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nr. 209 742 van 20 september 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. SCHWAGTEN

Prins Boudewijnlaan 177-179

2610 WILRIJK

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 20 april 2018

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

staatlozen van 22 maart 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 mei 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. SCHWAGTEN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Sri Lankaanse nationaliteit te bezitten en van Tamil origine te zijn. U bent op 27 mei

1986 geboren in Uduppiddy in het noorden van Sri Lanka, waarna u in 1992 met uw gezin naar Valvetti

verhuisde. Hier verbleef u tot 2004 wanneer u terugkeerde naar Uduppiddy. U ging tot uw zestiende

naar school waarna u aan de slag ging als schilder.
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In 2006 en 2007 gaf u samen met uw oudere broer M. het eten dat uw ouders bereidden aan de LTTE

tot ze niet meer om eten kwamen vragen. Omwille van veiligheidsredenen moedigden uw ouders zowel

u als uw broer aan om naar de Human Rights Commission Of Sri Lanka (HRCSL) te stappen. Uw broer

ging hier naartoe in oktober 2007, maar u besloot dat u voor uw ouders wou zorgen en ging niet. In

januari werd u opgeroepen om naar het Navindil kamp te gaan, hier werd u geslagen en ondervraagd

naar de hulp die u geboden had aan de LTTE. U vertelde hen dat u enkel eten aan hen gegeven had.

Hierna werd u verplicht om elke dag naar het kamp te komen om uw handtekening te plaatsen.

Aangezien u reeds verhalen had gehoord van mensen die na het tekenen vermoord werden, besloot u

niet te gehoorzamen en onder te duiken. Sindsdien verbleef u op verschillende plaatsen in Sri Lanka en

werkte u verder als schilder. Uw broer zat intussen in een rehabilitatiecentrum. Toen bekend raakte dat

alle getrouwde mannen vrijgelaten zouden worden, keerde uw broer in juni 2008 terug naar huis. Hierna

werd hij verplicht om iedere dag een handtekening te komen plaatsen. Uw broer werd uiteindelijk op 21

augustus 2008 vermoord door de regering. Uw ouders dienden een klacht in, maar u weet niet of hier

gevolgen aan gegeven werden. U leefde ondergedoken in Sri Lanka tot september 2016 wanneer u het

land verliet om naar België te komen. Hier vroeg u op 18 januari 2017 asiel aan.

Ter staving van uw relaas legde u de kopieën van de volgende documenten voor: uw geboorteakte

en identiteitskaart, documenten in verband met de Human Rights Commission, documenten in verband

met het Rehabilitation centre, de klacht over de moord op uw broer, het overlijdensregister, het

postmortaal rapport van uw broer en twee krantenartikelen.

Op 27 februari 2017 werd u een weigeringsbeslissing betekend door het CGVS. Er kon namelijk geen

geloof gehecht worden aan de zogenaamde samenwerking van u en uw broer met de LTTE en de

vervolging die u als gevolg hiervan zou ervaren hebben. Omtrent de betrokkenheid bij de LTTE van u en

uw broer legde u namelijk tegenstrijdige verklaringen af en u kon nauwelijks vertellen over de

documenten die u voorlegde. Bovendien kon het CGVS geen geloof hechten aan uw verklaring

gedurende acht jaar te hebben ondergedoken in Sri Lanka. U legde hierover niet enkel

ongeloofwaardige verklaringen af, maar u plaatste in deze periode ook foto’s van uzelf op facebook.

Bovendien waren de door u aangehaalde feiten niet meer actueel. Op 14 maart 2017 diende u

een beroep in voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die op 27 maart 2017 een arrest velde

waarbij u het Vluchtelingenstatus en de Subsidiaire bescherming werd geweigerd. U ging daartegen niet

in beroep bij de raad van State.

Op 29 maart 2017 diende u een tweede asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw tweede

asielaanvraag legt u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dezelfde documenten neer als diegene die u

eerder bij het Commissariaatgeneraal en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indiende en een

brief van de "International Federation of Hindu Priests" als nieuw element. Nadat het dossier werd

overgedragen aan het Commissariaat-generaal legde u nog nieuwe documenten voor, namelijk van de

van de Grama Niladhari, een document van S. Shiritharan een "Member of Parliament" van Jaffna

Electoral District en een kopie van een foto. U voegde daar eveneens nog een kopie van een attest van

de St. Mary's Cathedral aan toe.

Op 25 april 2017 werd u een beslissing tot weigering van inoverwegingname betekend aangezien u

volgens de beoordeling van het CGVS geen nieuwe elementen had ingediend. U ging op 8 mei 2017 in

beroep tegen deze beslissing bij de RvV. De RvV vernietigde de beslissing van het CGVS omdat u niet

gehoord werd over de inhoud van de nieuwe door u voorgelegde documenten.

Op 28 september 2017 werd u in voorafgaandelijk onderzoek gehoord door het CGVS hierna werd u op

5 oktober 2017 een beslissing tot inoverwegingname betekend. U werd hierna nogmaals gehoord op het

CGVS op 8 november 2017. Heden stelt u dat u in uw eerste asielaanvraag gelogen had over de rol van

u en uw broer bij de LTTE, als ook uw verblijf in Thailand van 30 mei 2008 tot 24 juli 2010. Uw broer zou

namelijk gewerkt hebben voor de onderzoeksafdeling van de LTTE en u zou ook gespioneerd hebben

voor de LTTE. Wanneer uw broer problemen kreeg, besloot u naar Thailand te reizen met een paspoort.

U had dit paspoort reeds in 2004 aangevraagd om in het Midden-Oosten te gaan werken, maar u heeft

dit plan nooit uitgevoerd. U reisde zo dus met uw eigen paspoort naar Thailand maar kocht de

douanebeambten in Sri Lanka om. In Thailand meldde u zich bij de UNHCR en u keerde in juli 2010 met

uw eigen paspoort terug naar Sri Lanka. Bij aankomst in Colombo werd u ondervraagd, maar u slaagde

er wederom in de beambten om te kopen. In Sri Lanka kende u aanvankelijk geen problemen tot u in

2012 opgezocht werd door onbekende personen en daarom dook u onder op verschillende plaatsen in

Sri Lanka.
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U verbleef steeds minstens een jaar bij een persoon en u werkte er in ruil voor eten. In augustus

2016 verbleef u in Kilinochi, maar hier werd u ontdekt en er kwam een wit busje naar u op zoek. U kon

op tijd weglopen van dit busje en besloot toen dat het tijd was om Sri Lanka te verlaten. In september

2016 verliet u Sri Lanka en u reisde via Kenia en Oeganda naar België. Intussen is er ook een

arrestatiebevel tegen u uitgevaardigd en werd uw vader in Sri Lanka bedreigd met een mes.

Ter staving van uw asielrelaas legt u de volgende originele documenten neer: uw geboorteakte en de

vertaling, de geboorteakte van uw broer en de vertaling, uw identiteitskaart en de vertaling, een attest

van gevangenschap van uw broer en de vertaling, een borgcontract van uw broer, een borgstelling van

uw schoonzus voor uw broer en de vertaling, twee krantenartikelen over de dood van uw broer en de

vertaling, een overlijdensakte van uw broer en de vertaling, een foto van uw overleden broer, het dossier

betreffend het onderzoek naar de dood van uw broer en het daaropvolgende proces als ook de vertaling

van deze documenten, de registratie van een klacht bij de Human Rights Commission, een aanvraag

voor een attest ter bevestiging van foltering, zes brieven ter bevestiging van uw problemen waarvan

twee afkomstig van Grama Niladhari’s office en de andere van een parlementslid, de International

Federation of Hindu priests, Saint Mary’s Cathedral en de Grace Fello Ship Church, uw family

details card en de vertaling, een familiefoto, foto’s uit Thailand, foto’s van uw deelname aan Tamil

activiteiten in België, een arrestatiebevel dat tegen u werd uitgevaardigd, twee brieven van de personen

die onderdak hebben geboden en de vertaling en de vertaling van artikelen over de algemene situatie in

Sri Lanka. U legde eveneens de kopieën van de volgende documenten neer: de badge van de Human

Rights Commission van uw broer, een attest van de ICRC over hun bezoeken aan uw broer in de

gevangenis, een enveloppe, foto’s van delen van uw paspoort, een foto van de verblijfsvergunning van

uw vriend, de overlijdensaktes van uw twee neven en de vertaling, vier artikelen over de dood van uw

nonkel met de vertaling van twee van die artikels.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. U verklaart namelijk

niet terug te kunnen keren naar Sri Lanka omdat u nog steeds gezocht wordt door de Sri Lankaanse

autoriteiten omwille van de betrokkenheid van u en uw broer bij de LTTE. Zoals blijkt uit onderstaande

uiteenzetting kan het CGVS echter geen geloof hechten aan deze verklaringen, integendeel u lijkt uw

asielaanvraag verder uit te bouwen naarmate de procedure loopt.

Ten eerste merkt het Commissariaat-Generaal (CGVS) op dat verschillende elementen in uw dossier er

op wijzen dat u actief gepoogd heeft de Belgische asielinstanties te misleiden waardoor uw

algemene geloofwaardigheid reeds wordt aangetast. Zo kwam het CGVS tot de vaststelling dat u de

foto’s die u op uw Facebookpagina plaatste en waarnaar verwezen werd in de weigeringsbeslissing

van uw eerste asielaanvraag verwijderd heeft (zie document 1 in blauwe map). U bevestigde deze

informatie ook tijdens uw gehoor, maar kon niet verklaren waarom u deze foto’s verwijderde (CGVS

8/11/2017, p.2). De foto’s die u verwijderde vormden echter een deel van de argumentatie die het CGVS

gebruikte om uw verklaring dat u ondergedoken zat in Sri Lanka tot uw vertrek in 2016 te ontkrachten.

