedeeld dat uw volledig gezin bij

terugkeer wordt gearresteerd op verdenking van banden met de LTTE. Ter ondersteuning van uw

asielaanvraag legde u volgende documenten neer: een identiteitskaart en een rijbewijs. Daarnaast

bezorgde u het CGVS ook gedeeltelijke kopies van identiteitsdocumenten van uw familie (paspoort,

identiteitskaart, geboorteaktes en huwelijksakte), een kopie van de klacht van uw vader bij de politie,

een opsporingsbericht in de krant en COI over gevaren voor Tamils in Sri Lanka. U voegde daar later

nog een attest aan toe waaruit zou moeten blijken dat uw vader een erkend vluchteling is in de

Verenigde Staten.

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 (CGVS) vast dat u

noch de status van vluchteling, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend. U bent

er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en wel om volgende redenen.

Zo blijkt u uw vrees voor het Srilankaans leger niet te kunnen hardmaken.

Primo blijkt dat u uw vrees steunt op de vermeende banden van uw vader met de LTTE. Echter u kan

noch een duidelijk beeld scheppen over de graad van betrokkenheid van uw vader, noch aangeven

waarom dit 15 jaar na datum nog relevant zou zijn. Immers, tijdens het gehoor geeft u aanvankelijk aan

dat uw vader wel sympathisant, maar geen lid was. Even later geeft u aan dat hij wel hogere figuren

kende van de beweging, maar u kan geen namen noemen. Als het CGVS doorvraagt over zijn

betrokkenheid, zou zijn winkel plots een soort communicatiehub zijn geweest omdat het gelegen was bij

een legerbasis. Echter, gevraagd naar details van uw vader zijn netwerk of betrokkenheid blijft u een

antwoord schuldig (zie gehoorverslag CGVS, pp. 10, 11). Dit verbaast, gezien hij zelf als vluchteling in

de VS zou zijn erkend voor deze problemen. Het CGVS mag er redelijkerwijs van uitgaan dat hij hier iets

over te vertellen heeft aan u, zeker gezien u zelf nu op deze gronden asiel wenst te verkrijgen. Hiernaar

gevraagd blijkt u geen betekenisvol gesprek met uw vader te hebben gehad. U weet met andere

woorden niet te zeggen wie uw vader precies was, noch waarom zijn activiteiten u vandaag in gevaar

zouden brengen. Daarnaast is de vaststelling dat uw vader zijn gezin nog 10 jaar in Sri Lanka liet wonen

een duidelijke indicatie dat hij niet fundamenteel vreesde voor hun veiligheid, niet tijdens de oorlog en

ook niet na het aflopen ervan in 2009. Dat hij niet voldoende middelen zou hebben gehad om hen te

laten overkomen kan evenmin overtuigen, in een afweging van leven of dood.
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Kortom, u maakt niet aannemelijk dat uw vaders geschiedenis de oorzaak is van uw vertrek in 2013. Het

attest dat u toevoegde geeft hooguit weer dat uw vader een statuut verkreeg in de Verenigde Staten,

maar dat geeft nergens aan op basis van welke reden uw vader asiel verkreeg, noch geeft dit aan welke

problemen dat voor u zou veroorzaken.

Secundo, dat uw reis naar India in 2011/2012 de interesse van de politie heeft opgewekt, en dat u

hierdoor pas echt problemen kende, kan evenmin overtuigen. Immers, als uw vader inderdaad over een

belangrijk netwerk beschikte, kan men ervan uitgaan dat dit al sinds zijn vertrek in 2004 of direct na het

einde van de oorlog de belangstelling van de autoriteiten zou oproepen. Echter u verklaart dat u nooit

officieel werd ondervraagd, in beschuldiging gesteld noch vervolgd (p. 12). U zegt dat de politie dacht

dat u echt niets wist over uw vader en daarom werd gerust gelaten. Gezien de slechte reputatie van de

