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nr. 226 801 van 27 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM

Violetstraat 48

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 21 februari 2019

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

staatlozen van 21 januari 2019.

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 5 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2019.

Gezien het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 20 mei 2019, waaruit blijkt dat de zaak

tegensprekelijk wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 25 juni 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. ORAIBI loco advocaat S. VAN

ROSSEM en van attaché C. CORNELIS, 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, een Tamil te zijn, afkomstig uit Kachehai South

Kodikaman, divisie Tanmarachi in het distrct Jaffna.
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U zou daar ook zo goed als uw ganse leven blijven wonen, met uitzondering van anderhalf jaar toen u

wegens de oorlog in 2001 in Karavadi verbleef. U verbleef nadien terug in uw dorp tot u problemen

kreeg en Sri Lanka diende te verlaten.

Uw buurman, N. met wie u als visser samenwerkte, was namelijk een ex-LTTE-er. Hij zou u

daarover echter amper iets hebben verteld. Op 23 september 2015 werd uw buurman echter

gearresteerd door de CID en kort nadien verscheen ook u op hun radar. U beschikte in Sri Lanka

namelijk over een vijftig- à zestigduizend euro die u werden toegestuurd door een vriend in Duitsland.

Men had u verteld dat dit geld bestemd was voor de tempel in uw dorp waar u als vrijwilliger werkte. De

CID verdacht u er echter van geld te verzamelen voor de LTTE en ontbood u op hun kantoor waar u

ondervraagd zou worden. Op 28 september 2015 trok u naar Kodigamman alwaar men u zou

blinddoeken en escorteren naar een onbekende plaats. U werd er ondervraagd over uw

geldzaken, maar ontkende dat het geld voor de LTTE was bestemd. U werd geslagen, maar werd

uiteindelijk toch naar huis gezonden. Na uw thuiskomst trok u nog dezelfde nacht naar uw oom in

Mattuvili, waar u drie tot vier dagen zou onderduiken. U reisde op 3 oktober naar Colombo, waar u nog

een week zou verblijven alvorens met behulp van een smokkelaar het land te verlaten. Op 10 oktober

2015 nam u het vliegtuig vanuit Colombo richting Iran, waar u het vliegtuig richting Turkije zou nemen. In

Turkije nam u het vliegtuig naar Italië van waar u met de auto richting België zou rijden en een

asielaanvraag indienen. Na uw vertrek zou de CID nog een twee tot drie keer naar uw huis komen en

naar uw verblijfsplaats vragen. Uw buurman wordt nog steeds op een onbekende locatie vastgehouden.

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

bankboekjes, 38 rekeninguittreksels, een krantenartikel en de enveloppe waarmee uw documenten

werden verzonden. U legde ook volgende kopieën neer: een bezoekdocument, een ‘return form’, een

certificaat van een tempel, een ‘report calling’, een document van ‘HRC Sri Lanka’, een geboorteakte en

twee vertalingen, een document van het ‘Ministry of Defence’ en twee documenten van Western Union.

Op 12 september 2017 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus,

omdat geen geloof werd gehecht aan uw recente herkomst uit Sri Lanka, aan de door u voorgehouden

problemen aldaar, en aan uw reisweg. U ging in beroep tegen deze beslissing, maar de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bevestigde op 13 februari 2018 de beslissing van het Commissariaat-

generaal.

Hierop deed u zonder te zijn teruggekeerd naar uw land van herkomst op 8 maart 2018 een tweede

verzoek om internationale bescherming. U verwees terug naar de problemen die u aanhaalde bij uw

eerste verzoek, en haalde bijkomend aan dat u in België had deelgenomen aan de Dag van de

Vrijheidsstrijders. Ter staving van uw volgende verzoek legde u de volgende documenten voor: uw

originele identiteitskaart, een brief van de dorpsoudsten en twee originele postbewijzen. U voegde daar

ook nog kopieën aan toe van een attest van het ICRC op naam van N., een kopie van de

identiteitskaart van uw contactpersoon in Duitsland en een schrijven van uw advocaat in België. U

presenteerde later ook nog een brief van de advocaat van uw contactpersoon in Duitsland, een

volmacht van hen, en een Sri Lankaans puntenbriefje.

Uw tweede verzoek om internationale bescherming werd op 26 april 2018 niet-ontvankelijk verklaard

door het Commissariaat-generaal. U ging tegen deze beslissing in beroep, waarop de RvV de beslissing

van het Commissariaat-generaal vernietigde op 19 september 2018. Hierop werd uw tweede verzoek

ontvankelijk verklaard door het Commissariaat-generaal op 3 oktober 2018.

B. Motivering

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

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

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
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Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lopen van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

In de eerste plaats dient de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)

van 13 februari 2018 (nr. 199697) aangaande uw eerste verzoek om internationale bescherming

in herinnering gebracht te worden. In deze beslissing bevestigde de RvV de conclusie van het

Commissariaatgeneraal dat u er bij uw eerste verzoek om internationale bescherming niet in slaagde

om uw (recente) herkomst uit het dorp Kachehai South Kodikaman in Jaffna aannemelijk te maken

(afdeling 2.4.2. – 2.2.3. van het arrest). Dit impliceert dat de problemen die u aanhaalt die daar zouden

hebben plaatsgevonden, ook niet aannemelijk gemaakt werden. Bovendien achtte de RvV de door u

aangehaalde problemen op zich genomen ook niet aannemelijk (afdeling 2.2.4. van het arrest), alsook

uw voorgehouden reisweg (afdeling 2.2.6.). In uw tweede verzoek verwees u terug naar de problemen

die u aanhaalde in uw eerste verzoek, en legde hiertoe een aantal documenten voor. Om aanspraak te

kunnen maken op de vluchtelingenstatus zou u daarom zowel uw herkomst, als de door u aangehaalde

problemen aannemelijk moeten maken met behulp van deze documenten, iets waarin u niet

geslaagd was door uw verklaringen en voorgelegde stukken in het eerste verzoek. U bent daar evenwel

ook niet in geslaagd in uw volgend verzoek, om onderstaande redenen.