Het is dus wel zeer opvallend dat deze foto’s bij uw tweede asielaanvraag toevallig verdwenen zijn. U

trachtte zo reeds informatie achter te houden van de Belgische asielinstanties. Daarnaast kan op basis

van een analyse van de vorm en inhoud van de door u voorgelede documenten ook ernstig

getwijfeld worden aan uw oprechte bedoelingen. Zo is het vooreerst zeer opvallend dat in al de

documenten die u voorlegt één en dezelfde stempel maar liefst 42 keer voorkomt in 13 verschillende

documenten (zie documenten 5, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 40, 47, 49, 51, 52 in groene map). Het

betreft hier een stempel van een zekere S. R. van het Vredegerecht van Valvettithurai, een stad het

district Jaffna. Deze stempel wordt steeds vergezeld door een handtekening en een handgeschreven

datum. Dat een en dezelfde stempel zo vaak terug komt valt nog enigszins te begrijpen bij officiële

documenten zoals de vertaling van het politieonderzoek en het proces over uw broer, maar ook de

krantenartikelen over de dood van uw broer en uw nonkel en de brieven van de personen die u

onderdak zouden hebben geboden in Sri Lanka bevatten zo een stempel (zie document 16, 49, 52 in

groene map). Hierbij is het evenwel zeer onaannemelijk dat documenten die niet werden

uitgegeven door de Sri Lankaanse overheid bevestigd worden door een Sri Lankaans ambtenaar. Zeker

bij de brieven van de personen die u onderdak zouden hebben geboden houdt een officiële stempel

geen steek. U verklaarde namelijk zelf hoe gevaarlijk het was voor de betrokken personen om zo een

brieven op te stellen.
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In deze context is het wel zeer vreemd dat u of uw familieleden deze brieven vrijwillig zouden laten zien

aan een beambte van de Sri Lankaanse overheid die u en zij juist vrezen (CGVS 28/09/2017, p.6). Ook

bij sommige officiële documenten lijkt de stempel verdacht. Zo zijn de overlijdensaktes van uw neven

afkomstig uit het Mullaitivu district en dus niet uit het Jaffna district zoals de stempel weergeeft, hetgeen

toch merkwaardig is (zie document 47). Uit het overdreven en vreemde gebruik van eenzelfde stempel

kan afgeleid worden dat deze documenten gemanipuleerd werden. Uw documenten bevatten

overigens nog opvallende eigenschappen die verder nog uitgebreid aan bod komen, maar waarvan

nu toch al een kort overzicht gegeven kan worden. Zo legde u van uw paspoort slechts foto’s van enkele

bladzijden voor, de brieven van de personen die u zogenaamd onderdak boden bevatten ook interne

tegenstrijdigheden en hebben een opvallend gesolliciteerd karakter, de getuigenissen van uw vader

en schoonzus in de rechtszaak van uw broer werden twee maal voorgelegd en u diende twee

verschillende foutieve vertalingen neer van hun getuigenissen, u legde ook twee inhoudelijk identieke

brieven neer van het Graham Niladhari’s bureau die toch op verschillende data gedateerd werden

enzovoort (zie documenten 44, 52, 28-31, 34 in groene map). Deze merkwaardigheden in de door u

voorgelegde documenten worden verder in de beslissing nog meer uitgebreid besproken, maar de

ophoping van zulke rariteiten roept reeds twijfels op bij de oprechtheid van de door u voorgelegde

documenten. Hieruit kan wederom afgeleid worden dat u op actieve wijze de Belgische asielinstanties

tracht te misleiden waardoor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas reeds op losse schroeven komt te

staan.

Ten tweede dient gesteld te worden dat op een asielzoeker de verplichting rust om van bij aanvang van

de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij

de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht

vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met

betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor

uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust blijkt uit het geheel van

de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan

aan deze plicht tot medewerking (CGVS 8/11/2017, p.2). Uit een analyse van de foto’s van uw

paspoort die u voorlegt kan namelijk afgeleid worden dat u informatie verbergt over de plaatsen waar

u doorheen uw leven verbleef. U legt namelijk vooreerst slechts foto’s voor van enkele bladzijden van

uw paspoort en u legt tegenstrijdige verklaringen af over de locatie van uw originele paspoort (zie

document 44 in groene map). Zo verklaarde u aanvankelijk dat u uw paspoort verloor nadat het

vervallen was, maar later verklaarde u dat u uw paspoort had moeten afgeven bij de UNHCR in

Thailand (CGVS 28/09/2017, p.3, 6). Wanneer u geconfronteerd werd met deze tegenstrijdigheid

verklaarde u dat u uw paspoort had teruggekregen van de UNHCR wanneer u Thailand verliet, waarna

het paspoort verviel en u het verloor (CGVS 28/09/2017, p.6). Deze bewering biedt echter geen

verklaring waarom u op twee identieke vragen naar de locatie van uw originele paspoort

volledig tegenstrijdige antwoorden gaf. Hierbij is het overigens zeer opvallend dat u ondanks uw verlies

toch nog over foto’s van enkele bladzijden van uw paspoort beschikt. Wanneer u hiernaar gevraagd

werd beweerde u dat u die foto’s voor de asielaanvraag van uw neef had genomen, maar u bleef

hieromtrent zeer vaag (CGVS 28/09/2017, p.3). Het CGVS acht het echter niet aannemelijk dat uw neef

foto’s van uw paspoort nodig had voor zijn asielaanvraag en zelfs in de hypothese dat die voor hem wel

van pas kwamen is het weinig plausibel dat uw neef in zo een geval niet de foto’s van uw volledige

paspoort nodig had. U slaagde er dus niet een aannemelijke verklaring te bieden voor de reden waarom

u geen origineel paspoort kan voorleggen en waarom u dan wel over foto’s van enkele bladzijden ervan

beschikt. Ten tweede blijkt uit een analyse van de in- en uitreisstempels van uw paspoort dat u niet alle

bladzijden met een stempel of visum voorlegt. Zo staat er een stempel in uw paspoort die aantoont dat u

op 3 april 2009 Thailand verliet en dat u op 13 mei 2009 het Thaise territorium opnieuw betrad. U heeft

echter in deze periode geen stempels van aankomst en vertrek van een ander land die wel in

uw paspoort zouden moeten staan. Hierdoor wordt het nogmaals duidelijk dat u informatie over uw

verblijfplaatsen achterhoudt. In deze context is het dan ook zeer opvallend dat u verklaarde dat u het

paspoort in 2004 aanvroeg om te gaan werken in het Midden-Oosten, maar dat u hiervan geen gebruik

heeft gemaakt (CGVS 8/11/2017, p.7). Het is echter moeilijk te geloven dat een 18-jarige Tamil uit het

Noorden van Sri Lanka al zijn geld in een paspoort en een visum zou steken om te gaan werken in het

Midden-Oosten om het vervolgens niet te doen zonder hiervoor een aannemelijke verklaring te kunnen

geven (CGVS 8/11/2017, p.7). Aangezien u reeds een paspoort had sinds 2004 en u duidelijk niet alle

bladzijden voorlegde aan het CGVS is het net zo goed mogelijk dat u reeds sinds 2004 Sri Lanka heeft

verlaten.
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Naast uw paspoort legde u eveneens uw identiteitskaart, uw geboorteakte, een familiefoto, een

enveloppe, een family details card en foto’s van uzelf in Thailand voor (zie documenten 1, 2, 4, 5, 39,

40, 41, 42, 43 in groene map). Deze documenten kunnen echter de hiaten die uw paspoort bevat niet

opvullen. Hoewel uw geboorteakte en identiteitskaart uw Sri Lankaanse identiteit aantonen, vormen

deze documenten namelijk geen bewijs van uw verblijfplaatsen na uw geboorte en na zeker niet na

2004, wanneer uw identiteitskaart werd aangemaakt (zei documenten 1, 2, 4 in groene map). De family

details card bevat uw naam niet, dus kan uw verblijfsplaatsen eveneens niet aantonen (zie documenten

39, 40 in groene map). De familiefoto die u voorlegt kan eender waar genomen zijn en kan bijgevolg ook

uw verblijfplaatsen niet aantonen (zie document 42 in groene map). De enveloppe die u voorlegt toont

enkel aan dat u nog over een netwerk beschikt in Sri Lanka, hetgeen niet in twijfel wordt getrokken (zie

document 41 in groene map). De foto’s die van u genomen werden in Thailand kunnen hoogstens

aantonen dat u ooit in Thailand was, hetgeen eveneens niet in twijfel wordt getrokken (zie document 43

in groene map). Uw onaannemelijke verklaringen omtrent de locatie van uw originele paspoort, het

gebrek aan een verklaring waarom u slechts foto’s heeft van een paar bladzijde uit dit paspoort voorlegt

en het duidelijk ontbreken van in- en uitreisstempels tonen dan ook aan dat u essentiële informatie over

uw verblijfplaatsen achterhoudt. U geeft zo enerzijds geen zicht op uw verblijfplaatsen gedurende

de Sri Lankaanse burgeroorlog waarin u zogenaamd gespioneerd zou hebben voor de LTTE en

anderzijds geeft u geen zicht op uw verblijfplaatsen in de periode na de oorlog wanneer u

zogenaamd ondergedoken moest leven en vervolgd werd door de Sri Lankaanse autoriteiten.

Transparantie over de plaatsen waar u werkelijk verbleef is echter van essentieel belang voor het

onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de streek van feitelijke

herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal onderzocht

worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een asielzoeker

geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de

asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Deze constatering

wordt bovendien bevestigd door een analyse van uw verklaringen en documenten betreffende uw

activiteiten als spion voor de LTTE, de daaropvolgende vervolging en uw ondergedoken bestaan die,

zoals verder blijkt, allemaal ongeloofwaardig werden bevonden.

Wat betreft uw activiteiten als spion legde u geen geloofwaardige verklaringen af. U slaagde er

namelijk niet in om specifieke informatie te geven over de wijze waarop u spioneerde. U verklaarde

enkel dat u rond reed met een fiets en dat wanneer u iets zag die informatie doorgaf aan de LTTE

(CGVS 28/09/2017, p.4). Er werden u tijdens uw twee interviews bij het CGVS verschillende vragen

gesteld over de concrete inhoud van uw taak, maar in uw antwoorden bleef u voortdurend vaag (CGVS

28/09/2017, p.4; CGVS 8/11/2017, p.2-3). Zo slaagde u er niet in om concreet aan te geven wie u de

opdrachten gaf, waar u die opdrachten kreeg, hoe uw wist waar u moest spioneren en hoe u de

bekomen informatie daarna moest doorspelen. Kennis over deze zaken kan echter weldegelijk verwacht

worden van iemand die zou spioneren voor de LTTE en zeker als deze activiteit zou betekenen dat

die persoon zijn hele leven al vluchtend zou moeten doorbrengen. In uw interview van 28/09/2017 werd

u reeds twee maal geconfronteerd met de vaagheid van uw antwoorden, maar telkens ontweek u het

antwoord (CGVS 28/09/2017, p.13-14). Ook in het tweede interview werd u nogmaals geconfronteerd

met uw vage verklaringen waarna u toch enkele plaatsnamen kon geven, maar wederom kon u geen

info geven over de concrete werking van de spionage (CGVS 8/11/2017, p.4). De verklaring die u wel

gaf over uw spionageactiviteiten, namelijk dat u wat rond reed met uw fiets, is bovendien eigenaardig.

Het zou namelijk toch moeten hebben opgevallen dat er een Tamil tijdens de oorlog op verschillende

plaatsen maar wat rond fietste en zeker als die dat deed in de buurt van het leger. Op basis van de

vaagheid en ongeloofwaardigheid van uw verklaringen kan reeds geen geloof gehecht worden aan uw

verklaringen omtrent uw zogenaamde activiteiten als spion. Bijgevolg is de vervolging die u op basis van

deze spionage zou ervaren hebben ook niet geloofwaardig.