Srilankaanse veiligheidsdiensten en de belangen die gepaard gingen met de vervolging van ex-LTTE

leden kan het CGVS maar weinig geloof worden gehecht aan zo'n goedgelovigheid. In geval van

ernstige verdenking voor terrorisme zou de politie, CID of leger zich niet hebben ingehouden om met

name ook uw moeder in verdenking te stellen, in burger of in uniform. En zoals u zelf zegt was u een

jonge getuige, 12 tot 14 jaar oud. Dat u het leger meer te vertellen zou hebben als uw moeder, de

echtgenote, houdt geen steek. Overigens verklaart u dat u later enkele klanten van de winkel van

uw vader voor het leger heeft geïdentificeerd. Echter in dezelfde adem benadrukt u dat u niet weet hoe

deze mensen heetten en wie van hen tot de LTTE behoorde. Uw vermeende band met de LTTE wordt

hierdoor opvallend zwak en indirect. Dat het leger volgens u geen interesse had om met name uw

moeder verder aan de tand te voelen, doet vermoeden dat u dit relaas heeft verzonnen. Dit vermoeden

wordt versterkt doordat uw verklaringen kort, vaag en over de hele lijn opvallend weinig doorleefd zijn.

Zo ontwijkt u de vraag over wat u verstaat onder foltering (p. 11), kan u geen namen geven van de

kennissen van uw vader (p. 10, 11) en draait u rond de pot wanneer u meer specifieke informatie wordt

gevraagd over de inlichtingendienst van het leger die het op u zou hebben gemunt (p. 11, 13, 14).

Kortom, u kon het CGVS er niet van overtuigen dat de ondervraging bij terugkeer uit het buitenland het

routineuze overstegen (zie informatie in het dossier, COI Focus, Terugkeer naar Sri Lanka).

Tertio blijkt dat u in 2011 en 2013 zonder probleem met uw eigen paspoort het land verliet. Bij uw

terugkeer in 2011 werd u ondervraagd door het leger. U maakt echter nooit melding van een

rapporteringsplicht of van maatregelen van die uw bewegingsvrijheid aan banden legde. U heeft nooit

documenten ondertekend en werd nooit gearresteerd of voor een rechter geleid. U verklaart dat u

zonder probleem kon vertrekken in 2013 omdat een smokkelaar u hielp bij de luchthaven. Dit neemt niet

weg dat u vertrok onder uw eigen naam en met een correct verkregen Indisch visum. Kortom u heeft

niet aangetoond dat de Srilankaanse autoriteiten naar u op zoek zijn omwille van de redenen die u

aanhaalt. Uit uw relaas komt eerder naar voor dat u de pech heeft dat uw moeder en zuster het land

konden verlaten omwille van uw vader zijn verblijf in de VS, maar dat u buiten de boot viel omwille van

uw leeftijd.

Vervolgens zijn er een aantal openstaande vragen over uw reisweg. U verklaart dat u in India

gedurende bijna anderhalf jaar niets deed behalve verblijven bij een vriend van wie u een kamer huurde

(p. 7). Ook over uw verblijf in Marokko weet u niets te vertellen. U beweert dat u uw paspoort er bent

verloren, maar ging dit niet melden bij politie noch ambassade. Vervolgens verbleef u enkele weken in

Spanje, maar u vroeg er geen asiel omdat u dacht dat België een grotere Tamilgemeenschap heeft. Dat

u maar een paar woorden weet te zeggen over een periode van ruim twee jaar is op zich al vreemd. Wat

bijkomend uw aankomst in Spanje betreft blijkt dat hier ernstige vragen bij kunnen worden gesteld op

basis van het Facebook profiel ‘A S. R.’, dat gelinkt is aan het e-mail adres waarmee u op 12 januari