Vooreerst, ingevolge het oordeel van de RvV in haar arrest van 19 september 2018 (nr. 209619)

dienen de documenten die u voorlegt onderzocht te worden. U legt bij uw tweede verzoek de

volgende documenten voor: uw originele identiteitskaart, een brief van de dorpsoudsten, twee

postbewijzen, en kopieën aan van een attest van het ICRC op naam van N., een kopie van de

identiteitskaart van uw contactpersoon in Duitsland, een schrijven van uw advocaat in België, een brief

van de advocaat van uw contactpersoon, een volmacht van hen, en een Sri Lankaans puntenbriefje.

De waarde van de door u voorgelegde identiteitskaart (document 1) werd reeds in het vorige verzoek

beoordeeld. De brief van de dorpsoudsten die u voorlegt (document 2) zou opgesteld zijn op vraag van

uw moeder op 15 maart 2018. Los nog van de vraag of het een authentiek document betreft (waar

gezien de beschikbare informatie over corruptie in Sri Lanka aan getwijfeld kan worden), heeft dit stuk

een duidelijk gesolliciteerd karakter, waardoor het niet kan dienen om uw recente herkomst aan te

tonen. De postbewijzen (documenten 3 en 6) tonen enkel aan dat u stukken mocht ontvangen uit Sri

Lanka, wat geenszins een aanwijzing is dat u van daar afkomstig bent. U legde een kopie voor van een

ICRC document op naam van de man van wie u voorhoudt dat hij uw buurman was, N. (document 5).

Kopieën kunnen echter steeds onderhevig zijn aan het nodige knip-en plakwerk, en bovendien bevat dit

document behalve een naam die voorkomt in uw relaas geen enkele informatie die uw relaas zou

kunnen ondersteunen, noch informatie die wijst op een band tussen u en de persoon vermeld op

dit document. Het puntenbriefje dat u voorlegt (document 9), zelfs als het voor waar genomen wordt

(wat gezien de gekende informatie over corruptie en vervalste documenten in Sri Lanka allerminst

aangewezen is), zou enkel uw aanwezigheid in Sri Lanka in het schooljaar 2010 – 2011 aantonen, wat

dateert van voor de periode waarin de door u voorgehouden problemen en alles daaromtrent zoals het

ontvangen van betalingen vanuit Duitsland zouden hebben plaatsgevonden. Met andere woorden, het

slaat niet eens op de periode van recente herkomst relevant voor uw voorgehouden relaas. Niets

van deze zaken is dus van dien aard om te nopen tot een herziening van de bovengenoemde

beoordeling van uw relaas door het Commissariaat-generaal en de RvV naar aanleiding van uw eerste

verzoek.

U legt evenwel ook een aantal documenten voor die zouden moeten aantonen dat u jarenlang

betalingen mocht ontvangen uit Duitsland van de heer T.T., namelijk een kopie van zijn

identiteitskaart, een brief van uw advocaat over een onderhoud met deze persoon en uw zaak in het

algemeen, en een brief en volmacht van de advocaat van deze persoon in Duitsland. Wat betreft de

brief van uw eigen advocaat, deze bevat behalve de verwijzing naar een gesprek met de heer T.T. enkel

herhalingen uit het door u voorgehouden relaas. Het enige element dat hiermee wordt toegevoegd,

is de stelling dat uw verklaringen over het ontvangen van betalingen uit Duitsland ook

onderschreven zouden worden door de heer T.T., die hierover zelfs zou willen getuigen. De door

u voorgelegde kopie van een Duitse identiteitskaart vormt dan weer een aanwijzing van het bestaan van

deze persoon.

Te slotte is er de brief die u voorlegt van de advocaat van de heer T.T. in Duitsland. Het is hierbij

van essentieel belang om correct weer te geven welke informatie deze brief precies bevat en welke

waarde hieraan toegekend kan worden.
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Hierbij dient ten eerste gewezen te worden op het bijgevoegde volmacht dat de heer T.T. verleent aan

het advocatenkantoor. Dit volmacht is namelijk gedateerd op 7 mei 2018. In de brief van het

advocatenkantoor wordt in de eerste paragraaf naar dit document verwezen om aan te geven dat

zij belast werden met het waarnemen van de belangen van de heer T.T. door dit mandaat. Hieruit

dient geconcludeerd te worden dat de betrokkenheid van het advocatenkantoor in kwestie kennelijk

slechts dateert van 7 mei 2018.

De brief bevat ten tweede een weergave van zaken die dateren van de voorafgaande zeven jaar. Voor

zover er in deze brief dus zaken worden weergegeven, betreft het daarom noodzakelijkerwijs slechts

een weergave van de verklaringen van hun cliënt over deze periode, zonder dat de medewerkers van

het kantoor deze zelf op de voet gevolgd hebben. De brief en de imprimatur van het advocatenkantoor

is as such geen aanwijzing van de waarachtigheid van deze verklaringen, daar het kantoor op het

moment dat de voorgehouden gebeurtenissen plaatsgrepen kennelijk nog niet in contact stond met de

persoon die ze heden vertegenwoordigen. De waarde van de brief is daarom slechts de volgende: de

brief geeft de verklaringen van de heer T.T. weer, ten gunste van de heer S., zoals dit letterlijk te lezen

staat in de brief.