Zelfs in de hypothese dat u toch in het aandachtsveld van de Sri Lankaanse autoriteiten kwam heeft u

het CGVS niet kunnen overtuigen van uw verklaring na uw terugkeer uit Thailand in 2010

ondergedoken te hebben geleefd in Sri Lanka en hier eveneens vervolgd zou zijn. Zo zijn uw

verklaringen omtrent de periode waarin u ondergedoken leefde niet aannemelijk. U verklaarde namelijk

dat u in de periode van zeven jaar dat u na uw terugkeer uit Thailand in Sri Lanka zou hebben geleefd

op slechts vier verschillende plaatsen zou hebben gewoond en telkens voor minstens een jaar en dat u

op deze plaatsen werkte in ruil voor eten (CGVS 28/09/2017, p.3, 5; CGVS 8/11/2017, p.8). Het is

echter niet aannemelijk dat, als de Sri Lankaanse autoriteiten u werkelijk zochten, ze hiertoe niet in staat

zou zijn ondanks uw verklaring langere periodes op een plaats te hebben gewoond en dat u op die

woonplaatsen bovendien zichtbaar was.
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Dat u in deze periode slechts twee keer lastig gevallen werd en niet eens gearresteerd werd is dan ook

weinig waarschijnlijk (CGVS 28/09/2017, p.3). Wanneer u gevraagd werd wat u deed om niet in het

viseer van de autoriteiten te komen, verklaarde u dat u gewoon geluk had. Zeven jaar lang geluk

hebben is wel een zeer lange periode en deze verklaring biedt bovendien geen doorleefd antwoord dat

wel verwacht zou kunnen worden van iemand die zodanig lang op de vlucht voor de autoriteiten is

geweest. Louter op basis van uw verklaringen kan dus reeds geen geloof gehecht worden aan uw

vervolging en ondergedoken bestaan. Ten tweede wenst het CGVS te stellen dat niettegenstaande dat

u de foto’s van uw facebookpagina die gebruikt werden in de motivatie van uw eerste asielaanvraag

gewist heeft, u nog steeds geen verklaring kan geven waarom u op 24 december 2013 en op 12

december 2015 foto’s op uw facebookpagina plaatste (zie document 1 in blauwe map). Bovendien blijkt

dat u in de periode dat u zogezegd ondergedoken zat geregeld foto’s en reacties plaatste op facebook.

U deed dit in mei 2011, december 2012, december 2014, mei 2015, december 2015, januari 2016

en mei 2016 (zie document 2 in blauwe map). Het is echter niet aannemelijk dat de Sri Lankaanse

autoriteiten u ook niet konden traceren wanneer u zo actief gebruik maakte van facebook. Er kan dus

ook geen geloof gehecht worden aan u zogenaamde vervolging door de Sri Lankaanse autoriteiten. De

brieven die u voorlegt van de personen die u in deze periode onderdak hebben geboden kunnen deze

appreciatie niet wijzigen (zie document 52 in groene map). Zoals reeds vermeld bevatten deze brieven

namelijk een stempel van het vredesgerecht van Valvettithurai, terwijl u verklaarde dat deze personen

hun leven waagden om deze brieven te schrijven. Bovendien hebben deze brieven een sterk

gesolliciteerd karakter en kunnen die uw asielrelaas niet staven. Ten slotte acht het CGVS het niet

aannemelijk dat u bij uw heen- en terugreis naar Thailand er telkens in slaagde om onder de radar van

de autoriteiten te blijven. U verliet Sri Lanka namelijk tijdens de oorlog in 2008 met de hulp van een

smokkelaar die douanebeambten omkocht (CGVS 28/09/2017, p.3). In deze periode waarin de

burgeroorlog op zijn hoogtepunt was lijkt het echter niet aannemelijk dat u simpelweg de douane kon

omkopen. Uw verklaringen omtrent uw terugreis zijn echter nog minder aannemelijk. U verklaarde

namelijk dat u gewoon op goed geluk naar Sri Lanka vloog en dan de douanebeambten kon omkopen

(CGVS 28/09/2017, p.3, 14; CGVS 8/11/2017, p.7). Het is echter niet aannemelijk dat, indien u werkelijk

vervolging zou vrezen, danig onvoorbereid zou terugkeren naar Sri Lanka. Gezien de eerdere

vaststellingen dat u geen zicht geeft op uw verblijfplaatsen er geen geloof kan gehecht worden aan uw

samenwerking met de LTTE en uw daaropvolgende ondergedoken bestaan, is het dan ook niet

aannemelijk dat er een arrestatiebevel tegen u zou zijn uitgevaardigd en uw vader bedreigd zou

zijn omwille van uw eerdere activiteiten. Wat betreft de bedreiging van uw vader beperkt u zich tot

naakte beweringen die u op geen enkele wijze kan staven. U breidt hier enkel verder op een reeds

ongeloofwaardig bevonden asielrelaas. Wat betreft het arrestatiebevel dat tegen u zou zijn

uitgevaardigd dient gesteld te worden dat het niet vermeldt om welke reden u gezocht zou worden en

het dan ook uw asielrelaas niet kan staven (zie documenten 50, 51 in groene map). Bovendien is het

vreemd dat er pas in 2017 een arrestatiebevel tegen u zou zijn uitgevaardigd terwijl u al sinds 2008 zou

gezocht worden. Wanneer u hiermee geconfronteerd werd verklaarde u dat er misschien nog

wel arrestatiebevelen tegen u bestonden en dat u dat eens kon navragen (CGVS 8/11/2017, p.9). Het is

echter ronduit onwaarschijnlijk dat u niet op de hoogte zou zijn van eerdere arrestatiebevelen die tegen

u werden uitgevaardigd. Bij een confrontatie met deze onwaarschijnlijkheid verklaarde u dat de

autoriteiten misschien pas in 2016 wisten dat u in het land was, dit verklaart echter niet waarom de

autoriteiten alsnog een jaar zouden hebben gewacht met de uitvaardiging van het arrestatiebevel

(CGVS 8/11/2017, p.9). De documenten die u voorlegt betreffende uw persoonlijke vervolging

kunnen de bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Zo hebben de zes brieven ter staving van uw

asielrelaas allemaal een gesolliciteerd karakter (zie documenten 34-38). Ze bevatten allemaal immers

een gelijkaardige inhoud en werden allemaal pas in april 2017 opgesteld. Deze documenten

konden eenvoudig op uw vraag opgesteld worden en geven geen garantie omtrent de oprechtheid van

deze verklaringen. Bovendien is de inhoud van deze documenten in strijd met uw eerdere verklaringen

en uw andere documenten. Zo wordt in de twee brieven van het Grama Niladahari bureau omschreven

dat uw broer in zijn huis gedood werd door mensen in legeruniform, terwijl in de getuigenis van uw vader

beschreven staat dat de moordenaars van uw broer geen uniform droegen en dat uw broer buiten uw

huis gedood werd (zie documenten 3 en 4 in blauwe map en document 34 in groene map). Bovendien

staat in die brieven dat uw naam in de krant verschenen is, maar deze stelling ontkende u tijdens uw

gehoor. U verwees ook verschillende keren naar de getuigenis van uw vader om aan te tonen dat u zich

ooit bij het leger moest aanmelden (CGVS 28/09/2017, p.5, 13; CGVS 8/11/2017, p.10). Uw vader

verklaart in deze getuigenis inderdaad dat u zich een keer moest aanmelden bij het leger, maar dit was

niet vreemd in deze periode in Sri Lanka. Het document beschrijft niet waarom u dat moest doen en

wat de gevolgen hiervan waren en kan uw relaas dus niet ondersteunen (zie documenten 28, 29, 30, 31

in groene map en documenten 3 en 4 in blauwe map).
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Ten derde heeft u geen familie met geloofwaardige banden met de LTTE. Wat betreft de activiteiten

en vervolging van uw broer dient namelijk vooreerst gesteld te worden dat het CVGVS het

aannemelijk acht dat uw broer gedood werd door onbekende personen. Er kan echter geen geloof

gehecht worden aan uw verklaring dat uw broer een actief lid was van de LTTE en dat hij om die reden

door de overheid gedood werd. Zo legde u vooreerst weinig plausibele en tegenstrijdige verklaringen af

omtrent de taken die uw broer voor de LTTE zou uitgevoerd hebben. U verklaarde namelijk in uw

interview van 28 september 2017 dat uw broer behoorde tot de onderzoeksafdeling van de LTTE en dat

hij in deze functie de wapens moest bewaren (CGVS 28/09/2017, p.4). Hierbij is het reeds zeer

merkwaardig dat iemand die tot de onderzoeksafdeling van de LTTE behoort slechts verantwoordelijk

zou zijn voor het verstoppen van de wapens. Bovendien legde u in uw volgende interview tegenstrijdige

verklaringen af omtrent het takenpakket van uw broer. Hier stelde u dat uw broer een groep leidde die

spioneerde en dat hij eveneens bevelen gaf om kampen van het Singalese leger aan te vallen

(CGVS 8/11/2017, p.4-5). Hierbij vertelde u niets over het verstoppen van wapens. Wanneer u

geconfronteerd werd met uw tegenstrijdige verklaringen verwees u naar een klacht die tegen uw broer

zou zijn ingediend waarin hij beschuldigd wordt van het verstoppen van wapens (CGVS 8/11/2017, p.5).

In uw eerste interview verklaarde u echter dat uw broer verantwoordelijk was voor de wapens en niet dat

hij hier enkel van beschuldigd werd. Bovendien vormt dit antwoord geen verklaring waarom u het

takenpakket van uw broer in twee opeenvolgende interviews op zodanig verschillende wijze beschrijft.

Wanneer u op 8 november 2017 met deze vaststelling geconfronteerd werd verklaarde u dat u op dat

moment wel de waarheid sprak (CGVS 8/11/2017, p.5). U werd in uw eerste interview van 28 september

2017 echter ook gewezen op uw plicht om mee te werken en de waarheid te spreken (CGVS

28/09/2017, p.2). Door bij iedere stap van uw asielprocedure nieuwe elementen toe te voegen en te

verklaren dat u bij iedere vorige stap gelogen hebt lijkt u een zeer onbetrouwbare routine op te

bouwen. Door voortdurend uw eerdere verklaringen als gelogen af te stempelen roept u immers

eveneens sterke twijfels op bij de oprechtheid van uw meest recente verklaringen. Bovendien biedt de

verklaring gelogen te hebben geen afdoende verklaring voor uw tegenstrijdige verklaringen omtrent de

activiteiten van uw broer. U verliest hierbij namelijk uit het oog dat u heden in België internationale

bescherming vraagt, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker de nodige inspanningen

levert om coherente verklaringen af te leggen omtrent de precieze omstandigheden van de door hem

voorgehouden gebeurtenissen te kennen, in casu quod non. Om de betrokkenheid van uw broer bij de

LTTE aan te tonen verklaarde u dat het document van de getuigenis van uw vader en schoonzus

eveneens een statement bevat waarin de activiteiten van uw broer voor de LTTE bevestigd

worden (CGVS 8/11/2017, p.6; zie documenten 28, 29, 30, 31 in groene map; documenten 3 en 4 in

blauwe map). In geen enkel van de door u voorgelegde document staat echter een verklaring die

aantoont dat uw broer samenwerkte met de LTTE. U blijft bijgevolg maar leugens toevoegen aan uw

verklaringen. U heeft zo niet aannemelijk gemaakt dat uw broer actief was bij de LTTE. Ook de

documenten die u over uw broer neerlegt kunnen niet aantonen dat uw broer een actief lid was van de

LTTE. Zo blijkt uit de geboorteaktes van u en uw broer en de familiefoto die u voorlegt hoogstens dat M.

uw broer is, hetgeen niet in twijfel getrokken wordt (zie documenten 1, 2, 3, 42 in groene map). Ook de

documenten omtrent het onderzoek naar de dood van uw broer en de rechtszaak die hierop volgde

tonen op geen enkele wijze aan dat uw broer activiteiten uitoefende voor de LTTE en dat hij om die

reden gedood werd (zie documenten 6 tot en met 33 in groene map). Zo wordt in het bevel tot

gevangenschap van uw broer enkel omschreven dat uw broer zich onveilig voelde en daarom de

bescherming van de Human Rights Commission (HRC) inriep (zie documenten 6 en 7 in groene map).