2018 documenten toevoegde aan het dossier (zie blauwe map) en waar u duidelijk herkenbaar wordt

afgebeeld (prints hiervan zie administratief dossier). Meer bepaald geeft het profiel aan onder ‘checkins’

dat u al op 31 december 215 in Villanueva del Arzobispo was in centraal Spanje (en dus niet in Ceuta

waar u zou zijn geweest tot februari 2016). Op de wall van deze pagina postte u op 21 oktober 2015 een

foto van uzelf op een plaats waar op de achtergrond een Spaans plakkaat valt te zien. Kortom, u geeft

niet de indruk open kaart te spelen voor wat betreft uw reisweg. Bovendien blijkt u allesbehalve gehaast

te zijn geweest om asiel aan te vragen zodra u in Europa aankwam. Uit het dossier blijkt dat u

werd uitgenodigd om u op 5 augustus 2016 aan te bieden om uw asielaanvraag in te dienen, maar dit

niet deed. Dat u in mei 2016 volgens datzelfde Facebook profiel wel de tijd vond om Keukenhof in

Nederland te bezoeken (maar niet om asiel te vragen), doet het CGVS vermoeden dat u op dat moment

eerder op toerisme was dan op zoek naar internationale bescherming. Kortom, dat u er dus bijna een

jaar over deed om uw vrees kenbaar te maken is een bijkomende indicatie dat u geen acute vrees had

ten aanzien van uw eigen autoriteiten.
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Daarnaast stelt het CGVS vast dat uw documenten bovenstaande vaststellingen niet

kunnen ombuigen. Uw identeitstukken en die van uw familieleden geven aan wie u bent en waar uw

ouders momenteel verblijven. Het CGVS stipt in dit verband wel aan dat u geen paspoort neerlegt en

dat uw uitleg hiervoor onvoldoende is, waardoor het erop lijkt dat u minstens een deel van uw reis wil

verhullen (zie hoger). Daarnaast legt u een advertentie neer van een krant waarmee uw vader de

diefstal in zijn winkel aanklaagde, samen met een klacht bij de politie. Echter gezien het kopies betreffen

en bovendien een aspect van uw relaas dat dateert van 14 jaar geleden, kan het bezwaarlijk uw huidige

en persoonlijke vrees staven. Verder bezorgt u het CGVS een aantal artikels die wijzen op geweld en

intimidatie van de Tamilgemeenschap in Sri Lanka. Deze problematiek wordt door het CGVS niet

betwist, echter in het kader van uw asielaanvraag is het nodig om uw eigen vermeende vrees in veel

groter detail te specifiëren.

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.

Gezien uw verklaringen algemeen, en dus ook uw beweerde band met de LTTE, als niet geloofwaardig

wordt beoordeeld door het CGVS, acht het CGVS aldus, alle risicofactoren in acht nemende, een

terugkeer naar Sri Lanka mogelijk voor u.

U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

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

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

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

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

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

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

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

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

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).,

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 19 februari 2018 een schending aan van de “motiveringsplicht”

en van “artikels 1 en 2 afdeling A van de conventie”.

Verzoeker legt uit dat zijn vader een winkel had naast de legerbasis. “Nadat de winkel van zijn vader

was vernield en hij was bestolen, diende hij klacht in bij de LTTE en de politie. Zijn vader wist dat het

leger dit had gedaan. Nadat de vader klacht had neergelegd werd hij geïntimideerd door het leger.

Hierdoor besloot zijn vader om asiel te vragen in de Verenigde Staten, wat hij ook verkreeg in 2004.
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Nadat zijn vader gevlucht was bleef het gezin achter. Het leger kwam dan verzoeker lastigvallen. Nadat

zijn vader verblijf kreeg in de Verenigde staten is hij op bezoek gekomen in India om zijn gezin te zien.

De autoriteiten zijn hier achter gekomen en daarna werd het gezin meegenomen en ondervraagd.

Verzoeker werd aangehouden en mishandeld gedurende deze periode. Het leger wou dat verzoeker

hielp met het identificeren van LTTE-leden die in de winkel kwamen.”.