Deze verklaringen, het kernelement van uw tweede verzoek, dienen gewogen te worden in

het licht van uw eigen verklaringen hieromtrent. Er dient evenwel ten eerste vastgesteld te worden

dat uw verklaringen hieromtrent tegenstrijdigheden vertonen op een essentieel punt. Zo verklaarde u

tijdens het persoonlijk onderhoud naar aanleiding van uw tweede verzoek dat de man van wie u geld

ontving in Duitsland een vriend van uw vader was die geregeld op bezoek kwam, en dat hij u na verloop

van tijd leerde kennen en vertrouwen (CGVS p. 6, 7). Jullie leerden elkaar zelfs goed kennen, en u wist

te zeggen dat de man niet getrouwd was en geen kinderen had, en een zeer toegewijd iemand was

(CGVS p. 7). Tijdens het onderhoud naar aanleiding van uw eerste verzoek zei u evenwel nog geheel

andere dingen. U zei toen dat u deze man kende via zijn zoon, die u ook bij naam noemde: T.S.T.. U

zou de heer T.T. niet persoonlijk gekend hebben (gehoorverslag S.N.K. dd. 30 juni 2017, p. 11, 12;

hierna “CGVS 2 p. x”). U kon zo bijvoorbeeld ook niet zeggen waar in Duitsland hij woonde, en wist

hoegenaamd “niets” over hem (CGVS 2 p. 21, 22). Uw huidige verzoek is nagenoeg totaal gestoeld

op de verklaringen van de heer T.T., iemand over wie u zodanig weinig wist op het moment van

uw eerste verzoek dat u blijkbaar het bestaan van een zoon van hem volledig fabriceerde. In het

licht hiervan is het moeilijk om uw volgend verzoek nog serieus te nemen, en niets in de verklaringen

van de heer T.T. kan hieraan verhelpen.

Ten tweede valt het ook op dat u verklaart dat voorafgaand aan of sinds uw vertrek uit Sri Lanka in

2015 voor u noch voor de heer T.T. enigerlei arrestatiebevel, bevel van de rechtbank, of dergelijke meer

is uitgevaardigd (CGVS p. 12). Nochtans impliceren de verklaringen van u en de heer T.T. dat er een

vrij uitgebreid onderzoek aan de gang zou zijn; zowel u, uw buurman N., als de heer T.T.

zouden opgepakt, ondervraagd of op zijn minst aangesproken geweest zijn door de CID (uw

verklaringen, o.m. CGVS p. 10) of het leger (verklaringen van de heer T.T., document 8), trouwens een

contradictie. Bovendien, volgens de verklaringen van de heer T.T. zouden ze op de hoogte geweest zijn

van de ontvangst van een totaalbedrag van zo’n €45 - 50.000, dat ze eisten dat hij aan hen zou

overhandigen (document 8). Aangezien de totale som over een periode van meerdere jaren in kleinere

sommen werd uitbetaald, impliceert ook deze kennis al een zekere mate van verder onderzoek, mogelijk

bij de bank. Het is maar erg moeilijk voor te stellen dat hier op geen enkel moment enigerlei neerslag

van zou zijn gekomen, want dit is niet in overeenstemming met de informatie over het Sri Lankaanse

rechtssysteem waar het Commissariaat-generaal over beschikt en die werd toegevoegd aan uw

dossier.

Ten derde verklaart de heer T.T. bovendien dat hem bij terugkeer naar Sri Lanka in 2015 door het leger

bevolen werd om het totaalbedrag van €45 – 50.000 te overhandigen vooraleer hij het land mocht

verlaten. Doch vervolgens stelt hij dat hij het land zonder meer ’s nachts verliet (document 8). Het valt

maar erg moeilijk voor te stellen dat men iemand die men (afgaande op uw verklaringen) verdenkt van

het financieren van LTTE activiteiten (CGVS p. 10), zomaar terug het land zou laten verlaten. Het is

maar vreemd dat u voorhoudt dat u gemarteld zou zijn en dat N. tot vandaag opgesloten zou zijn, maar

dat tegelijk de heer T.T., gewoon zou kunnen zijn terugkeren naar Duitsland.

Om bovenstaande redenen vermogen de verklaringen van de heer T.T. het niet om

de geloofwaardigheid van uw relaas uit uw eerste verzoek te herstellen. De conclusies daaromtrent

genomen door het Commissariaat generaal in haar beslissing van 12 september 2017, zoals bevestigd

in het arrest van 13 februari 218, blijven overeind.
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U kan op basis hiervan geen gegronde vrees voor vervolging of een risico op het lijden van ernstige

schade in de vluchtelingrechtelijke betekenis aannemelijk maken.

U verwees in uw tweede verzoek tevens naar uw deelname aan “de Dag van de Vrijheidsstrijders”.

Hierover bevraagd gedurende het onderhoud naar aanleiding van uw tweede verzoek, diende u evenwel

aan te geven dat u enkel deelnam omdat het gevraagd werd door uw vrienden, en uw rol zich beperkte

tot een éénmalige bijwonen van de viering (CGVS p. 4). U geeft aan dat u niet deelneemt aan andere

activiteiten en geen organisatorische rol bekleedt (CGVS p. 4). U legt geen aanwijzingen voor dat u

hierdoor negatief in de aandacht van de Sri Lankaanse autoriteiten kwam, en dit kan niet vermoed

worden op basis van de eerder bescheiden rol die u voorhoudt.

Al deze elementen samen leiden de conclusie dat u er niet in slaagde om aannemelijk te maken dat u

gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in de vluchtelingrechtelijke zin, of dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een

reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze

bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Documenten hebben enkel een

ondersteunende werking, en ze kunnen niet de geloofwaardigheid van ongeloofwaardige verklaringen

herstellen. Uit informatie toegevoegd aan het dossier blijkt trouwens dat documenten in Sri Lanka

eenvoudig te verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten maken.

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 u geen gewag maakt van, al dan niet (on)rechtstreeks, banden te hebben met de LTTE, acht het

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).

C. Conclusie

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

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

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

2. Over het beroep
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2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 21 februari 2019 een schending aan van de motiveringsplicht

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

Verzoeker benadrukt dat hij werd “opgepakt in zijn land van herkomst waarna hij werd ondervraagd en

geslagen”. Hij wijst op de stukken neergelegd in het kader van zijn eerste verzoek om internationale

bescherming en haalt tevens de stukken aan neergelegd in het kader van zijn tweede verzoek.

Verzoeker stelt voorts dat verweerder twijfelt aan zijn herkomst, ondanks het feit dat hij zijn

identiteitskaart en geboorteakte voorlegt. Hij voegt eraan toe dat verweerder in de beslissing in het

kader van verzoekers eerste verzoek niets gemotiveerd heeft omtrent deze belangrijke documenten.

Verzoeker meent dat de commissaris-generaal op heden evenmin motiveert en voor de waarde van de

identiteitskaart gewoon verwijst naar het vorig verzoek. Verzoeker betoogt dat de authenticiteit van de

voorgelegde stukken wordt betwist, zonder dat aannemelijk gemaakt wordt dat het wel degelijk om valse

bewijzen gaat.