De badge van de HRC, het borgdocument en het attest van de ICRC tonen enkel aan dat uw broer

bescherming zocht en kreeg (zie documenten 8, 9, 10 in groene map). Geen van deze documenten

tonen aan welke handelingen uw broer eventueel had gesteld alvorens bescherming te vragen of welke

zaken hem onveilig deden voelen. Ook de documenten over het verblijf in het rehabilitatiecentrum geven

niet weer waarom uw broer daar was (zie documenten 11, 12 in groene map). Ook in

de krantenartikelen omtrent de dood van uw broer staat enkel vermeld dat hij gedood werd, wat niet in

twijfel wordt getrokken wordt, maar het artikel vermeldt niets over eventuele banden met de LTTE (zie

documenten 13, 14, 15, 16 in groene map). De foto van het lijk van uw broer kan eveneens geen

betrokkenheid bij de LTTE aantonen (zie document 18 in groene map). U legde eveneens verschillende

documenten voor omtrent de dood van uw broer en het daaropvolgende politieonderzoek (zie

documenten 17, 19-27). Uit deze documenten blijkt echter enkel dat uw broer gedood werd met kogels

van wapens die gebruikt worden door het leger. Deze vaststelling biedt echter geen garantie dat uw

broer ook daadwerkelijk door het leger gedood werd. Bovendien tonen deze documenten wederom

geen banden met de LTTE aan. In de getuigenissen van uw vader en schoonzus omtrent de moord op

uw broer vermeldt uw vader enkel dat uw broer beschuldigd werd van het verstoppen van wapens (zie

documenten 28-31 in groene map en documenten 3 en 4 in blauwe map).
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Vooreerst verklaarde uw vader hier niet dat uw broer betrokken was bij de LTTE, hij verklaarde enkel

dat hij beschuldigd werd van het verstoppen van wapens. Daarnaast betreffen deze documenten slechts

getuigenissen en geen bewezen feiten die uw asielrelaas kunnen ondersteunen. Verder legde u ook een

registratie van een klacht bij de HRC neer (zie document 32 in groene map). Dit document geeft echter

niet weer om welke klacht het gaat en of er gevolg aan gegeven werd. Ten slotte legde u ook een

aanvraag voor een medisch attest neer om foltering van de zoon van uw moeder te bevestigen (zie

document 33 in blauwe map). Dit document is echter slechts een aanvraag voor een medisch attest en

dus niet het attest dat foltering kan aantonen. De aanvraag bevat bovendien geen naam van de zoon

die de foltering zou ondergaan hebben en om wat voor foltering het zou gaan. Het document heeft dus

geen bewijswaarde. U bent er dus niet in geslaagd om aan de hand van verklaringen of documenten

aan te tonen dat uw broer activiteiten uitoefende voor de LTTE en dat hij hierdoor vervolgd werd.

Wat betreft de zogenaamde banden van uw twee neven en nonkel met de LTTE dient gesteld te

worden dat deze niet werden aangetoond. Zo legde u betreffende u twee neven die lid zouden zijn

geweest van de LTTE twee overlijdensaktes neer (zie document 47 in groene map). U heeft echter niet

kunnen aantonen dat deze twee personen op die aktes werkelijk uw neven zijn. Bovendien is het

opvallend dat beide mannen stierven op 10 februari 2009, maar dat hun dood pas op 5 en 8 juli 2013

geregistreerd werd. Op de overlijdensaktes staat overigens dat beide personen gedood werden door

een granaat. Er wordt dus niets gezegd over hun eventuele betrokkenheid bij de LTTE. De zogenaamde

banden van deze twee mannen met de LTTE werden bijgevolg niet aangetoond. Om de band van uw

nonkel met de LTTE aan te tonen legde u vier krantenartikelen neer (zie documenten 48, 49). Geen van

deze artikelen maakt echter melding van de band tussen uw nonkel en de LTTE. U kan bovendien

niet aantonen dat de man die in deze artikelen vermeld wordt ook werkelijk uw nonkel is. U heeft dus

geen familie met geloofwaardige banden met de LTTE.

Ten vierde haalde u aan dat u in België actief zou zijn binnen de Tamil gemeenschap. U nam

namelijk deel aan enkele manifestaties en legt hiervan foto’s neer (zie document 46 in groene map).

Hierbij dient er echter op gewezen te worden dat bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het

gastland (réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een kandidaat-

vluchteling 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 de aanvraag beoordelen en 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). Bovendien blijkt uw engagement zeer beperkt. U slaagt er

namelijk niet in om de volledige naam van de TCC te geven. U verklaarde immers dat TCC voor Tamil

Eelam Community staat terwijl TCC in werkelijkheid voor Tamil Coordinating Committee staat (CGVS

28/09/2017, p.7). U gevraagd of Tamil Eelam Community de officiële naam van de organisatie was

verklaarde u dat u slechts recent in België was en de naam daarom niet kende (CGVS 28/09/2017, p.7).

Echter, als u zich werkelijk zou engageren binnen de Tamil diaspora en heel bewust zou deelnemen

aan hun manifestaties, kan er van u verwacht worden dat u op zijn minst de naam van de organisator

van deze manifestaties kent. Het is echter niet aannemelijk dat u in het geval van een terugkeer naar Sri

Lanka problemen zou kennen omwille van het feit dat u sinds uw aankomst in België heeft deelgenomen

aan enkele manifestaties, noch dat de Sri Lankaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn

(CGVS 28/09/2017, p.7). Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt verzoeker immers niet

aannemelijk dat hij voor zijn komst naar België in de specifieke negatieve aandacht van de Sri

Lankaanse autoriteiten stond, waardoor er redelijkerwijze van uitgegaan kan worden dat deze

overheden verzoekers handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve niet op de hoogte zijn

van zijn acties in België.
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Uit de informatie in het administratief dossier (“COI Focus: Sri Lanka: Terugkeer naar Sri Lanka” van 7

november 2016) blijkt bovendien geenszins dat personen met een dergelijke beperkte rol in de diaspora

nood hebben aan internationale bescherming louter omwille van hun activiteiten in het buitenland.

Wat betreft de artikelen die u voorlegt betreffende de algemene situatie in Sri Lanka dient gesteld

te worden dat dergelijke algemene verwijzingen niet volstaan om aan te tonen dat u in uw land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd (zie document 53 in groene map). Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en daar blijft u in gebreke. U heeft, zoals hierboven

reeds vastgesteld, geheel niet aannemelijk gemaakt dat u in negatief licht zou staan bij de Sri

Lankaanse autoriteiten of door deze autoriteiten zou geviseerd worden bij een eventuele terugkeer.

Wat betreft de foto van de verblijfsvergunning van uw vriend die nog niet eerder besproken werd in deze

beslissing, wenst het CGVS op te merken dat deze vriend niets te maken heeft met uw persoonlijke

vrees ten aanzien van Sri Lanka en dit document kan de bovenstaande appreciatie dan ook niet staven

(zie document 45 in groene map). 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 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. Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in

uw hoofde omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer

te worden van willekeurig geweld. 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 document 5 in 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 20 april 2018 een schending aan van “de algemene

rechtsmiddelen der zorgvuldigheid (o.m. het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel) en de

materiële motiveringsplicht, doordat, eerste onderdeel, het CGVS ten onrechte geen geloof hecht aan
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de waarachtigheid van het relaas van verzoeker, en, tweede onderdeel, de ingeroepen gebreken

volgens verzoeker onbestaande, dan wel uiterst miniem zijn of zich toch niet voordoen op het niveau

van de relevante bijzonderheden”.

Verzoeker haalt aan dat hij door het CGVS verweten werd dat hij bewust bepaalde foto's van zijn

Facebookpagina zou hebben verwijderd. Verzoeker legt uit dat hij door de voorlegging van deze foto's

gedurende het eerste interview pas beseft heeft dat alles wat hij op zijn Facebook deelde openbaar

stond voor iedereen. Hij stelt dat hij dan ook onmiddellijk, omwille van privacy redenen, zijn profiel enkel

zichtbaar gemaakt heeft voor vrienden en dat de bewuste foto's geenszins werden verwijderd.

Bovendien merkt verzoeker op dat hij gedurende de algehele periode dat hij ondergedoken leefde zich

er niet van bewust was dat andere mensen, buiten zijn vrienden, zijn Facebookprofiel konden

raadplegen. Verzoeker benadrukt dat hij niet geschoold is en heeft evenmin een goede kennis van

sociale media, hetgeen hem geenszins kan worden verweten. Thans beseft verzoeker dat hij

vermoedelijk op basis van zijn Facebookpagina werd opgespoord door regeringstroepen.

Wat betreft de commentaar van het CGVS op vorm en inhoud van de door verzoeker voorgelegde

documenten stelt verzoeker vast dat gedurende het interview van verzoeker nooit enige opmerking werd

gemaakt over de stempel. Volgens verzoeker gaat het CGVS er dan ook ten onrechte van uit dat de

bestempelde documenten gemanipuleerd werden. Hij betoogt dat dhr. S.R. de beëdigd vertaler van het

Jaffna district is. Te weten het district waar de familie van verzoeker thans nog woonachtig is. Verzoeker

stelt dat de stempel enkel de waarachtigheid / correctheid van de vertaling bevestigt. Verzoeker stelt dat

het gegeven dat ook de brieven van de personen welke hem onderdak hebben geboden werden

vertaald, duidt op de welwillendheid van verzoeker medewerking te verlenen aan de asielprocedure en

reeds vertaalde documenten voor te leggen. Verzoeker betoogt dat het CGVS maar heeft gesteld dat

deze documenten gemanipuleerd werden zonder enige navraag te doen naar het gebruik van de

stempel.

Wat betreft de medewerking van verzoeker stelt verzoeker dat hij gedurende alle verhoren verduidelijkte

waarom hij in het bezit was van deze foto's: “in Thailand verbleef hij samen met zijn neef, welke met

behulp van UNHCR asiel heeft toegewezen gekregen in de Verenigde Staten. Met het oog op een

eventuele asielaanvraag van verzoeker in de Verenigde Staten, dan wel zijn neef die ging trachten "iets

te regelen" voor hem in de Verenigde Staten, werden foto's genomen van het paspoort van verzoeker.

De informatie welke verzoeker heeft medegedeeld gedurende de interviews / verhoren werd dan ook

verkeerdelijk geïnterpreteerd.”