Verzoeker benadrukt dat er onterecht twijfel is over zijn reisweg. Hij legt een kopie van zijn paspoort

neer. “Verzoeker heeft na zijn eigen vlucht heel Europa doorgereisd waarna hij uiteindelijk asiel vroeg in

België. Tijdens zijn asielaanvraag voegde verzoeker reeds verscheidene documenten, die moeten

aantonen dat zijn vader en de rest van het gezin (na gezinshereniging) asiel en verblijf verkreeg in de

Verenigde Staten. Dit was voor verzoeker niet mogelijk gezien hij te oud was voor gezinshereniging.

Verzoeker heeft verklaard dat hij zijn paspoort zou kwijt zijn, doch dit is niet correct. Hij heeft zijn eigen

paspoort nog en brengt dit bij huidig beroep ook bij. De reden waarom hij verklaard heeft dat hij dit niet

meer zou hebben, was uit angst. Verzoeker werd door de mensenhandelaars gewaarschuwd om dit niet

voor te leggen.”.

Verzoeker geeft aan dat hij niemand meer heeft in zijn land van herkomst; zijn familie verblijft in de

Verenigde Staten waardoor hij geen vangnet meer heeft in Sri Lanka.

Verzoeker voert aan dat het CGVS de veiligheidssituatie in Sri Lanka niet grondig onderzocht heeft en

voert een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan.

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

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

Verzoeker haalt de COI Focus over Sri Lanka aan en betoogt dat de situatie in Sri Lanka niet zo

rooskleurig is als het CGVS deze voorstelt in de bestreden beslissing.

Verzoeker haalt aan dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit artikel geïnterpreteerd als

een bevestiging van het non-refoulement-beginsel, dat bepaalt dat wie risico loopt op schending artikel 3

EVRM in het land van herkomst, niet teruggestuurd kan worden.

“In de zaak Mamutkulov e.a. tegen Turkije bijvoorbeeld, stelt het Hof dat de uitwijzing van

vreemdelingen naar landen waar er een reëel risico is op een onmenselijke of vernederende

behandeling strijdig is met artikel 3. In het Soeringarrest van 7 juli 1989 zegt het Hof dat het nagaan of

er gevaar voor onmenselijke behandeling zal zijn in het land waarnaar men uitwijst steeds moet

gebeuren en niet slechts bij uitzonderlijke omstandigheden. Het artikel 3 EVRM biedt een absolute

bescherming tegen een onmenselijke of vernederende behandeling.”.

Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat hij een vluchteling in de zin van “artikel 1 A 2) van het

verdrag van Genève” en stelt dat “hij voldoet aan de criteria van de conventie van Genève om erkend te

worden als politiek vluchteling”.

Aangaande het criterium gegronde vrees voor vervolging, stelt verzoeker dat de situatie in Sri Lanka

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

om de veiligheid van burgers te garanderen.

Verzoeker voert aan dat artikel 3 van het EVRM geschonden zal worden, indien verzoeker moet

terugkeren. “Elke staat heeft een beschermingsplicht ten opzichte van mensen die foltering en

mensonwaardige behandeling dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare

toestand van reëel gevaar daartoe geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf.

(Arrest Kirkwood (19479/83), 12 maart 1984).”.

Verzoeker stelt dat hij niet kan terugkeren omdat hij vreest voor zijn leven.

Indien verzoeker dient terug te keren naar Sri Lanka dan vreest hij dat hij dadelijk zal

gearresteerd/gefolterd/mishandeld worden, wat een schending van artikel 3 van het EVRM zal

uitmaken.

Verzoeker benadrukt dat hij in de onmogelijkheid verkeert om de bescherming van zijn land in te

roepen. Hij is reeds opgepakt, vastgehouden en gefolterd. De overheid kijkt slechts toe en onderneemt

geen actie.
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Wat betreft de subsidiaire bescherming, voert het verzoekschrift aan dat “de materiële

motiveringsverplichting 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.”.