Verzoeker stelt dat de brief van de dorpsoudsten, waarover verweerder meent dat deze niet kan dienen

om verzoekers recente herkomst aan te tonen, moet samen gelezen worden in het geheel van

aangebrachte bewijzen. Wat betreft het attest van ICRC op naam van verzoekers buurman, stelt

verzoeker dat hij enkel fotokopieën kon verkrijgen omdat deze documenten niet aan hem toebehoren.

Bovendien betoogt hij dat het niet is “omdat het kopieën i.p.v. originelen zijn het daarom 'vervalste'

documenten of documenten met knip- plakwerk zou betreffen”.

Verzoeker wijst op de door hem neergelegde documenten van een advocaat in Duitsland die zijn

verhaal staven. Hij stelt bijkomende bewijzen van Western Union, die de geldsommen en betalingen

bevestigen, te hebben neergelegd bij onderhavig verzoekschrift. Verzoeker wijst erop dat de

geldsommen sinds 2010 bijna maandelijks, soms meermaals per maand, werden overgemaakt via

Western Union van T.T. naar S.K.. Met deze betalingsbewijzen wordt volgens verzoeker enerzijds het

relaas van verzoeker aangetoond, alsook de herkomst van verzoeker uit Sri Lanka. Zeker in het licht dat

de gelden, zoals aangegeven op het stortingsbewijs, in Sri Lanka afgehaald dienden te worden door

verzoeker.

Verzoeker betoogt dat de situatie in Sri Lanka nog steeds zeer gevaarlijk is voor leden en

sympathisanten van de LTTE en voert een schending aan van artikel 3 van het EVRM ingeval van

terugkeer. Verzoeker wijst op zijn profiel en vluchtmotieven: “Verzoeker is een Tamil die afkomstig is

uit Kachehai South Kodikaman en kwam in het verleden in aanraking met de LTTE (of de Tamiltijgers).

De buurman van verzoeker betreft een ex-LTTE-er en werd destijds opgepakt door de CID. Verzoeker

ontving grote geldsommen van een vriend vanuit Duitsland. De CID kreeg verzoeker in het vizier en

verdacht hem ervan geld te verzamelen voor de LTTE. Deze geldsommen dienden voor het

heropbouwen van de tempels te Sri Lanka.”. Hij meent dat zijn relaas wordt aangetoond door de brief

van de Duitse advocaat.

Verzoeker geeft een uiteenzetting van de actuele situatie in Sri Lanka.

Verzoeker voert verder aan dat hij gekend is als helper van de LTTE omdat hij gelden ontving voor de

heropbouw van tempels, dat de overheid gezien de hoge corruptiegraad in Sri Lanka ook wel een

graantje zou willen meepikken en dat hij omdat hij gezien wordt als lid van de LTTE problemen zal

krijgen met de autoriteiten. Hij stelt reeds ondervraagd en geslagen te zijn in Sri Lanka.

Verzoeker voert aan dat niet gemotiveerd werd omtrent de subsidiaire bescherming.

Verzoeker vraagt “de beslissing van het commissariaat generaal d.d. 21.01.2018 te willen hervormen.

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

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

onderzoek”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:
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“3. Artikel ALJAZEERA: "Sri Lanka's Tamils are at imminent risk after Rajapaksa's return" dd.

29.10.2018

4. Artikel US NEWS: "Sri Lanka's 'Lord of the Rings' Back in Power, Pro-China Strongman Wiped Out

Tamil Rebels" dd. 31.10.2018

5. Artikel THE NATIONAL: "Sri Lanka's Tamils fear bloody return of 'Lord of the Rings' Mahinda

Rajapaksa" dd. 05.11.2018

6. Betalingsbewijzen Western Union”.

Bij aanvullende nota van 27 mei 2019 voegt verweerder de COI Focus “Sri Lanka. Situatie bij terugkeer”

(update) van 22 mei 2019.

Bij aanvullende nota van 24 juni 2019 voegt verzoeker volgende stukken:

“- Foto’s opbouw tempel

- Certificate of registration in the Temple

- Brief van Kachchai Punkadi Vinayakar Temple – To whom it may concern

- “Fonds collected”

- Gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde werken en de kostprijs”.

Ter terechtzitting legt verzoeker de originele stukken neer waarvan de kopieën reeds bij aanvullende

nota van 24 juni 2019 aan de Raad werden overgemaakt.

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 verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. In het kader van verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming nam de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en staatlozen op 12 september 2017 de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd door de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd bij arrest van 13 februari 2018 nr. 211 719, waarin de

Raad oordeelde dat geen geloof kon worden gehecht hecht aan verzoekers beweerde herkomst uit het

dorp Kachehai South Kodikaman in Jaffna, Sri Lanka en de hieraan verbonden vluchtmotieven.

2.4.2. Verzoeker diende een volgend verzoek om internationale bescherming in, verwijzend naar de

door hem aangehaalde problemen in het kader van zijn eerste verzoek en naar zijn deelname aan de

Dag van de Vrijheidsstrijders in België. Ter staving van zijn verzoek legde verzoeker volgende

documenten neer: zijn originele identiteitskaart, een brief van de dorpsoudsten, twee originele

postbewijzen, fotokopieën van een attest van het ICRC op naam van N., een kopie van de

identiteitskaart van verzoekers contactpersoon in Duitsland, een schrijven van zijn advocaat in België,
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een brief van de advocaat van zijn contactpersoon in Duitsland, een volmacht van hen en een Sri

Lankaans puntenbriefje. De commissaris-generaal nam op 26 april 2018 een beslissing niet-ontvankelijk

verzoek (volgend verzoek).

2.4.3. Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigd bij arrest van 19

september 2018 nr. 209 619, waarin als volgt werd gemotiveerd:

“4.1. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 31 juli 2018, voert verzoekende partij aan dat haar relaas wel degelijk waar is en dat zij

in 2010 geld heeft ontvangen vanuit Duitsland om in Sri Lanka de heropbouw te financieren.