Eveneens met betrekking tot het verlies van het paspoort merkt verzoeker op dat hij met het “verliezen

van” duidt op “niet meer in het bezit zijn van”. Hij legt uit dat zijn paspoort wel degelijk reeds vervallen

was bij het verlaten van Thailand, maar in handen van een smokkelaar is geraakt op ogenblik dat

verzoeker naar Europa wenste te reizen. Verzoeker stelt dat hij thans bijgevolg niet meer in het bezit

van zijn paspoort is, dit “verloren” is in handen van een smokkelaar en bezit thans enkel de foto's welke

zijn neef heeft genomen van enkele pagina's van het paspoort met het oog op een eventuele afreis naar

de Verenigde Staten van verzoeker. Verzoeker stelt dat hem niet verweten kan worden niet alle

bladzijden van zijn paspoort voor te leggen. Waar verweerder opwerpt dat verzoeker niet kan aantonen

waar hij verbleef tussen 3 april 2009 en 13 mei 2009, legt verzoeker uit dat hij reeds in 2009 naar

Europa wou afreizen en beroep deed op een smokkelaar. Hij stelt dat hij hiervoor volgens de “agent” /

smokkelaar zich vooreerst diende uit te schrijven in Thailand, waarna de smokkelaar douaniers zou

omkopen om hem zo naar Europa te brengen. Gelet op het feit dat zulks in april 2009 blijkbaar niet

mogelijk was, heeft verzoeker zich in mei 2009 wederom ingeschreven, waarna hij Thailand, op ogenblik

dat hij in de veronderstelling was dat de burgeroorlog gedaan was, heeft verlaten en weer naar Sri

Lanka is teruggekeerd.

Verzoeker bevestigt dat hij aanvankelijk het paspoort heeft aangevraagd in 2004 met als doel te gaan

werken in het Midden Oosten. Hij legt uit dat het echter verplicht is om in het Jaffna Disctrict bij de

aanvraag van een paspoort een doel op te geven. Dat Tamils in het algemeen strenger worden

behandeld in Sri Lanka is algemeen gekend binnen de Sri Lankaanse gemeenschap. Verzoeker heeft

nooit tot effectief doel gehad in het Midden Oosten tewerkgesteld te worden.

Verzoeker stelt dat hij niet kan aantonen dat hij in de periode 2004-2008 in Sri Lanka verbleef nu dit

enkel blijkt uit zijn paspoort, hetwelk hij bij de afreis naar Europa diende af te geven aan de smokkelaar.
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De afgifte van paspoorten aan smokkelaars zijn volgens verzoeker bovendien eveneens een algemeen

gekende praktijk voor Sri Lankaanse onderdanen welke trachten weg te vluchten uit hun geboorteland.

Op deze manier kunnen zij “legaal” de grenzen over steken, hetzij middels het verkrijgen van stempels,

doch geschiedt dit in werkelijkheid puur op basis van omkoperij.

Verzoeker stelt vast dat verweerder er op grond van gebrek aan voorliggende stempels uit het paspoort

van verzoeker van uit is gegaan dat verzoeker informatie tracht te verbergen. Niets is minder waar.

Verzoeker legt uit dat hij enerzijds omwille van zijn Tamil origine (hetgeen vaststaat), anderzijds omwille

van zijn afreis naar Europa middels een smokkelaar / agent, niet in de mogelijkheid verkeert zijn

paspoort voor te leggen. Verzoeker heeft dan ook al het nodige gedaan om alsnog in het bezit te

worden gesteld van de enkele foto's waarvan hij wist dat deze waren genomen. Hij verleent zijn

volledige medewerking.

Verzoeker benadrukt steeds een klaar en duidelijk antwoord te hebben geformuleerd op de vragen over

zijn activiteiten en hoe deze juist plaats vonden, doch werd zulks subjectief, door de commissaris-

generaal, als “vage” antwoorden beschouwd: “Zo heeft verzoeker meermaals gesteld dat hij per fiets

diende na te gaan waar de regeringstroepen zich bevonden en dit dan diende door te spelen aan de

LTTE. De Commissaris Generaal stelde de meest absurde vragen : "hoe komt het dat iemand op een

fiets niet wordt opgemerkt" / "hoe diende u dit dan wederom door te spelen naar de LTTE?" / "Met wie

stond u in contact".... Op al deze vragen heeft verzoeker klaar en duidelijk een antwoord geformuleerd.

Een onderdaan welke zich in burger kledij door velden / over straten verplaats met de fiets wordt niet

tegengehouden door de Regeringstroepen. Enkel wanneer er wordt vermoed dat er banden zijn met de

LTTE zou verzoeker kunnen worden tegengehouden (hetgeen toen nog niet het geval was, doch slechts

na zijn ondervraging / foltering en moord op zijn broer naar boven is gekomen). Meermaals werd

medegedeeld dat de LTTE bij hem thuis langs kwamen, meer bepaald een persoon genaamd "Pliwi"

(LTTE naam) waaraan dan de relevante informatie werd medegedeeld.”

Verzoeker stelt dat banden met de LTTE steeds stilgehouden worden, uit vrees voor hun leven,

vermoord te worden door regeringstroepen, zodat verzoeker hier dan ook geen bewijskrachtige

elementen van kan voorleggen.

Inzake de tegenstrijdige verklaringen welke verzoeker heeft afgelegd betreffende de activiteiten van zijn

broer merkt hij op dat verzoeker gedurende het eerste verhoor, de eerste verzoek om internationale

bescherming, niet werd bijgestaan door een advocaat. Verzoeker stelt dat hij zich voor dit verhoor dan

ook heeft laten adviseren door zijn smokkelaar / agent, welke hem meedeelde niet te veel te vertellen

over zijn banden met de LTTE. Uit vrees / schrik / gebrek aan vertrouwen werd het verhaal aanvankelijk

dan ook niet volledig verteld. Daarenboven stelt verzoeker dat niets tegenstrijdig werd medegedeeld,

louter en alleen werden aanvullingen gedaan, de waarheid volledig verteld en niet langer delen

verzwegen.

Waar de commissaris-generaal het vreemd acht dat verzoeker gedurende de zeven jaar dat hij

ondergedoken heeft geleefd slechts op vier verschillende plaatsen heeft geleefd en bovendien,

gedurende deze jaren dan ook nog eens foto's op sociale media, hetzij Facebook durfde plaatsen, stelt

verzoeker dat hij een leek is inzake Facebook en het hem dan ook nu pas duidelijk wordt dat de

regeringstroepen hem vermoedelijk op grond van deze foto's zouden kunnen hebben gevonden.

Verzoeker stelt dat hij in 2010 teruggekeerd is in de hoop dat de zoektocht naar hem had opgehouden.

Hij legt uit dat hij, op het ogenblik dat ze hem wederom zijn komen zoeken, vanzelfsprekend een nieuwe

“veilige” plaats diende te zoeken. Verzoeker stelt dat er door de regeringstroepen niet onmiddellijk wordt

opgetreden aan de hand van arrestatiebevelen, maar dat men eerst tracht de persoon in casu op te

sporen. Verzoeker verduidelijkt dat zij pas op het ogenblik dat zij verzoeker gedurende lange tijd

nergens meer konden aantreffen, zijn overgegaan tot het opstellen van een arrestatiebevel. Verzoeker

voert aan dat het gegeven dat dit de werkwijze van de regeringstroepen is, niet tegen verzoeker gebruikt

kan worden. Verzoeker stelt dat hij op basis van deze vervolging zijn geboorteplaats, familie, vrienden

halsoverkop heeft dienen te verlaten. Bovendien heeft verzoeker nooit de kans gekregen elders in Sri

Lanka een veilig bestaan / nieuw leven op te bouwen.

Verzoeker legt uit dat getuigenverklaringen van de personen waar verzoeker heeft verbleven pas

werden opgevraagd gedurende de asielprocedure, ter verdere staving van zijn argumentatie, wat dan

ook de enige reden waarom deze allen in 2017 pas werden opgesteld.
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Het CGVS hechte aanvankelijk in het tweede verzoek om internationale bescherming geen belang aan

de bijgevoegde verklaring van de “international fédération of Hindu priest”. Zij is dan ook ten onrechte,

zoals door de Raad reeds werd geoordeeld, overgegaan tot afwijzing van het verzoek om internationale

bescherming.

Waar het CGVS lijkt te suggereren dat de veiligheidssituatie in de regio van verzoeker bijzonder

rooskleurig is voor Tamils waarvan geen bewijzen voorliggen dat zij tot de LTTE behoorden, merkt

verzoeker op dat dit regelrecht ingaat tegen de stukken waarnaar verwerende partij verwijst. Hij betoogt

dat uit diverse artikelen blijkt dat Tamils na terugkeer nog steeds worden blootgesteld aan

gevangenschap / foltering. Volgens verzoeker maken de bijgevoegde stukken duidelijk dat Sri Lanka

reeds een lange geschiedenis kent van politiek geweld en zulks niet zomaar wordt stopgezet van dag

één op twee. Er is thans nog een duidelijk voelbare gewelddadige veiligheidssituatie. Het is niet voor

niets dat nu nog, hetzij reeds 8 jaar na beëindiging van de burgeroorlog, nog steeds Tamils vluchten uit

Sri Lanka.

Los van het feit dat het CGVS in het verleden reeds te voorbarig is geweest in dit dossier en zonder

belang te hechten aan de door verzoeker gevoegde stukken tot afwijzing van de asielprocedure is

overgaan, merkt verzoeker op dat hij tot drie maal toe gedurende bijzonder lange verhoren van circa 4

uur ondervraagd werd. Hij betoogt dat in drie verhoren van elk circa 4 uur wel enige onduidelijkheden,

tegenstrijdigheden gevonden kunnen worden. Louter statistisch gezien is het zelfs al bijzonder

onwaarschijnlijk dat door verzoeker geen enkel vergissing werd begaan.

Verzoeker stelt dat dit bezwaarlijk te betwisten feitelijk gegeven overigens des te problematischer wordt

wanneer, zoals eerder reeds opgemerkt, de dossierbehandelaar gedurende het interview geen enkele

aandacht schenkt aan de voor haar nog vage verklaringen / documenten (bv. inzake de stempel welke

terugkeert, dan wel zijn activiteiten als spion binnen de LTTE), doch deze bij de beoordeling van het

verzoek om internationale bescherming als ultiem argument aanwendt om het hele asielrelaas naar de

prullenmand te verwijzen.

Verzoeker stelt andermaal dat zelfs indien er een gerede twijfel zou kunnen bestaan met betrekking tot

de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker, dat deze dan te kaderen dient te worden in de

angst van verzoeker om louter op basis van het gebrek aan bewijskrachtige documenten te worden

teruggestuurd.

In het verzoekschrift wordt gevraagd “Het huidig beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en

bijgevolg de bestreden beslissing van het CGVS nietig te verklaren.

Ondergeschikt, het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg de bestreden beslissing te

hervormen, en verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen, minstens de subsidiaire bescherming te

verlenen.”

2.2. Stukken

Bij aanvullende nota van 14 juni 2018 legt verweerder de COI Focus “Sri Lanka: Risico bij terugkeer”

van 29 mei 2018 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.
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De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis

en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het

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

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

wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de

bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming werd geweigerd bij ’s Raad arrest nr.

184 414 van 27 maart 2017 omdat geen geloof wordt gehecht aan verzoekers verklaringen dat hij een

actuele vrees ten aanzien van de Sri Lankaanse autoriteiten meent te moeten koesteren.

2.4.2. Op 29 maart 2017 diende verzoeker een nieuw verzoek om internationale bescherming in, waarna

hem op 25 april 2017 een beslissing tot weigering van inoverwegingname werd betekend door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Deze beslissing werd bevestigd op 1

augustus 2017 bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 190 337.