Verzoeker betoogt dat uit de motivering van het CGVS niet blijkt dat artikel 48/4 § 2 a), b) en c) van de

Vreemdelingenwet onderzocht werd, terwijl daar in de context van verzoeker wel degelijk voldoende

redenen voor zijn.

Het verzoekschrift voert een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de

Mens (EVRM) aan.

De beslissing zoals ze genomen werd door het CGVS is volgens verzoeker een flagrante schending van

de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker vraagt “de beslissing van het commissariaat generaal d.d. 18.01.2018 te willen hervormen.

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

Minstens de beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het commissariaat generaal voor verder

onderzoek”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift legt verzoeker zijn nationaal paspoort neer.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

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

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

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

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

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

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

elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn 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. Verzoeker verklaarde niet te kunnen terugkeren naar zijn land van herkomst omwille van

problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten. Verzoekers vrees voor vervolging steunt volledig op de

voorgehouden banden van zijn vader met de LTTE (gehoorverslag van het CGVS van 8 januari 2018,

ofwel notities persoonlijk onderhoud (hierna: CGVS-verslag), p. 8, p. 10).

Vooreerst kan worden vastgesteld dat verzoeker er echter niet in slaagt duidelijk toe te lichten in welke

mate zijn vader betrokken was bij de LTTE, noch aan te geven waarom dit na vijftien jaar nog relevant

zou zijn. Zo geeft verzoeker initieel aan dat zijn vader “een supporter, geen lid” was, “Hij doneerde geld,

hij hielp LTTE om copies en posters te maken, printer, zo'n dingen, ik was jong dus weet niet precies.”

(CGVS-verslag, p. 8).
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Even later wijzigt hij de activiteiten van zijn vader aan en stelt dat deze een communicatiecentrum naast

een grote militaire basis had, “de mensen die kwamen waren van de LTTE, hij kon mensen identificeren

die een grote rol hadden, zelfs al is oorlog gedaan, ze zoeken nog steeds naar mensen.” (CGVS-

verslag, p. 10). Verzoeker blijkt echter niet in staat meer details te geven over zijn vaders betrokkenheid

bij de LTTE (“Weet u met welke mensen hij connecties had?”, “Nee ik weet het niet, wel de mensen

maar niet de namen.”, “Heeft u hierover met vader gesproken?”, “Ne”, “U komt hier op gesprek owv zijn

probleem, heeft dat niet voorbereid door hem vragen te stellen?”, “Het is een communicatiecentrum,

veel binnen en buiten, ik kan het niet aan iedereen vragen. Ik probeer te verstaan, uw probleem gaat

intussen jaren terug, heeft u geen pogingen gedaan om hierover meer te weten of begrijpen via vader?”,

“Hij heeft me gezegd dat door LTTE leden in zijn winkel er problemen waren, hij gaf geen namen”,

“Welke mensen heeft u geïdentificeerd?”, “Die mensen kwamen naar de winkel van mijn vader”, “Wie

waren dat?”, “Ik zei dat het kennissen en klanten waren, maar ik heb nooit hun namen gezegd, enkel

gezicht.”, CGVS-verslag, p. 10-11). Nochtans kan redelijkerwijs worden verwacht dat verzoeker hierover

zou kunnen uitweiden, nu zijn vader in de Verenigde Staten woont waar hij destijds als vluchteling werd

erkend (CGVS-verslag, p. 3) te meer verzoeker op dezelfde gronden asiel wenst te verkrijgen. Dat

verzoeker niet eenduidig, noch omstandig kan aangeven wat zijn vaders activiteiten waren en evenmin

waarom deze verzoeker in gevaar brengen, ondergraaft de geloofwaardigheid van verzoekers

asielmotieven. Evenmin geeft dit duidelijkheid over verzoekers vaders activiteiten. Het

vluchtelingenattest toont hoogstens aan dat verzoekers vader een beschermingsstatuut kreeg in de