Verzoekende partij wijst erop dat zij documenten heeft ingediend over de persoon die haar de fondsen

heeft gestuurd en dat zij zelfs bijkomende stukken indient ter terechtzitting, met name een brief van de

advocaat van de donateur die het hele relaas bevestigd. Verzoekende partij licht voorts toe op welke

wijze de Duitse advocaat betrokken was bij de inzameling van de fondsen en op welke wijze deze

fondsen in 2015 aan verzoekende partij werden overhandigd om tempels her op te bouwen.

4.2. Gelet op de aard van de stukken, inzonderheid het schrijven van de Duitse advocaat die het relaas

van verzoekende partij lijken te ondersteunen is de Raad van oordeel, dat deze stukken door de

verwerende partijen dienen onderzocht te worden.

Bijgevolg dient de bestreden beslissing te worden vernietigd overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede

lid, 2° van de Vreemdelingenwet.”.

2.4.4. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn huidig verzoek vasthoudt aan zijn voorgehouden herkomst

uit het dorp Kachehai South Kodikaman in Sri Lanka.

2.4.5. Wat betreft zijn voorgehouden herkomst uit het dorp Kachehai South Kodikaman in Sri Lanka,

heeft de Raad reeds in het kader van verzoekers eerste verzoek geoordeeld dat geen geloof kan

worden gehecht aan zijn herkomst uit Kachehai South Kodikaman (RvV, 13 februari 2018, nr. 211 719):

“2.4.3. Verzoekers beweerde (recente) herkomst uit het dorp Kachehai South Kodikaman, district Jaffna,

Sri Lanka kan niet worden aangenomen nu verzoeker niet weet welke districten aan zijn eigen district

Jaffna grenzen (gehoorverslag van het CGVS van 30 juni 2017 (hierna: CGVS-verslag), p. 6); verzoeker

vervolgens stelde dat “Vanni, Batticallo, Mannar. Trincomalae en Karavatti” districten zijn die in het

noorden van Sri Lanka liggen, terwijl Karavatti en Baticalli in het oosten liggen en Vanni geen district is,

doch een regio in het noorden die verschillende districten omvat (CGVS-verslag, p. 6; zie informatie in

het administratief dossier); verzoekers gebrekkige geografische kennis (slecht) ingestudeerd voorkomt,

te meer nu hij dit zelf verklaarde (“Toen ik studeerde, ik denk dat dit het was.” en “Ik studeerde, maar ik

vergat alles”, CGVS-verslag, p. 6); verzoeker slechts één divisie, Vadamarachi, rond zijn eigen

beweerde divisie, Tanmarachi, kon opnoemen (CGVS-verslag, p. 6-7); verzoeker slechts twee

provincies in Sri Lanka kon opnoemen, “Noord, Noord-Divisie” en “Zuid-Divisie”, en verkeerdelijk het

onbestaande “Zuid-Upper” als provincie benoemde (CGVS-verslag, p. 7); verzoeker verklaarde in Sri

Lanka te hebben gestemd tijdens de verkiezingen in de Noordelijke Divisie, doch zich niet herinnert

wanneer deze plaatsvonden (CGVS-verslag, p. 8); verzoeker niet kan aangeven – zelfs niet bij

benadering – wanneer de laatste presidentiële verkiezingen in Sri Lanka plaatsvonden (CGVS-verslag,

p. 9); verzoeker stelde niet te weten of er een partij was die de Tamilgemeenschap vertegenwoordigde

(CGVS-verslag, p. 9); verzoeker niet kon aangeven welke verschillende oorlogen zijn regio van

herkomst heeft gekend, welke vredesbestanden er waren geweest (CGVS-verslag, p. 23), zich niet

exact kon herinneren wanneer de jarenlange burgeroorlog eindigde (CGVS-verslag, p. 23-24), noch

concreet kon aangeven wat Mallivaikal, een belangrijke slag tijdens de finale fase van de oorlog,

betekent (“De laatste keer, mensen stierven er. (…) Ik weet het niet.” (CGVS-verslag, p. 24).”.

2.4.6. Verzoeker legde in het kader van zijn huidig verzoek geen documenten neer die zijn

ongeloofwaardige herkomst uit het dorp Kachehai South Kodikaman in een ander daglicht kunnen

stellen. De bewijswaarde van de door hem voorgelegde fotokopie van een identiteitskaart werd reeds in

het kader van zijn eerste verzoek om internationale bescherming beoordeeld tezamen met de overige

gegevens over zijn herkomst. Onder meer werd gesteld “Verzoekers documenten met name de door

hem op het Commissariaat-Generaal neergelegde fotokopie van zijn geboorteakte en identiteitskaart en

het ter zitting neergelegde schoolattest, kunnen voorgaande vaststellingen niet doen ombuigen” (RvV nr.

211 719, 13 februari 2018). De brief van de dorpsoudsten van 16 maart 2018 werd opgesteld op vraag

van zijn moeder. Uit deze brief kan echter niet blijken op basis van welke gegevens de dorpsoudsten

konden aangeven dat verzoeker (recent) afkomstig is uit Kachehai South Kodikaman. De postbewijzen

tonen enkel aan dat verzoeker stukken mocht ontvangen uit Sri Lanka.
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Verder legde verzoeker een fotokopie van een ICRC document voor op naam van verzoekers

voorgehouden buurman N.. Behalve een naam die voorkomt in verzoekers relaas, bevat dit document

geen enkele informatie die verzoekers relaas zou kunnen ondersteunen, noch informatie die wijst op

een band tussen hem en de persoon vermeld op dit document.

Het door verzoeker neergelegde document met schoolresultaten van 2011 betreft een fotokopie. Gezien

fotokopieën gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk, is de bewijswaarde ervan

relatief en moeten deze met passende voorzichtigheid benaderd worden. Zo blijkt de dat op de eerste

pagina wordt vermeld dat het document dateert van 27 juli 2012, terwijl op de tweede pagina word

aangegeven dat het document van 7 augustus 2012 is. Aan dergelijke stukken met inhoudelijke

strijdigheden, kunnen dan ook geen bewijswaarde worden gehecht.