2.4.3. Op 28 september 2017 werd verzoeker in voorafgaandelijk onderzoek gehoord door het CGVS,

waarna hem een beslissing tot inoverwegingname werd betekend. Verzoeker werd vervolgens

nogmaals gehoord op het CGVS op 8 november 2017. Verzoeker gaf aan in zijn eerste verzoek om

internationale bescherming gelogen te hebben over de rol van zichzelf en zijn broer bij de LTTE, alsook

over zijn verblijf in Thailand van 30 mei 2008 tot 24 juli 2010. Op 22 maart 2018 nam de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en staatlozen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, waartegen verzoeker onderhavig beroep instelde.

2.4.4. Voorop kan met het CGVS worden vastgesteld dat verzoeker de foto’s op zijn Facebookpagina,

waarnaar verwezen werd in de weigeringsbeslissing van zijn eerste verzoek om internationale

bescherming, verwijderd heeft (“foto’s Facebook eerste asielaanvraag”; “foto’s Facebook tweede

asielaanvraag”). Met deze vaststelling geconfronteerd, antwoordde verzoeker “Het is daar, maar ik heb

mijn foto's gewist. Ik heb foto's van mijn familie en kinderen erop gezet.” (gehoorverslag van het CGVS

van 8 november 2017, ofwel notities persoonlijk onderhoud (hierna: CGVS-verslag 2), p. 2). Gezien

deze foto’s een deel van de argumentatie in de weigeringsbeslissing in het kader van verzoekers eerste

verzoek om internationale bescherming uitmaken - verzoekers bewering dat hij ondergedoken zat in Sri

Lanka tot zijn vertrek in 2016 werd ermee ontkracht - blijkt uit het gegeven dat verzoeker deze foto’s van

zijn Facebookpagina wiste dat hij informatie trachtte te verbergen voor de Belgische asielinstanties.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij deze foto’s niet verwijderd heeft van zijn

Facebookpagina, doch zijn profiel enkel zichtbaar gemaakt heeft voor vrienden, kan dit niet worden

aangenomen nu verzoeker expliciet bij het CGVS toegaf dat hij deze foto’s had gewist.

2.4.5. Voorts wordt de authenticiteit van de door verzoeker neergelegde documenten ondergraven door

de vaststelling dat dezelfde stempel “S.R. Justice of the Peace Reg No. 98/06/N/JF/A/2724 Viththanai

Lane Valvettiturai” 42 keer voorkomt in 13 verschillende documenten (documenten 5, 16, 21, 23, 25, 26,

27, 31, 40, 47, 49, 51, 52 in groene map). Deze stempel wordt steeds vergezeld door een handtekening

en een handgeschreven datum. Waar nog kan aangenomen worden dat dezelfde stempel kan

terugkomen op officiële documenten zoals onder meer de vertaling van het politieonderzoek en het

proces over verzoekers broer, is het niet geloofwaardig dat dit het geval is voor documenten die niet

werden uitgegeven door de Sri Lankaanse overheid. Zo kan niet worden ingezien dat een Sri Lankaans

rechter documenten zoals onder meer de brieven van de personen die verzoeker onderdak zouden

hebben gegeven en de krantenartikelen in verband met de dood van verzoekers broer en nonkel,

bevestigt. Ook kan niet worden ingezien dat de overlijdensaktes van verzoekers neven afkomstig uit het

Mullaitivu district en dus niet uit het Jaffna district, zoals de stempel weergeeft, voorzien zijn van deze

stempel. Dergelijk overdreven en ongewoon gebruik van dezelfde stempel ondergraaft de authenticiteit

van deze documenten. Waar verzoeker in het verzoekschrift aanvoert dat S.R. de beëdigd vertaler van

het Jaffna district is, merkt de Raad op dat deze stempel vermeldt dat S.R. magistraat is, “Justice of the

peace”. Verzoekers uitleg is aldus niet aannemelijk.
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2.4.6. Voor iedere vorm van internationale bescherming, voor de vluchtelingenstatus en voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van het verzoek zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de beoordeling

van het verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen onder meer alle documenten van verzoekende

partij en die van relevante familieleden met betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van

eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Bij het ontbreken van deze

elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden.

2.4.7. Verzoeker biedt echter geen zicht op zijn verblijfplaatsen gedurende de Sri Lankaanse

burgeroorlog waarin hij beweerdelijk zou gespioneerd hebben voor de LTTE, noch op zijn

verblijfplaatsen in de periode na de oorlog waarin hij beweerdelijk ondergedoken leefde. Zo legde

verzoeker slechts foto’s voor van enkele bladzijden van zijn paspoort en legde hij tegenstrijdige

verklaringen af over de locatie van zijn originele paspoort. Hij verklaarde aanvankelijk dat hij zijn

paspoort verloor nadat het vervallen was, maar later verklaarde hij dat hij zijn paspoort had moeten

afgeven bij de UNHCR in Thailand (gehoorverslag van het CGVS van 28 september 2017, ofwel notities

persoonlijk onderhoud (hierna: CGVS-verslag 1), p. 3, p. 6). Hiermee geconfronteerd verklaarde

verzoeker dat hij zijn paspoort had teruggekregen van de UNHCR wanneer hij Thailand verliet, waarna

het paspoort verviel en hij het verloor (CGVS-verslag 1, p. 6), wat niet kan verklaren waarom verzoeker

verschillende antwoorden geeft op de vraag waar zijn paspoort is. Overigens kan worden opgemerkt dat

verzoeker ondanks zijn verlies toch nog over foto’s van enkele bladzijden van zijn paspoort beschikt. Zijn

uitleg, dat hij deze foto’s voor het verzoek om internationale bescherming van zijn neef had genomen

(CGVS-verslag 1, p. 3), kan niet overtuigen. Immers, het is niet aannemelijk dat verzoekers neef foto’s

van zijn paspoort nodig had voor zijn verzoek om internationale bescherming. Verzoeker slaagt er niet in

aannemelijk toe te lichten waarom hij geen origineel paspoort kan voorleggen, maar slechts foto’s van

enkele bladzijden ervan. Waar verzoeker in het verzoekschrift uitlegt dat zijn paspoort wel degelijk reeds

vervallen was bij het verlaten van Thailand, maar in handen van een smokkelaar is geraakt op ogenblik

dat verzoeker naar Europa wenste te reizen, en dat hij thans bijgevolg niet meer in het bezit van zijn

paspoort is, dit “verloren” is in handen van een smokkelaar en enkel de foto’s bezit welke zijn neef heeft

genomen van enkele pagina's van het paspoort met het oog op een eventuele afreis naar de Verenigde

Staten van verzoeker, kan dit niet overtuigen. Deze laattijdige “rechtzetting” in het verzoekschrift betreft

een loutere post-factum verklaring die duidelijk na reflectie tot stand gekomen is na kennisname van de

bestreden beslissing en die derhalve niet wordt aangenomen.

Verder blijkt uit de in- en uitreisstempels van verzoekers paspoort dat hij niet alle bladzijden met een

stempel of visum voorlegt. Zo staat er een stempel in verzoekers paspoort die aantoont dat hij op 3 april

2009 Thailand verliet en dat hij op 13 mei 2009 Thailand opnieuw inreisde. Verzoekers paspoort bevat

evenwel in deze periode echter geen stempels van aankomst en vertrek van een ander land. Hieruit

blijkt opnieuw dat verzoeker informatie over zijn verblijfplaatsen achterhoudt. De uitleg in het

verzoekschrift - dat verzoeker volgens de smokkelaar zich vooreerst diende uit te schrijven in Thailand,

waarna de smokkelaar douaniers zou omkopen om hem zo naar Europa te brengen - kan andermaal

niet overtuigen en komt deze voor als een niet toegelichte post factum verklaring. Waar verzoeker stelde

dat hij het paspoort in 2004 aanvroeg om te gaan werken in het Midden-Oosten, maar dat hij hier geen

gebruik van heeft gemaakt (CGVS-verslag 2, p. 7), kan verder niet worden aangenomen dat een

achttienjarige Tamil uit het Noorden van Sri Lanka al zijn geld in een paspoort en een visum zou steken

om te gaan werken in het Midden-Oosten om dit vervolgens zonder nuttige redenen, niet te doen

(CGVS-verslag 2, p.7). Aangaande de stelling in het verzoekschrift dat het verplicht is in het Jaffna

district een doel op te geven bij de aanvraag van een paspoort, maar dat hij nooit de bedoeling had in

het Midden-Oosten te werken, betreft dit een blote bewering. Bovendien licht verzoeker niet toe met

welke bedoeling hij het paspoort in 2004 dan wel aanvroeg. Aangezien verzoeker reeds een paspoort

had sinds 2004 en hij duidelijk niet alle bladzijden voorlegde, alsook onaannemelijk verklaringen

hieromtrent aflegde, kan slechts worden vastgesteld dat verzoeker het werkelijke ogenblik van zijn

vertrek uit zijn land en de wijze waarop dit gebeurde, tracht verborgen te houden.

Voorts legde verzoeker zijn identiteitskaart, geboorteakte, een familiefoto, een enveloppe, een family

details card en foto’s van zichzelf in Thailand voor (zie documenten 1, 2, 4, 5, 39, 40, 41, 42, 43 in

groene map). Deze documenten kunnen echter de hiaten die verzoekers paspoort bevat niet opvullen.

Verzoekers geboorteakte en identiteitskaart tonen zijn Sri Lankaanse identiteit aan, maar vormen geen

bewijs van zijn verblijfplaatsen na zijn geboorte, noch na 2004, wanneer zijn identiteitskaart werd

aangemaakt (zei documenten 1, 2, 4 in groene map). De family details card bevat verzoekers naam niet,

dus kan zijn verblijfsplaatsen evenmin aantonen (zie documenten 39, 40 in groene map). De familiefoto

kan eender waar genomen zijn en kan bijgevolg ook verzoekers verblijfplaatsen niet aantonen (zie

document 42 in groene map).
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De enveloppe toont enkel aan dat verzoeker nog over een netwerk beschikt in Sri Lanka, wat niet

betwist wordt (zie document 41 in groene map). De foto’s die van verzoeker genomen werden in

Thailand kunnen hoogstens aantonen dat verzoeker ooit in Thailand was, wat evenmin betwist wordt

(zie document 43 in groene map).

Verzoekers onaannemelijke verklaringen omtrent de locatie van zijn originele paspoort, het gebrek aan

een verklaring waarom hij slechts foto’s van een paar bladzijden uit dit paspoort voorlegt en het duidelijk

ontbreken van in- en uitreisstempels tonen dan ook aan dat verzoeker essentiële informatie over zijn

levenswandel en verblijfplaatsen achterhoudt. Aldus kan de commissaris-generaal worden bijgetreden

waar hij stelt dat verzoeker hem geen zicht biedt op zijn verblijfssituatie de voorbije jaren, en derhalve

niet toelaat een eventuele nood aan internationale bescherming te beoordelen.