Verenigde Staten. Nergens wordt vermeld op welke basis verzoekers vader asiel verkreeg. Verzoekers

vader vertrok immers in volle burgeroorlog naar de Verenigde Staten toen de situatie in het Tamil gebied

toen bijzonder verontrustend was. Het is echter wel redelijk aan te nemen dat houding en de militaire

activiteiten van het Sri Lankaanse leger tegenover de Tamil minderheid in het oorlogsgebied in grote

mate afhing van de intensiteit van de toenmalige oorlogsvoering en dit los stond van de persoonlijke

situatie van de burgerbevolking. De Raad stelt slechts vast dat verzoeker de beslissing van de USCIS

met de redenen waarom zijn vader een beschermingsstatus werd toegekend niet neerlegt.

Er kan daarbij nog worden vastgesteld dat verzoekers vader, na zijn vertrek in 2003, zijn gezin nog tien

jaar in Sri Lanka liet wonen (CGVS-verslag, p. 3, p. 13), wat er slechts op wijst dat verzoekers vader niet

vreesde voor de veiligheid van zijn gezin, niet tijdens de oorlog en niet na het aflopen ervan in 2009. Dat

hij niet voldoende middelen zou hebben gehad om hen te laten overkomen zal wellicht meegespeeld

hebben (CGVS-verslag, p. 14), doch kon niet doorslaggevend zijn indien het een afweging zou geweest

zijn van overleven of vervolging. Immers verzoeker kon ook vluchten naar India dat dichterbij was en

minder kostelijk en waar ook geen vooraf te bekomen inreisvergunning voor nodig was. Aldus hecht de

Raad geen geloof aan verzoekers bewering aan zijn vaders verleden met de LTTE noch dat deze tot

verzoekers vlucht in 2013 heeft geleid.

2.4.2. Verder is het niet aannemelijk dat verzoekers reis naar India in 2011/2012 de interesse van de

politie zou hebben opgewekt en dat verzoeker hierdoor pas echt problemen kende (CGVS-verslag, p.

15). Verzoeker vroeg om een paspoort en uit de lezing van zijn verklaringen blijkt dat hij deze zonder

problemen heeft kunnen verkrijgen. In zoverre verzoekers vader al over een belangrijk netwerk

beschikte - quod non - kan redelijkerwijs worden verwacht dat de autoriteiten op het moment van zijn

vertrek in 2003 of na het einde van de oorlog hierop zouden gereageerd hebben. Verzoeker verklaart

echter dat hij nooit officieel werd ondervraagd, in beschuldiging gesteld of vervolgd (CGVS-verslag, p.

12). In geval van ernstige verdenking voor terrorisme kan bovendien redelijkerwijs worden aangenomen

dat de Sri Lankaanse autoriteiten ook verzoekers moeder in verdenking zouden stellen (CGVS-verslag,

p. 11). Dit klemt te meer nu verzoeker een jonge getuige was (CGVS-verslag, p. 10), twaalf tot veertien

jaar oud, en het aldus geen steek houdt dat hij over meer informatie zou beschikken dan zijn moeder.

Daarbij kan slechts worden vastgesteld dat verzoeker geheel geen informatie heeft over deze periode.

Verzoeker beweert enerzijds enkele klanten van de winkel van zijn vader voor het leger te hebben

geïdentificeerd, doch anderzijds stelt dat hij niet weet hoe deze mensen heetten, noch wie van hen tot

de LTTE behoorde (CGVS-verslag, p. 10-11). Verzoekers relaas komt verzonnen voor, wat slechts

bevestigd wordt door zijn op alle punten korte, vage en ondoorleefde verklaringen. Zo antwoordt

verzoeker ontwijkend wanneer hem gevraagd wordt wat hij verstaat onder foltering (“Wat bedoelt u met

foltering?”, “Enkel ik werd aangehouden en ze waren ruw maar zus of moeder nooit”, CGVS-verslag, p.