2.4.7. Daarnaast legde verzoeker ook aantal documenten voor die moeten aantonen dat hij jarenlang

betalingen mocht ontvangen uit Duitsland van de heer T.T., namelijk een kopie van de Duitse

identiteitskaart van T.T., een brief van verzoekers advocaat over een onderhoud met deze persoon en

verzoekers zaak in het algemeen, een brief en volmacht van de advocaat van T.T. in Duitsland en – bij

verzoekschrift neergelegde – betalingsbewijzen van Western Union. Wat betreft de brief van verzoekers

eigen advocaat bevat deze, behalve de verwijzing naar een gesprek met de heer T.T. enkel herhalingen

uit het door verzoeker voorgehouden relaas. Het enige element dat door de brief wordt toegevoegd, is

de stelling dat verzoekers verklaringen over het ontvangen van betalingen uit Duitsland ook

onderschreven worden door de heer T.T., die hierover zelfs wil getuigen.

2.4.8. Uit deze voorgelegde brief van de advocaat van de heer T.T. in Duitsland blijkt de bijgevoegde

volmacht van 7 mei 2018 die de heer T.T. verleent aan het advocatenkantoor. In de brief van het

advocatenkantoor wordt in de eerste paragraaf naar dit document verwezen om aan te geven dat zij

belast werden met het waarnemen van de belangen van de heer T.T. door dit mandaat. Aldus is redelijk

aan te nemen dat de betrokkenheid van het advocatenkantoor in kwestie inging op 7 mei 2018. Verder

bevat de brief een beschrijving van zaken die dateren van de zeven jaar die voorafgaan aan de

inschakeling van het advocatenkantoor voordat dat de medewerkers van het advocatenkantoor hierbij

betrokken waren of op de zaak op voet gevolgd hebben. De brief geeft ook letterlijk aan dat de

verklaringen van de heer T.T. ten gunste van hem werden toegevoegd. De brief van het Duits

advocatenkantoor kan dan ook de waarachtigheid van deze verklaringen niet bevestigen en blijven een

loutere weergave van de verklaringen van hun cliënt over deze periode van voor 7 mei 2018. Nergens

kan anders blijken, noch dat het kantoor op het plaatsgrepen van de voorgehouden gebeurtenissen in

contact stond met de cliënt die ze heden vertegenwoordigen. De brief dient daarom als dusdanig

worden gelezen.

2.4.9. Inzake verzoekers band met T.T. blijkt dat verzoeker hierover tegenstrijdige verklaringen aflegde.

Zo verklaarde hij tijdens het persoonlijk onderhoud naar aanleiding van zijn tweede verzoek om

internationale bescherming dat de man van wie hij geld ontving in Duitsland een vriend van zijn vader

was die geregeld op bezoek kwam en verzoeker na verloop van tijd leerde kennen en vertrouwen

(notities van het persoonlijk onderhoud van 14 december 2018 in het kader van zijn tweede verzoek om

internationale bescherming (hierna: notities), p. 6, p. 7). Verzoeker gaf aan dat zij elkaar goed leerden

kennen en stelde dat deze man niet getrouwd was, geen kinderen had en enkel aan tempelactiviteiten is

gewijd (notities, p. 7). Tijdens verzoekers persoonlijk onderhoud naar aanleiding van zijn eerste verzoek

om internationale bescherming hield hij echter een geheel ander betoog voor. Zo stelde verzoeker dat

hij deze man kende via zijn zoon, T.S.T., en gaf hij aan dat hij T.T., waarvan hij de volledige naam niet

kende, niet persoonlijk kende (notities van het persoonlijk onderhoud van 30 juni 2017 in het kader van

zijn eerste verzoek (hierna: notities eerste verzoek), p. 11, p. 12). Verzoeker kon niet aangeven waar in

Duitsland hij woonde en wist verder niets over hem (notities eerste verzoek, p. 21, p. 22). Nochtans

werd T.T.’s adres in Duitsland op elke transactie bij Western Union vermeld. De Raad kan slechts

vaststellen dat verzoekers onderhavige verzoek om internationale bescherming stoelt op de verklaringen

van de heer T.T., een persoon over wie hij zodanig weinig wist op het moment van zijn eerste verzoek

dat hij klaarblijkelijk het bestaan van een zoon van hem moest fabriceren om zijn onwetendheid toe te

dekken. De verklaringen van de heer T.T. kunnen dan ook niet worden losgezien van deze context

worden onderzocht.

Er kan dan ook niet worden aangenomen dat verzoeker dergelijke aanzienlijke sommen geld zou

ontvangen van een man die hij niet kent, noch dat T.T. verzoeker zomaar zou vertrouwen gezien zijn

onervarenheid. Dat thans door T.T. toch wordt beweerd dat verzoeker werd bedoeld, kan niet blijken uit

de stukken. De Western Union afschriften bevatten niet verzoekers volledige naam maar de naam S.K.,

een naam die ook zijn vader (en/of diens familieleden) draagt.
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Voorts komt dit geheel onrealistisch voor dat verzoeker, geboren op 31 januari 1993, en dus bij de

oudste transferten pas 16 jaar was (zie transfert in 2009) deze gelden had kunnen innen. Verzoeker

toont dan ook niet aan dat deze Western Union transferten voor hem bestemd waren. Bovendien is

verzoeker zelf onduidelijk over het tijdstip dat deze werden overgemaakt.

Tijdens verzoekers eerste persoonlijk onderhoud stelde verzoeker dat hij zich niet herinnerde wanneer

hij de eerste transactie kreeg (notities eerste verzoek, p. 21). Vervolgens gevraagd om deze ongeveer te

situeren, antwoordde verzoeker “2011-2012-2013” (notities eerste verzoek, p. 21). Hij voegde eraan toe:

“Nadat ik afgestudeerd was. Toen kon ik een account openen. Voordien had ik een klein account.”

(notities eerste verzoek, p. 21). Het gegeven dat verzoeker de eerste geldtransactie situeert na zijn

afstuderen (in 2011), terwijl de oudste transactie van 16 november 2009 dateert, ondergraaft de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen. Het is immer redelijk aan te nemen dat een jonge man van 16

jaar zich iets dergelijks kan herinneren, nu ook van zijn kant een aantal administratieve en bancaire

handelingen verwacht worden.