2.4.8. Hoe dan ook maakt verzoeker zijn activiteiten als spion voor de LTTE, de daaropvolgende

vervolging en zijn ondergedoken bestaan, niet aannemelijk. Zo slaagde verzoeker er niet in om

specifieke informatie te geven over de wijze waarop hij spioneerde. Hij verklaarde enkel dat hij rondreed

met een fiets en dat wanneer hij iets zag die informatie doorgaf aan de LTTE (“Ik ging met de fiets en

verzamelde informatie over het leger en vertelde het aan de LTTE”, CGVS-verslag 1, p.4). Verder kon

verzoeker niet concreet aangeven wie hem de opdrachten gaf, waar hij die opdrachten kreeg, hoe hij

wist waar hij moest spioneren en hoe hij de bekomen informatie daarna moest doorspelen (CGVS-

verslag 1, p. 4; CGVS-verslag 2, p. 3). Nochtans kan van verzoeker, die zijn hele leven al vluchtend

dient door te brengen omwille van deze spionage, redelijkerwijs worden verwacht dat hij hierover

uitgebreid kan vertellen. Verzoeker bleef steeds vaag en slaagde er niet in de concrete werking van de

spionage toe te lichten. Daarnaast zijn de verklaringen over zijn spionageactiviteiten die hij dan wel gaf,

niet geloofwaardig. Immers, het gegeven dat een Tamil tijdens de oorlog op verschillende plaatsen maar

wat rondfietste in de buurt van het leger is verdacht en valt op. Op basis van verzoekers vage en

ongeloofwaardige verklaringen hecht de Raad geen geloof aan verzoekers voorgehouden activiteiten als

spion. Bijgevolg is de vervolging die hij op basis van deze spionage zou ervaren hebben evenmin

geloofwaardig en dus ook zijn nood aan internationale bescherming.

2.4.9. Waar verzoeker in het verzoekschrift aanvoert dat hij zich bij zijn eerste verzoek om internationale

bescherming niet had laten bijstaan door een advocaat, merkt de Raad op dat uit het gehoorverslag van

het CGVS van 9 februari 2017 in het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming blijkt

dat verzoeker werd vergezeld door advocaat Valerie Meulemeester in loco van advocaat Vanessa

Hermans. Daarnaast zijn bovenvermelde tegenstrijdigheden te vinden in de twee gehoren in het kader

van verzoekers tweede, huidige verzoek om internationale bescherming, waarin verzoeker overigens

telkens werd vergezeld door een advocaat. Verzoekers argument wordt aldus niet dienstig ingeroepen.

2.4.10. In zoverre nog geloof wordt gehecht aan verzoekers beweerde spionage activiteiten - quod non -

kan niet worden aangenomen dat verzoeker na zijn terugkeer uit Thailand in 2010 ondergedoken zou

hebben geleefd in Sri Lanka en hier eveneens vervolgd zou zijn. Zo zijn verzoekers verklaringen omtrent

de periode waarin hij ondergedoken leefde niet geloofwaardig. Immers, waar verzoeker verklaarde dat

hij in de periode van zeven jaar dat hij na zijn terugkeer uit Thailand in Sri Lanka zou hebben geleefd op

slechts vier verschillende plaatsen zou hebben gewoond en telkens voor minstens een jaar en dat hij op

deze plaatsen werkte in ruil voor eten (CGVS-verslag 1, p. 3, p. 5; CGVS-verslag 2, p. 8), kan niet

worden ingezien dat verzoeker slechts twee keer zou zijn lastiggevallen en niet eens gearresteerd werd

(CGVS-verslag 2, p. 3). Indien de Sri Lankaanse autoriteiten verzoeker werkelijk zochten, kan

redelijkerwijs worden verwacht dat ze verzoeker zouden gevonden hebben nu hij langere periodes op

een plaats heeft gewoond en hij op die woonplaatsen bovendien zichtbaar was. Gevraagd hoe

verzoeker vermeed dat het leger en de CID hem kon vinden, antwoordde verzoeker “Ik moet zeggen dat

ik heel gelukkig was, iedere keer dat ze kwamen kon ik ontsnappen, ik kan het alleen bewijzen als ik

vermoord wordt, mijn broer maakte dit incident mee, hij werd vermoord en dat is waarom het mogelijk

was voor mij om al deze documenten te bekomen.” (CGVS-verslag 1, p. 14). Zeven jaar lang geluk

hebben is wel een zeer lange periode. Bovendien biedt dergelijke verklaring geen doorleefd antwoord

dat wel verwacht zou kunnen worden van iemand die zodanig lang op de vlucht voor de autoriteiten is

geweest. Verzoeker maakt zijn beweerde vervolging en ondergedoken bestaan niet aannemelijk.

Daargelaten dat verzoeker de foto’s die gebruikt werden in de motivering van de weigeringsbeslissing in

het kader van zijn eerste asielaanvraag wiste, slaagde verzoeker er tot op heden niet in te verklaren

waarom hij op 24 december 2013 en op 12 december 2015 foto’s op zijn Facebook plaatste. Bovendien

blijkt dat verzoeker in de periode dat hij beweerdelijk ondergedoken zat regelmatig foto’s en reacties

plaatste op Facebook - in mei 2011, december 2012, december 2014, mei 2015, december 2015,

januari 2016 en mei 2016.
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Het is redelijk aan te nemen dat de Sri Lankaanse autoriteiten, indien zij verzoeker werkelijk viseerden,

eenvoudig konden opsporen via naam search en verzoekers openlijke posts op Facebook. Zo verzoeker

in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij een leek is inzake Facebook en het hem dan ook nu pas duidelijk

wordt dat de regeringstroepen hem vermoedelijk op grond van deze foto's zouden kunnen hebben

gevonden, kan niet verklaren waarom de Sri Lankaanse autoriteiten hem dan niet hebben getraceerd.

Hieruit kan slechts worden afgeleid dat zij verzoeker niet viseerden. Er kan dan ook geen geloof gehecht

worden aan verzoekers voorgehouden vervolging door de Sri Lankaanse autoriteiten.

De brieven van de personen die verzoeker in deze periode onderdak zouden hebben geboden kunnen

bovenstaande appreciatie niet wijzigen (document 52 in groene map). Zoals hierboven reeds vermeld,

bevatten deze brieven namelijk een stempel van het vredegerecht van Valvettithurai, terwijl verzoeker

verklaarde dat deze personen hun leven waagden om deze brieven te schrijven. Er kan dan ook geen

bewijswaarde gehecht worden aan deze brieven.

Verder kan niet worden aangenomen dat verzoeker bij zijn heen- en terugreis naar Thailand er telkens

in slaagde om onder de radar van de autoriteiten te blijven. Verzoeker stelde dat hij Sri Lanka tijdens de

oorlog in 2008 verliet met de hulp van een smokkelaar die douanebeambten omkocht (CGVS-verslag 1,

p. 3), terwijl het niet geloofwaardig is dat een Tamil als verzoeker tijdens het hoogtepunt van de

burgeroorlog de douane simpelweg kon omkopen. Over zijn terugreis verklaarde verzoeker dat hij

gewoon op goed geluk naar Sri Lanka vloog en dan de douanebeambten kon omkopen (CGVS-verslag

1, p. 3, 14; CGVS-verslag 2, p. 7). Het is echter niet aannemelijk dat verzoeker, indien hij werkelijk

vervolging zou vrezen, zo onvoorbereid zou terugkeren naar Sri Lanka. Verzoekers uitleg in het

verzoekschrift, dat hij in 2010 teruggekeerd was in de hoop dat de zoektocht naar hem had

opgehouden, kan niet overtuigen.

2.4.11. Gezien voorgaande vaststellingen dat verzoeker geen zicht biedt op zijn verblijfplaatsen en dat

er geen geloof kan gehecht worden aan zijn samenwerking met de LTTE en zijn daaropvolgende

ondergedoken bestaan, is het dan ook niet aannemelijk dat er een arrestatiebevel tegen hem zou zijn

uitgevaardigd, noch dat zijn vader bedreigd zou zijn omwille van verzoekers activiteiten. Wat betreft de

bedreiging van zijn vader beperkt verzoeker zich tot blote beweringen die hij met geen enkel objectief

element aantoont. Wat betreft het door verzoeker voorgelegde arrestatiebevel vermeldt dit niet om welke

reden verzoeker gezocht zou worden zodat het dan ook zijn asielrelaas niet kan staven (zie documenten

50, 51 in groene map). Bovendien kan niet worden ingezien - noch kan verzoeker aannemelijk toelichten

(CGVS-verslag 2, p. 9) - dat er pas in 2017 een arrestatiebevel tegen verzoeker zou zijn uitgevaardigd

terwijl hij al sinds 2008 zou gezocht worden.

2.4.12. Ook de door verzoeker voorgelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet doen

wijzigen. Zo bevatten de zes brieven in verband met verzoekers persoonlijke vervolging (documenten

34-38 in groene map) allemaal een gelijkaardige inhoud en werden deze allemaal pas in april 2017

opgesteld. Zij komen dan ook voor als opgemaakt voor onderhavige procedure. Bovendien is de inhoud

van deze documenten in strijd met verzoekers eerdere verklaringen en zijn andere documenten. Zo

wordt in de twee brieven van het Grama Niladahari bureau omschreven dat verzoekers broer in zijn huis

gedood werd door mensen in legeruniform, terwijl in de getuigenis van verzoekers vader beschreven

staat dat de moordenaars van verzoekers broer geen uniform droegen en dat verzoekers broer buiten

zijn huis gedood werd (documenten 3 en 4 in blauwe map en document 34 in groene map). Wat betreft

de getuigenis van verzoekers vader vermeldt deze dat verzoeker zich een keer moest aanmelden bij het

leger, wat niet vreemd is in deze periode in Sri Lanka en niet noodzakelijk wijst op de nood van een

vlucht. Het document beschrijft echter niet waarom verzoeker dat moest doen, noch wat de gevolgen

hiervan waren en kan aldus verzoekers relaas niet ondersteunen (documenten 28, 29, 30, 31 in groene

map en documenten 3 en 4 in blauwe map).

2.4.13. Verder maakt verzoeker de banden van zijn familie met de LTTE ook niet aannemelijk. Hoewel

kan worden aangenomen dat verzoekers broer gedood werd door onbekende personen, kan geen

geloof gehecht worden aan verzoekers verklaring dat zijn broer een actief lid was van de LTTE en dat hij

om die reden door de overheid gedood werd. Immers, verzoeker legde onaannemelijke en tegenstrijdige

verklaringen af omtrent de taken die zijn broer voor de LTTE zou uitgevoerd hebben. Zo gaf verzoeker

tijdens zijn eerste gehoor bij het CGVS aan dat zijn broer behoorde tot de onderzoeksafdeling van de

LTTE en dat hij in deze functie de wapens moest bewaren (CGVS-verslag 1, p. 4). Dat iemand die tot de

onderzoeksafdeling van de LTTE behoort slechts verantwoordelijk zou zijn voor het bewaren van de

wapens is niet aannemelijk. Bovendien paste verzoeker zijn verklaringen aangaande het takenpakket

van zijn broer aan naarmate de procedure vorderde.
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Zo stelde verzoeker in het volgende interview bij het CGVS dat zijn broer een groep leidde die

spioneerde en dat hij eveneens bevelen gaf om kampen van het Singalese leger aan te vallen (CGVS-

verslag 2, p. 4-5). Hij maakt geen gewag meer van het bewaren van wapens. Geconfronteerd met zijn

tegenstrijdige verklaringen verwees verzoeker naar een klacht die tegen zijn broer zou zijn ingediend

waarin hij beschuldigd wordt van het verstoppen van wapens (CGVS-verslag, p. 5). Er dient opgemerkt

dat verzoeker in zijn eerste interview verklaarde dat zijn broer verantwoordelijk was voor de wapens en

niet dat hij hier enkel van beschuldigd werd. Bovendien vormt dit antwoord geen verklaring waarom

verzoeker het takenpakket van zijn broer in twee opeenvolgende interviews op zodanig verschillende

wijze beschrijft. Hiermee geconfronteerd, stelde verzoeker “Nu vertel ik alleen de waarheid, maar in de

eerste interviews vertelde ik gewoon zijn taken” (CGVS-verslag 2, p. 5), wat geen afdoende verklaring

is. Dergelijke essentiële wijzigingen in verzoekers verklaringen ondergraven zijn beweringen omtrent zijn

broer en diens betrokkenheid bij de LTTE.