11), weet verzoeker de namen van zijn vaders kennissen niet (CGVS-verslag, p. 10, p. 11) en geeft

verzoeker slechts vage verklaringen over de inlichtingendienst van het leger die hem beweerdelijk zou

viseren (CGVS-verslag, p. 11, p. 14). Evenmin kan ernstig worden gesteld dat verzoeker “vreest voor

zijn leven” en “Indien verzoeker dient terug te keren naar Sri Lanka dan vreest hij dat hij dadelijk zal

gearresteerd/gefolterd/mishandeld worden, wat een schending van artikel 3 van het EVRM zal

uitmaken”.
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Integendeel verzoeker is reeds naar het buitenland geweest in 2011 en nergens kan uit blijken dat zijn

ondervraging bij terugkeer naar India het routineuze oversteeg (COI Focus, “Terugkeer naar Sri Lanka”).

Verzoeker maakt hij evenmin melding van een rapporteringsplicht of van maatregelen die zijn

bewegingsvrijheid achteraf zouden beknotten. Verzoeker stelt nooit documenten te hebben

ondertekend, nooit te zijn gearresteerd, noch voor een rechter geleid (CGVS-verslag, p. 11-12).

Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat hij gezocht wordt door de Sri Lankaanse autoriteiten.

2.4.3. Voorts ondergraaft de vaststelling dat verzoeker zowel in 2011 als 2013 zonder problemen met

zijn eigen paspoort en een geldig visum Sri Lanka kon verlaten (visum 2011, zie kopie paspoort; visum

2013, zie CGVS-verslag, p. 8), zijn beweerde problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten. Ook is

verzoekers moeder en de ganse familie met alle nodige documenten voorzien om legaal het land uit te

reizen in het kader van een gezinshereniging met een Tamil die in de oorlog naar de Verenigde Staten

is vertrokken. Verzoeker toont niet aan in de negatieve aandacht te staan van zijn overheid, laat staan

vervolgd te zijn.

2.4.4. Verzoekers voorgehouden reisweg kan niet overtuigen. Zo stelde verzoeker dat hij op 19

september 2013 vanuit Sri Lanka naar India reisde en er verbleef tot februari 2015 (CGVS-verslag, p. 7),

maar kon hij niet toelichten wat hij daar gedurende bijna anderhalf jaar deed, behalve verblijven bij een

vriend van wie hij een kamer huurde (CGVS-verslag, p. 7).

Verzoeker legt thans wel een fotokopie van een deel van zijn paspoort neer bij het verzoekschrift. Hieruit

blijkt dat verzoeker inderdaad in 2011 een visum had voor India, op 8 september 2011 Sri Lanka

uitreisde en op 19 november 2011 terugkeerde naar Sri Lanka. Tevens blijkt dat verzoeker Sri Lanka

verliet op 9 maart 2013. Verzoeker legt echter niet alle pagina’s van zijn paspoort neer zodat de Raad

verzoekers voorgehouden reisweg aldus niet kan nagaan. Uit het gegeven dat verzoeker slechts een

deel van zijn paspoort neerlegt kan slechts afgeleid worden dat verzoeker zijn ware reisweg tracht te

verhullen, wat bovenstaande vaststellingen bevestigt.

Ook over zijn verblijf in Marokko van februari 2015 tot oktober 2015 geeft verzoeker geen details

(CGVS-verslag, p. 7). Hij beweert wel dat hij er zijn paspoort in mei 2015 verloren is in Tanger, maar

ging dit niet melden bij de politie of ambassade (CGVS-verslag, p. 2) wat leugenachtige verklaringen

blijken gezien verzoeker een fotokopie van (een deel van) zijn paspoort neerlegt bij het verzoekschrift.

De uitleg dat hij dit deed op aanraden van de smokkelaar kan niet aangenomen worden. Nog

daargelaten dat verzoeker zelf verantwoordelijk is voor de verklaringen die hij aflegt en achteraf

ongunstig gebleken adviezen van derden kunnen zijn bedrieglijke verklaringen niet toedekken, heeft hij

het land legaal verlaten en had verzoeker dus geen smokkelaar nodig.