2.4.10. Voorts verklaarde verzoeker dat noch voor, noch sinds zijn vertrek uit Sri Lanka in 2015 voor

verzoeker en T.T. enig arrestatiebevel of bevel van de rechtbank is uitgevaardigd (notities, p. 12).

Nochtans impliceren de verklaringen van zowel verzoeker als T.T. dat er een vrij uitgebreid onderzoek

aan de gang zou zijn: zowel verzoeker, verzoekers buurman N., als de heer T.T. zouden zijn opgepakt,

ondervraagd en minstens aangesproken zijn door de CID (notities, p. 9, p. 10) of het leger (zie weergave

verklaringen van T.T. in brief Duits advocatenkantoor). Dit betreffen echter twee verschillende entiteiten

met een verschillende opdracht, zodat ook hier eenduidige verklaringen kunnen worden verwacht, quod

non. Ook zouden ze volgens de verklaringen van T.T. op de hoogte geweest zijn van de ontvangst van

een totaalbedrag van 45.000 à 50.000 euro, waarvan werd geëist dat hij dit aan hen zou overhandigen

(zie weergave verklaringen van T.T. in brief Duits advocatenkantoor). Aangezien de totale som over een

periode van vele jaren in kleinere sommen werd uitbetaald, impliceert ook deze kennis dat een grondig

onderzoek werd gevoerd, mogelijk bij de bank. Verzoeker legt geen elementen neer waaruit dit kan

blijken.

2.4.11. Vervolgens wordt de bewering dat T.T. bij diens terugkeer naar Sri Lanka in 2015 door het leger

bevolen werd om het totaalbedrag van 45.000 à 50.000 euro te overhandigen vooraleer hij het land

mocht verlaten, geheel ondergraven aangezien T.T. het land zonder meer verliet (zie weergave

verklaringen van T.T. in brief Duits advocatenkantoor). De toevoeging dat T.T. Sri Lanka ’s nachts verliet

is bezwaarlijk relevant indien de Sri Lankaanse autoriteiten een persoon in werkelijkheid verdenken van

het financieren van LTTE activiteiten (notities, p. 10). Dit klemt te meer nu verzoeker beweerde dat

hijzelf gemarteld werd en N. tot op vandaag opgesloten zit.

De Raad meent bovendien dat verzoekers relaas ongerijmd is. Indien T.T. inderdaad een LTTE lid die

jarenlang de LTTE geldelijk steunt dan is niet aannemelijk dat hij vrijuit het land kan verlaten mits

betaling van een onduidelijk bedrag (tussen 45.000 à 50.000 euro) aan een onduidelijke

overheidsinstantie en zonder een daadwerkelijke schriftelijke verplichting.

2.4.12. Verzoeker legde bij zijn verzoekschrift tientallen afschriften neer van geldtransacties van T.T. via

Western Union, de oudste transactie daterend van 16 november 2009. Bovendien legt verzoeker geen

enkel bewijs neer dat hij de gelden daadwerkelijk aan de tempel heeft overgedragen. Nochtans is niet

onredelijk aan te nemen dat, indien T.T. daadwerkelijk gelden aan verzoeker (wat niet wordt

aangetoond, zie boven) overschreef ten behoeve van de tempel, deze hiervan enig ontvangstbewijs zou

vereisen. Uit het registratiecertificaat (bijgevoegd bij de aanvullende nota van 24 juni 2019) blijkt

anderzijds dat de tempel op 20 december 2002 daadwerkelijk werd geregistreerd en bestaat. Bovendien

blijkt uit dit document dat S.K. zelf een schenking deed aan de tempel naast vele buitenlandse Sri

Lankanen. Het gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde werken en kostprijs duidt aan welke werken

wanneer en tegen welke prijs reeds werden uitgevoerd. Uit dit document kan verzoekers betrokkenheid

hierbij niet afgeleid worden, laat staan dat hij hierom zou geviseerd worden. Immers, indien verzoeker

(op jonge leeftijd) gelden zou ontvangen hebben ten behoeve van de tempel – wat niet wordt

aangenomen - en deze vervolgens hebben overgedragen, dan moet worden opgemerkt dat tientallen

anderen eveneens geld overschreven. Er kan niet worden ingezien dat net verzoeker zou worden

geviseerd.

In dit verband met de geldtransferts stelde de Raad reeds in het kader van verzoekers eerste verzoek

om internationale bescherming met betrekking tot deze geldtransacties dat “(iv) verzoeker tegenstrijdige

verklaringen aflegt aangaande het bedrag van de geldsommen die hij beweerdelijk ontving voor de

tempel – en waarom de CID hem eveneens viseerde – (vragenlijst CGVS, punt 3.5; CGVS-verslag, p.
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19), niet kon aangeven hoeveel transacties hij had ontvangen (CGVS-verslag, p. 21), noch wanneer hij

de eerste en de laatste geldtransactie ontving (CGVS-verslag, p. 21), noch via welke bank het geld hem

werd toegestuurd vanuit Duitsland (CGVS-verslag, p. 21) en verzoeker, behalve zijn naam, geen

informatie kon geven over de persoon die hem het geld toestuurde (CGVS-verslag, p. 21-22); (v) het

hoe dan ook geenszins geloofwaardig is dat verzoeker, op basis van dergelijke beperkte informatie,

akkoord zou gaan om aanzienlijke geldsommen te ontvangen en door te geven” (RvV, 13 februari 2018,

nr. 211 719).

2.4.13. Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat hij daadwerkelijk gelden ontving ten behoeve van de

tempel, laat staan dat hij hierdoor zou worden geviseerd door de CID (dan wel het leger) omwille van

een vermoeden dat het geld voor de LTTE zou bestemd zijn. Hoe dan ook maakt verzoeker zijn

aanwezigheid in Kachehai South Kodikaman, Sri Lanka ten tijde van de door hem voorgehouden

vervolgingsfeiten niet aannemelijk.