Daarnaast verklaarde verzoeker dat de getuigenis van zijn vader en schoonzus eveneens een statement

bevat waarin de activiteiten van zijn broer voor de LTTE bevestigd worden (CGVS-verslag 2, p. 6;

documenten 28, 29, 30, 31 in groene map; documenten 3 en 4 in blauwe map). In geen enkel van de

door verzoeker voorgelegde documenten staat echter een verklaring die aantoont dat zijn broer

samenwerkte met de LTTE. Verzoekers blijft bijgevolg leugens toevoegen aan zijn verklaringen en

maakt op deze wijze geenszins aannemelijk dat zijn broer actief was bij de LTTE. Ook de door

verzoeker voorgelegde documenten over zijn broer kunnen niet aantonen dat zijn broer een actief lid

was van de LTTE. Zo blijkt uit de geboorteaktes van verzoeker en zijn broer en de familiefoto dat M. zijn

broer is, wat niet betwist wordt (documenten 1, 2, 3, 42 in groene map). Ook de documenten omtrent het

onderzoek naar de dood van verzoekers broer en de rechtszaak die hierop volgde tonen op geen enkele

wijze aan dat zijn broer activiteiten uitoefende voor de LTTE en dat hij om die reden gedood werd

(documenten 6-33 in groene map). Zo wordt in het bevel tot gevangenschap van zijn broer enkel

omschreven dat verzoekers broer zich onveilig voelde en daarom de bescherming van de Human Rights

Commission (HRC) inriep (documenten 6 en 7 in groene map). De badge van de HRC, het

borgdocument en het attest van de ICRC tonen enkel aan dat verzoekers broer bescherming zocht en

kreeg (documenten 8, 9, 10 in groene map), maar maken geen melding van welke zaken verzoekers

broer onveilig deed voelen. De documenten over het verblijf in het rehabilitatiecentrum geven evenmin

de reden weer waarom verzoekers broer daar was (documenten 11, 12 in groene map). Ook in de

krantenartikelen omtrent de dood van verzoekers broer staat enkel vermeld dat hij gedood werd, wat

niet betwist wordt, maar deze vermelden niets over eventuele banden met de LTTE (documenten 13,

14, 15, 16 in groene map). De foto van het lijk van verzoekers broer kan eveneens geen betrokkenheid

bij de LTTE aantonen (document 18 in groene map). De documenten omtrent de dood van verzoekers

broer en het daaropvolgende politieonderzoek (zie documenten 17, 19-27) vermelden slechts dat zijn

broer gedood werd met kogels van wapens die gebruikt worden door het leger, wat echter niet

noodzakelijk inhoudt dat verzoekers broer ook daadwerkelijk door het leger gedood werd. Bovendien

tonen deze documenten wederom geen banden met de LTTE aan. In de getuigenissen van verzoekers

vader en schoonzus omtrent de moord op zijn broer vermeldt verzoekers vader enkel dat verzoekers

broer beschuldigd werd van het verstoppen van wapens (documenten 28-31 in groene map en

documenten 3 en 4 in blauwe map), maar maakt geen gewag van verzoekers bewering dat zijn broer

betrokken was bij de LTTE. Bovendien betreffen deze documenten slechts getuigenissen, welke geen

officieel noch objectief karakter hebben. De door verzoeker voorgelegde registratie van een klacht bij de

HRC (document 32 in groene map) geeft niet weer om welke klacht het gaat, noch of er gevolg aan

gegeven werd. De aanvraag voor een medisch attest om foltering van de zoon van verzoekers moeder

te bevestigen (zie document 33 in groene map) is slechts een aanvraag voor een medisch attest en dus

niet het attest dat foltering kan aantonen. De aanvraag bevat bovendien geen naam van de zoon die de

foltering zou ondergaan hebben en om wat voor foltering het zou gaan. Gelet op voorgaande toont

verzoeker niet aan dat zijn broer activiteiten voor de LTTE uitoefende, noch dat hij hierdoor vervolgd

werd.

2.4.14. Verzoeker toont evenmin de beweerde banden van zijn twee neven en nonkel met de LTTE aan.

Zo legde hij twee overlijdensaktes neer van zijn twee neven die beweerdelijk lid geweest zijn van de

LTTE (zie document 47 in groene map). Verzoeker toont echter niet aan dat deze twee op de aktes

vermelde personen werkelijk zijn neven zijn. Bovendien blijkt uit de aktes dat beide mannen stierven op

10 februari 2009, maar dat hun dood pas op 5 en 8 juli 2013 geregistreerd werd, en dat beide personen

gedood werden door een granaat, maar dat er niets wordt vermeld over hun eventuele betrokkenheid bij

de LTTE. Verzoeker toont de voorgehouden banden van deze twee mannen, beweerdelijk verzoekers

neven, met de LTTE aldus niet aan.



RvV X - Pagina 18

Wat betreft de vier krantenartikelen die verzoeker neerlegde om de band van zijn nonkel met de LTTE

aan te tonen (documenten 48, 49 in groene map), kan slechts worden vastgesteld dat geen van deze

artikelen melding maakt van enige band tussen verzoekers nonkel en de LTTE. Bovendien toont

verzoeker evenmin aan dat de man die in deze krantenartikelen wordt vermeld ook werkelijk zijn nonkel

is. Verzoeker heeft aldus geen familie met geloofwaardige banden met de LTTE.

2.4.15. Aldus hecht de Raad geen geloof aan verzoekers beweerde banden met de LTTE, noch aan de

voorgehouden banden van zijn familie met de LTTE, noch dat verzoeker omwille hiervan zou vervolgd

worden door de Sri Lankaanse autoriteiten.

2.4.16. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aanvoert dat hij tot drie maal toe gedurende bijzonder

lange verhoren van circa 4 uur ondervraagd werd en dat het logisch is dat er in dergelijke lange gehoren

enige onduidelijkheden, tegenstrijdigheden gevonden kunnen worden, merkt de Raad op dat verzoekers

gehoor van 9 februari 2017 van 9u20 tot 12u24 (3 uur en 4 minuten), zijn gehoor van 28 september

2017 van 14u12 tot 17u 32 (3 uur en 20 minuten) en zijn gehoor van 8 november 2017 van 14u10 tot

16u39 (2 uur en 29 minuten) heeft geduurd. Daargelaten dat geen van deze gehoren 4 uur heeft

geduurd, kan redelijkerwijs van verzoeker verwacht worden dat hij zijn asielrelaas vrij van

tegenstrijdigheden kan toelichten, indien deze feiten op waar gebeurde ervaringen berusten.

2.4.17. Daarnaast voerde verzoeker nog aan dat hij in België actief zou zijn binnen de Tamil

gemeenschap en legde foto’s neer van zijn deelname aan enkele manifestaties (document 46 in groene

map). Vooreerst dient er op gewezen te worden dat bij verzoeken om internationale bescherming

gegrond op activiteiten in het gastland (réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat

indien een kandidaat-vluchteling 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 de aanvraag beoordelen

en 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).

2.4.18. Het is echter niet aannemelijk dat verzoeker in het geval van een terugkeer naar Sri Lanka

problemen zou kennen omwille van het feit dat hij sinds zijn aankomst in België actief zou zijn voor de

Tamil gemeenschap en zich engageren bij de TCC, noch dat de Sri Lankaanse autoriteiten hiervan op

de hoogte zouden zijn. Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt verzoeker immers niet aannemelijk

dat hij voor zijn komst naar België in de specifieke negatieve aandacht van de Sri Lankaanse

autoriteiten stond omwille van zijn (of zijn families) lidmaatschap van de LTTE of politieke activiteiten,

waardoor er redelijkerwijze van uitgegaan kan worden dat de Sri Lankaanse autoriteiten verzoekers

handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve niet op de hoogte zijn van zijn acties in en

vanuit België. Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat zijn engagement zeer beperkt is. Zo kent

hij de volledige naam van de TCC niet (CGVS-verslag 1, p. 7). Nochtans kan redelijkerwijs worden

verwacht van verzoeker dat hij minstens de naam van de organisator van de manifestaties zou kennen,

indien hij zich werkelijk ernstig zou engageren binnen de Tamil diaspora en bewust zou deelnemen aan

deze manifestaties.

2.4.19. De Raad ziet aldus geenszins in hoe verzoekers beweerde activiteiten in België bekendheid

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

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

zou lopen. Uit de COI Focus “Sri Lanka: Terugkeer naar Sri Lanka” van 7 november 2016, toegevoegd

aan het administratief dossier, en de COI Focus “Sri Lanka: Risico bij terugkeer” van 29 mei 2018

(update), neergelegd bij aanvullende nota, blijkt bovendien geenszins dat personen met een dergelijke
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beperkte rol in de diaspora nood hebben aan internationale bescherming louter omwille van hun

activiteiten in het buitenland.

2.4.20. Het is ook niet ernstig de Sri Lankaanse autoriteiten dermate te onderschatten door te menen

dat ze het verschil niet kunnen maken tussen de talrijke Sri Lankaanse migranten in het buitenland die

om opportunistische of om persoonlijke redenen meelopen met manifestaties en de individuen die

effectief een bedreiging vormen voor het regime of de fundamenten van de Sri Lankaanse staat.

2.4.21. Volledigheidshalve blijkt uit de COI Focus “Sri Lanka: Risico bij terugkeer” van 29 mei 2018 - bij

aanvullende nota neergelegd door verweerder - dat een terugkeer naar Sri Lanka uit het buitenland

aanleiding kan geven tot ondervragingen door de CID op de luchthaven of achteraf. Tevens blijkt dat het

bijna altijd gaat om personen bij wie een band met de LTTE bestaat of vermoed wordt. Soms worden

personen ook aangehouden op de luchthaven omwille van inbreuken tegen de migratiewetgeving. Een

vrijstelling op borg binnen de 24 uur is hierbij de regel maar dit geldt niet voor gearresteerden van wie

vermoed wordt dat ze betrokken zijn bij mensensmokkel of documentenfraude. Mogelijke inbreuken op

de immigratiewetgeving kunnen weliswaar strafrechtelijk vervolgd worden, ongeacht de etnie waartoe

men behoort. Een soevereine staat heeft echter het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in

het land vigerende wetgeving te handhaven. Uit de beschikbare informatie kan niet blijken dat eventuele

straffen, in zoverre ze al worden toegepast, de toekenning van een internationale beschermingsstatus

rechtvaardigen.

2.4.22. Verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift aldus tot het herhalen van het asielrelaas en het

geven van gefabriceerde post factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken

van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan

te voeren.

2.4.23. 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 heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

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

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

aantoont.

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

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 twintig september 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