Verzoeker zegt manifest niet de gehele waarheid en faalt dus is zijn medewerkingsplicht. Zo gaf

verzoeker aan dat hij van 2 februari tot 27 februari 2016 in Spanje verbleef, waarna hij doorreisde naar

België en er op 29 februari 2016 aankwam (CGVS-verslag, p. 8). Uit verzoekers Facebookprofiel (onder

een alias, maar gelinkt aan zijn e-mailadres en met foto’s van verzoeker) blijkt nochtans dat verzoeker

op 31 december 2015 in Villanueva del Arzobispo was in centraal Spanje. Ook een foto van verzoeker

met op de achtergrond een Spaans uithangbord, gepost op 21 oktober 2015, maakt het redelijk aan te

nemen dat verzoeker zich reeds eerder in Spanje bevond.

Uit verzoekers incoherente en ongeloofwaardige verklaringen aangaande zijn voorgehouden reisweg

kan slechts worden afgeleid dat hij zijn opgezette migratie tracht aan te passen aan zijn asielrelaas dat

zoals hoger gesteld niet aangenomen kan worden.

2.4.5. Tevens kan worden opgemerkt dat verzoeker pas laattijdig een asielaanvraag (verzoek om

internationale bescherming) indiende. Nochtans 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. Verzoekers verwijzing naar een grote

aanwezigheid van de Tamilgemeenschap in België kan niet verschonen dat hij in Spanje geen verzoek

om internationale bescherming deed (CGVS-verslag, p. 15), nu een dergelijk “asylum shopping” niet valt

te rijmen met de houding van iemand die vreest voor vervolging. Ook de vaststelling dat verzoeker door

de Belgische asielinstanties werd uitgenodigd om zich op 5 augustus 2016 aan te bieden in het kader

van zijn verzoek om internationale bescherming, maar niet kwam opdagen, is een indicatie dat hij

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondergraaft de waarachtigheid van de

door hem geschetste vervolging. Dit wordt slechts bevestigd nu uit verzoekers Facebookprofiel blijkt dat

hij wel de tijd vond om in mei 2016 Keukenhof in Nederland te bezoeken (maar niet om een verzoek om

internationale bescherming in te dienen).
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2.4.6. De door verzoeker voorgelegde documenten kunnen de geloofwaardigheid van verzoekers

asielrelaas niet herstellen. Een document moet, om bewijswaarde te hebben, immers coherente en

geloofwaardige verklaringen ondersteunen, quod non in casu, gelet op het voorgaande.

De overige documenten die betrekking hebben op de identiteit van verzoeker en zijn familie tonen

slechts hun identiteit aan en waar verzoekers ouders momenteel verblijven.

Verzoeker legt een krantenadvertentie neer waarin zijn vader de diefstal in zijn winkel aanklaagde,

samen met een klacht bij de politie. Dergelijke documenten, die dateren van veertien jaar geleden en

betrekking hadden op een diefstal in de winkel van verzoekers vader, kunnen bezwaarlijk verzoekers

actuele en persoonlijke vrees voor vervolging aantonen.

Verder legt verzoeker een aantal artikels neer over het geweld en de intimidatie van de

Tamilgemeenschap in Sri Lanka. Het volstaat niet te verwijzen naar de algemene situatie in verzoekers

land van herkomst en algemene artikels dienaangaande om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond en verzoeker blijft hiertoe in gebreke.

2.4.7. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van het asielrelaas en het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de

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

en geobjectiveerde elementen aan te voeren die een ander licht op bovenstaande beoordeling kunnen

werpen.

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

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

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

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

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

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

vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust. Aangezien verzoekers asielrelaas

niet geloofwaardig is, kan hij zich niet steunen op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen

om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. Noch uit

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

criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.6. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

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

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

aantoont.

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

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.
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De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde

schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de

bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juni 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