2.4.14. Wat betreft de overige door verzoeker bij aanvullende nota van 24 juni 2019 neergelegde

documenten – waarvan hij de originelen vervolgens ter terechtzitting neerlegde – dient het volgende te

worden opgemerkt. Verzoeker legt 8 foto’s neer waarop de opbouw van een tempel te zien valt.

Dergelijke eenvoudige, ongedateerde foto’s kunnen slechts aantonen dat een tempel werd opgebouwd,

maar kunnen geenszins aanduiden waar of wanneer deze tempel werd opgebouwd, laat staan dat

verzoeker hierbij betrokken was. Indien verzoeker met de foto waarop hijzelf staat afgebeeld voor een

afgewerkte tempel wel een verband wil aantonen dan kan de Raad slechts vaststellen dat niet kan

blijken dat dit dezelfde tempel betreft. Immers de kolommen van de tempel waarvoor verzoeker is

gefotografeerd, zijn verschillen duidelijk van de kolommen van de tempel in opbouw. Bovendien kan uit

deze foto niet worden afgeleid waar of wanneer deze werd genomen. De door verzoeker neergelegde

foto’s kunnen aldus zijn voorgehouden aanwezigheid in Kachchai, noch zijn betrokkenheid bij de

opbouw van een tempel in Kachchai, niet aantonen.

De brief van Kachchai Punkadi Vinayakar Temple vermeldt dat T.T., die momenteel in Duitsland verblijft,

een fonds heeft verzameld van Tamil inwoners in Duitsland ten behoeve van de bouw van de Pungadi

Pillaiyar Tempel en “8500,000/=(Eighyy Five Lakhs)” heeft verzonden naar de bankrekening van de

“Treasure of the Temple K.S.”. De Raad merkt op dat deze brief ongedateerd is en dat bovendien niet

helemaal duidelijk kan blijken welk bedrag T.T. precies naar verzoeker zou hebben verzonden.

Hoe dan ook blijken velen bijgedragen te hebben tot de bouw van de tempel. Nergens kan blijken dat al

deze personen voor LTTE-aanhang problemen zouden hebben gekregen.

Ook blijkt uit de door verzoeker neergelegde documenten met betrekking tot de verzamelde fondsen

voor de opbouw van de tempel dat de heer T.T. uit Duitsland op 6 januari 2012 zelf 300,000 Sri

Lankaanse Roepie (LKR) overmaakte ten behoeve van de tempel aan “Vasantha Mandapam’s Incoming

Funds, at the Temple, From 2011 till 2015”. Gelet hierop kan niet worden ingezien waarom een jonge

man als verzoeker dan als tussenfiguur zou moeten opereren. Dit ondermijnt verder de bewering dat de

transferten aan S.K. geen andere (persoonlijke) bestemming had maar voor de bouw van een tempel

zouden bestemd zijn.

2.4.15. Wat betreft verzoekers deelname aan de Dag van de Vrijheidsstrijders, dient vastgesteld dat

verzoeker enkel deelnam omdat hij gevraagd werd door zijn vrienden, dat hij deze viering slechts

eenmaal bijwoont en niet deelneemt aan andere activiteiten, noch een organisatorische rol bekleedde

(notities, p. 4). Hieruit kan geen enkel bewijs van voorbije vervolging worden afgeleid, noch ziet de Raad

in hoe een eenvoudige, anonieme aanwezigheid op deze viering bekendheid zou genieten bij de Sri

Lankaanse autoriteiten, laat staan dat dit verzoeker in de negatieve belangstelling van de Sri Lankaanse

autoriteiten zou kunnen brengen.

2.4.16. Verzoekers verklaringen en documenten laten immers niet toe hieruit een verblijf in Sri Lanka af

te leiden zodat niet kan worden aangenomen dat hij in Sri Lanka in de negatieve belangstelling stond

van de nationale autoriteiten, laat staan er vervolgd zou geweest zijn.

Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat de recente situatie in Sri Lanka niet toelaat te

concluderen dat een Tamil geen vrees voor vervolging of ernstige schade zal lopen bij zijn terugkeer

naar zijn land, dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn verblijf in Sri Lanka, voor zijn aankomst in

België, niet aantoont. Verzoeker legt immers geen paspoort neer noch toont hij aan hoe hij heeft gereisd

terwijl dit hij via elektronische reisdocumenten gemakkelijk kan. Hoe dan ingeval kan verzoeker niet

gevolgd worden nu uit de informatie in het administratief dossier (COI Focus “Sri Lanka. Terugkeer naar

Sri Lanka” van 22 mei 2019) blijkt dat de gevallen waarbij Tamils, al dan niet onder de PTA, worden

opgepakt of verder vervolgd bijna steevast gevallen zijn waarbij het slachtoffer op een of andere manier
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in verband kan worden gebracht met de LTTE, wat in casu niet het geval is. De bestreden beslissing

vermeldt immers correct: “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”.

De informatie toegevoegd aan het verzoekschrift inzake de benoeming van de heer Mahinda Rajpaksa

als eerste minister in oktober 2018 toont niet aan dat de bovenstaande informatie fout is of dat

verkeerde conclusies werden getrokken. Verzoekers legt ook geen recente informatie neer die dit kan

aantonen. Dit klemt te meer nu uit bovenstaande niet kan blijken dat verzoeker verdacht werd van enige

rechtstreekse of onrechtstreekse band had met de LTTE. Er worden dan ook geen hindernissen

aangetoond die verzoekers terugkeer naar Sri Lanka kunnen belemmeren.

2.4.17. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoeker

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel

1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève

op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Verzoeker gaat er aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van 48/4, § 2, a), en b) net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de

vreemdeling rust. Aangezien verzoekers zijn asielrelaas niet geloofwaardig is, kan hij zich niet steunen

op dezelfde elementen om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van

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

de Vreemdelingenwet.

2.5.2. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke

situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging, quod non in casu. Zoals hoger werd gesteld is de burgeroorlog in Sri

Lanka 10 jaar geleden beëindigd. 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.

2.5.3. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier en het

verzoekschrift blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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.
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De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

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

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

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

bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend

negentien 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


